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ELŐTERJESZTÉS 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 

2012. április 25.-i ülésére 

 

Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon 

 

 

Tisztelt Képviselő - testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben megtárgyalja 

Szentgotthárd közrendjének, közbiztonságának helyzetét, hiszen a helyi önkormányzatokról szóló 

törvény szerint a települési önkormányzat feladata a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás. 

Minden év áprilisában terjesztjük a képviselő-testület elé e beszámolót, aminek elkészítéséhez 

kérdőíven kérdezzük meg valamennyi érintett szervezetet. 

 

Ezen beszámoló keretében számol be a Rendőrkapitányság  a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 

8.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján  a rendőrkapitányság illetékességi területén 

működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 

 

A beszámolót minden évben előzetesen megtárgyalja Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Bizottsága – így történt ez 2012. április 11. napján is – a Bizottság a beszámolót 

elfogadásra javasolta. 

 

I. Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrs: (a beszámoló az 1. számú 

mellékletben) 

 

A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2011. évben is kiemelt feladatának 

tekintette Szentgotthárd város közrend, közbiztonságának magas szinten tartását, az itt élők és az ide 

látogatók számára a nyugodt életkörülmények biztosítását, amit a jogszabályok tiszteletben tartásával, 

az emberi és állampolgári jogok garantálásával, a velünk együttműködő hivatalos és társadalmi 

szervezetekkel közösen végzett.  

 

                                                Bűnügyi helyzet 

 

Szentgotthárd város közigazgatási területén az ismertté vált bűncselekmények száma az előző évi 

220-ról 2011-ben 233-ra emelkedett. Ez kismértékű emelkedést jelent, ha figyelembe vesszük, hogy 

2009-ben összesen 152 bűncselekmény vált ismertté, ami akkor 44 %-os emelkedést jelentett. 

  

2011. évben a Szentgotthárdi Rendőrőrsön összesen 272 esetben történt nyomozás elrendelés az előző 

évi 247-hez képest. Összesen 275 büntetőeljárást fejezett be az alábbiak szerint: 

- vádemelés, vádindítvány: 92, - elkövető kiléte nem állapítható meg: 97, - bűncselekmény elkövetése 

nem állapítható meg: 13, - egyéb okból nyomozás megszüntetés: 21, - egyéb nyomozás befejezés: 52 

esetben. 

  

A bűncselekmények elkövetőiből fiatalkorú elkövető 3 fő volt, akik jármű önkényes elvételét, 

rongálást és visszaélés kábítószerrel bűncselekményt követtek el. Gyermekkorú elkövető tavaly sem 

vált ismertté. A fiatalkorú bűnelkövetők esetében az elkövetés oksági tényezője továbbra is a rossz 

baráti környezet, a befolyásolhatóság és a cselekmény társadalomellenességének a fel nem 

ismerése volt. 
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A tavalyi évben sem történt Szentgotthárdon rablás, emberölés, illetve ezek kísérlete. Nem váltak 

jellemzővé a garázda jellegű bűncselekmények, azonban emelkedett a vagyon elleni jogsértések, így 

az alkalmi és betöréses lopások, valamint a szándékos testi sértések száma. Csökkent a visszaélés 

kábítószerrel és a közlekedési bűncselekmények száma, valamint a családon belüli erőszakhoz 

kapcsolódó bűncselekmények elkövetése.    

 

Az értékelt időszakkal kapcsolatban megállapítható, hogy bár kis mértékben emelkedett az ismertté 

vált bűncselekmények száma, azonban nem történt olyan kirívóan súlyos bűncselekmény, ami 

kedvezőtlenül befolyásolta volna a lakosság és az idelátogatók biztonságérzetét. 

 

A bűnmegelőzés és az áldozattá válás elkerülése érdekében a Rendőrség folytatta az „Iskola rendőre” 

programot a „kistérség” általános iskoláiban is, valamint tájékoztatást adott más bűncselekményekkel 

és a drogmegelőzéssel kapcsolatban. Sajnos a DADA program oktatását nem tudta a város általános 

iskoláiban tovább folytatni, a kiképzett oktatói hiánya miatt. 

 

Az ifjúság védelme érdekében a tavalyi évben is kiemelten lépett fel a visszaélés kábítószerrel 

bűncselekmények elkövetőivel, különösen a kábítószer termesztők, illetve a terjesztőkkel szemben.  

Az időskorúak védelme érdekében is folytatta figyelemfelhívó, bűnmegelőző tevékenységét, aminek 

köszönhetően csökkent a sérelmükre elkövetett bűncselekmények száma.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Közbiztonsági tevékenység 

 

A Rendőrőrs Közrendvédelmi Alosztályának állománya biztosította a rendőri jelenlétet a város és az 

illetékességi területén, többségében gépkocsizó járőrrel, aki fő feladata az eseményekre, bejelentésekre 

való reagálás volt. A foganatosított rendőri intézkedéseink törvényesek, jogszerűek és szakszerűek 

voltak. 

 

2011-ben a közterületre vezénylések száma 894-ről 812-re 10 %-kal, a közterületen eltöltött 

szolgálati órák száma pedig 20.272-ről 17.230-ra 15 %-kal csökkent. 

A létszámhiány miatt csökkent a közterületi jelenlét, ezért a körzeti megbízotti állományt az eredeti 

szolgálati területükről elvonva, több alkalommal is Szentgotthárdon reagáló szolgálatba vezényelték. 

      

Az illetékességi területen idegenforgalmi szempontból kiemelt területnek minősül a Hársas tó, a Vend-

vidék, bevásárló turizmus tekintetében Szentgotthárd város területe, közlekedésbiztonsági szempontból 

pedig a 8-as számú főútvonal, amiket a kiemelt időszakokban járőrszolgálatok és a körzeti megbízottak 

ellenőrizték.  

 

A megtartásra került városi kulturális rendezvények, így a Hopplá könnyűzenei fesztivál, a városi 

búcsúk, a középiskolák ballagásai, valamint a Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvényei ezúttal 

is nagyszámú érdeklődőt vonzottak. A rendezvények biztosításához továbbra is nagy segítséget 

nyújtott a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület, amiért köszönet illeti az Egyesület tagjait.  

  

A gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényeket a szervezők minden esetben a törvényi 

előírásoknak megfelelően bejelentették. A bejelentett rendezvények esetén a Rendőrőrs a rendezőkkel 

a kapcsolatot felvette, ennek megfelelően került kidolgozásra a biztosítási terv. Amennyiben a 

megtartott rendezvény a forgalom valamilyen szintű korlátozásával járt, a kialakult gyakorlatnak 

megfelelően a közút kezelőjétől a szükséges engedélyeket a szervezők beszerezték. A rendezvények 

biztosítása során rendkívüli esemény nem történt. 

  



3 

 

Közlekedés rendjének biztosítása 

 

A Rendőrőrs illetékességi területén 2010-ben 37, míg 2011-ben összesen 40 fő szenvedett sérülést 

közúti közlekedési baleset során. Halálos közlekedési baleset tavaly 1, súlyos sérüléses baleset 12, 

könnyű sérüléses baleset pedig 27 esetben történt. Ezek a számok kismértékű emelkedést mutatnak a 

2010. évhez képest, azonban pozitívumként értékelendő, hogy az Európai Unió által az ún. „Fehér 

Könyv”-ben meghatározott baleseti irányszámnál kevesebb következett be.  

 

A tavalyi évben is a fontos célkitűzések között szerepelt a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a 

balesetek számának és súlyossági fokának csökkentése. Ennek érdekében a Rendőrség Baleset-

megelőzési Bizottsága propaganda tevékenységet folytatott, az általános iskolákban és már az 

óvodában közlekedésbiztonsági előadásokat tartott. A szeptemberi iskolakezdés kapcsán elrendelt, 

az iskolák környékének fokozott közlekedési ellenőrzését célzó akciót kiterjesztették. Az 

intézkedéseknek köszönhetően nem történt sérüléssel járó közlekedési baleset gyermekkorú személy 

sérelmére. Rendszeressé tették a sebesség ellenőrzést, tovább fokozták az ittas vagy bódult állapotban 

vezetők felderítését. A közlekedés biztonságának növelése érdekében az ellenőrzéseket idén is 

folyamatosan végzik. 

 

Bűncselekmények mutatói a város területén  

 

Ismertté vált bűncselekmények: 2010 2011  %  

 220 233 + 6  

 

Közlekedési bűncselekmények:  2010 2011  %  

 29 23 - 26  

 

Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs 

elleni bűncselekmények: 

2010 2011  %  

 7 1 - 86 

 

Államigazgatás, igazságszolgáltatás és a 

közélet tisztasága elleni  bcs.:   

2010 2011  %  

 1 1 / 

 

Közrend és köznyugalom elleni 

bűncselekmények: 

2010 2011  %  

 85 68 -20  

 

Személy elleni  bűncselekmények: 2010 2011  %  

 9 21 +133  

 

     Gazdasági bűncselekmények: 2010 2011  %  

 4 8  +100 
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Vagyon elleni bűncselekmények:  2010 2011  %  

 85 111 +31  

 

Lopások száma: 2010 2011  %  

 55 68  +24 

 

Visszaélés kábítószerrel: 2010 2011  %  

 32 24 -25 

               

             Közrendvédelmi tevékenység mutatói 

                      a Rendőrőrs működési területén 

 

Saját kezdeményezésű bűntető feljelentések: 2010 2011  %  

 100 103 + 3 

 

Szabálysértési feljelentések: 2010 2011  %  

 204 142 - 30 

 

Elfogások száma: 2010 2011  %  

 43 26 - 39 

 

Előállítások száma: 2010 2011  %  

 90 46 - 48 

 

Kényszerítő eszközök alkalmazása: 2010 2011  %  

 135 90 - 33 

 

Végrehajtott elővezetések: 2010 2011  %  

 10 11  +10 

 

Helyszíni bírságok: 2010 2011  %  

 Fő Ft Fő Ft Fő Ft 

 251 2.062.000,- 174 1.257.000 - 31 - 30 

 

 

II. Polgármesteri Hivatal – szabálysértési hatóság: 

 

Az alábbi táblázat összehasonlítja 2010 és 2011 év szabálysértési ügyeinek statisztikai adatait: 

 

Szabálysértés 2010 2011 

Feljelentések 75 43 
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Feljelentettekből fiatalkorú 1 0 

Megszüntetés 20 9 

Figyelmeztetés 10 4 

Pénzbírság 22 20 

Külföldi 19 4 

 

10 esetben az ügyet átette a szabálysértési hatóság más szervhez, valamint együttesen bírált el ügyeket. 

A feljelentett személyek számának csökkenése döntően annak tulajdonítható, hogy egyes 

szabálysértések átkerültek más szerv hatáskörébe (áru hamis megjelölése szabálysértés, tulajdon elleni 

szabálysértés). 

 

A táblázatban nem szerepel a szabálysértési hatósághoz érkező szabálysértési előéletre vonatkozó 

tájékoztatás, közérdekű munka kijelölésére vonatkozó megkeresés, más szabálysértési hatóságtól 

érkező meghallgatásra vonatkozó megkeresés, az Sztv. 127/A. §-a értelmében a jegyző hatáskörébe 

utalt bíróság által kiszabott pénzbírság és egyéb pénzösszeg behajtására tett intézkedések 

ügyiratforgalma.  

 

Az eljárás megszüntetésének oka 3 esetben az volt, hogy az elkövető kiléte, tartózkodási helye nem 

volt megállapítható és az eljárás folytatásától sem volt eredmény várható, 5 esetben szabálysértés 

hiányát állapította meg a hatóság, 1 esetben magánindítvány visszavonása miatt lett megszüntetve az 

eljárás. 

 

Pozitív tendencia, hogy továbbra sem jellemző a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértés. 

A külföldi elkövetők számának csökkenése döntően annak tulajdonítható, hogy az áru hamis 

megjelölése szabálysértés elkövetése esetén – mely szabálysértést tavaly a legtöbb esetben külföldi 

állampolgár követte el – 2011-ben lényegében a NAV mint szabálysértési hatóság lett a hatáskör 

gyakorlója.  

 

A legkisebb kiszabott pénzbírság 10.000,- Ft, míg a legmagasabb 40.000,- Ft volt. Ez 2011-ben 

átlagban 19.500,- Ft/főt jelentett, ami bizonyos mértékű növekedést mutat, a megelőző év átlagához 

(16.591,- Ft/fő) képest. 

 

Végrehajtás 

 

Az Sztv. értelmében a bíróság által kiszabott pénzbírság, a bíróság által megállapított egyéb 

pénzösszeg, valamint a bíróság által megállapított kár értékének végrehajtásáról az elkövető lakóhelye 

vagy tartózkodási helye, ennek hiányában az elkövetés helye szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzője gondoskodik.  

 

Az alábbi táblázat összehasonlítja 2010 és 2011 végrehajtási intézkedéseit: 

 

Végrehajtás 2010. 2011 

Adók módjára behajtás száma 8 7 

Közérdekű munkára átváltoztatás 0 2 

Elzárásra átváltott bírságok 6 1 

Letöltött elzárása 0 0 

 

A fizetési morál tekintetében pozitív irányú változás észlelhető. A külföldi eljárás alá vont személyek 

számának csökkenése mindenképp pozitív hatással volt a végrehajtások számának csökkenésében. 
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Külföldi elkövetők esetében jellemzőbb az önkéntes befizetés elmaradása. Ezen személyek legális 

jövedelemmel, lefoglalható vagyonnal sokszor nem rendelkeznek, magyarországi bejelentett lakcímük 

nincs, a jegyző önkormányzati adóhatósági jogkörében nem tudja a végrehajtásra átadott összeget 

behajtani. 

 

2011. évben a be nem fizetett bírság hátralék 80.000,- Ft volt, mely a megállapított bírság 21 %-a. 

2011-ben 1 folyamatban lévő szabálysértési ügyben fordultunk bírósághoz a szabálysértési pénzbírság 

elzárásra történő átváltoztatása céljából, ez esetben a büntetés-végrehajtási intézetbe történő bevonulás 

helyett a befizetést választotta az eljárás alá vont személy. 

 

Az egyes ügyfajták tapasztalatai 

 

Becsületsértés (Sztv. 138. §) miatt 1 személyt jelentettek fel, az eljárást magánindítvány visszavonása 

miatt megszüntette a szabálysértési hatóság. 

 

Köztisztasági szabálysértés [az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) 7. §] miatt 2011-ben 4 személyt jelentettek fel, 2 személyt bírságolt a hatóság, 

40.000 Ft összegben. 

 

Tűzvédelmi szabálysértés (R. 20. §) miatt 1 személyt jelentettek fel, 20.000 ft bírságot állapított meg a 

hatóság. 

 

Fogyasztóvédelmi szabálysértések (R. 73-76. §, 79-83. §, 87-91/A. §) miatt 5 személyt jelentettek fel, 

5 személy bírságolt a hatóság 155.000 Ft összegben. 

 

Jogosulatlan kereskedés (R. 77. §) miatt 5 személyt jelentettek fel, 1 esetben megszüntette a 

szabálysértési hatóság az eljárást, 2 esetben pénzbírságot állapított meg 20.000 Ft összegben.  

 

Közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése (R. 141. §) miatt 17 személy ellen 

indult szabálysértési eljárás, 2 esetben áttette, 4 estben megszüntette, 2 esetben intézkedést 

alkalmazott, 4 esetben mindösszesen 65.000 Ft összegben pénzbírságot állapított meg a szabálysértési 

hatóság. 

 

Önkormányzati rendeletben megállapított szabálysértés miatt 3 személy ellen indult eljárás, 3 

személlyel szemben pénzbírságot állapított meg a hatóság, a bírságátlag 16.667 Ft. 

 

Egyéb fel nem sorolt szabálysértések esetében átlagosan 13.333 Ft összegű bírság lett megállapítva. 

 

Jogorvoslatok 

 

Szabálysértési hatóság jogszerű tevékenysége felett állandó felügyeletet gyakorló ügyészség átfogóan 

ellenőrizte a 2010-es évet, ennek keretében mindösszesen egy esetben állapította meg az érdemi döntés 

jogszabálysértő voltát.  

A szabálysértési hatóság döntéseivel szemben 1 esetben nyújtottak be kifogást 2011. év folyamán, a 

határozatot helyben hagyta a bíróság, megállapította, hogy a hatályos jogszabályokat hatóságunk 

helyesen alkalmazta. 

 

 

III. Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet: 
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2011. évben a Közterület-felügyelet 

- a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt írásbeli figyelmeztetést 9 esetben 

(magyar), helyszíni bírságot 13 esetben (1 külföldi, 12 magyar), összesen 67.000.- Ft összegben 

szabott ki; 

- parkrongálás miatt 3 esetben (magyar), összesen 16.000.- Ft helyszíni bírságot szabott ki; 

- közterületen kommunális és szilárd hulladék lerakásáért 4 esetben (magyar) tett feljelentést; 

- veszélyeztetés kutyával szabálysértésért 19 esetben figyelmeztetett, 3 kóbor kutyát fogatott be; 

- útügyi szabálysértésért és csendháborításért nem kellett intézkedni; 

- közúti közlekedés biztonságát elősegítő tevékenységében évközben 48 esetben jelezte a különböző 

KRESZ-táblák megrongálását illetve eltűnését (ezeket folyamatosan kijavították, illetve pótolták). 

 

 

IV. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltség: 

 

Vezetés, irányítás, együttműködés területe 

 

Személyügyi – munkaügyi tevékenység 

A Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltségen 2011-ben személyi változás nem történt, Bajzek Beáta 

ka. 2009. szeptember 1-jei felmondása óta a szentgotthárdi iroda főelőadói helye betöltetlen, így az 

iroda feladatainak ellátása továbbra is a kirendeltségre hárul. A kirendeltség-vezető vezetés-irányítási 

feladatainak elősegítése érdekében havi rendszerességgel kirendeltség-vezetői értekezletet tartott, mely 

egyben ellenőrzés és feladatszabás is volt. Ezen kívül több munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés 

is végrehajtásra került. 

 

Együttműködési tevékenység 

A Kirendeltséghez 85 település tartozik. Az illetékességi területén 2 település I. kategóriájú (Körmend, 

Szentgotthárd), 23 település II-es veszélyességi besorolású és 55 település IV-es kategóriájú, 5 

település nem sorolt. Ezeknél a településeknél jellemző veszélyeztető tényező a Rába-, Lapincs-folyók, 

Pinka-, Csörnöc-patakok, a 8-86. sz. főközlekedési út illetve a vasút.  Küszöbértéket elérő veszélyes 

üzem a kirendeltség területén nem található, de a dominóhatást feltételező gyógyszeripari üzem 1 db 

van (EGIS). A kirendeltségen az állomány tábla szerint 445 pv szervezetbe 1676 fő került határozattal 

beosztásra. A kirendeltség szervező – tervező – irányító tevékenysége jól érvényesült a települési 

polgári védelmi parancsnokságok irányában. 

A települési önkormányzatokkal kiegyensúlyozott a kapcsolatuk, a jegyzőkkel és körjegyzőkkel napi 

rendszerességgel, polgármesterekkel általában havi rendszerességgel tartják a kapcsolatot. A 

kirendeltség minden településére évente minimum kétszer eljut, és helyben segíti a polgári védelmi 

feladataik ellátását. 

A személyes kapcsolattartás fontos, mivel így több a polgári védelmet, települési védelmet érintő 

kérdést meg tudnak beszélni a polgármesterekkel illetve jegyzőkkel, és az őket érintő és érdeklő 

kérdéseket is meg tudják bővebben tárgyalni. 

A kirendeltséghez tartozó települések gazdálkodó szervezeteivel a kapcsolat kielégítő, anyagi 

lehetőségeikhez mérten minden évben támogatják a kirendeltségi Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny 

szervezését és lebonyolítását. Az önkormányzati tűzoltósággal, ÖT-vel és az ÖTE-kel a kapcsolatuk 

igen jó. Részt vesznek egymás rendezvényein, bármiféle igény, kérés kapcsán egymást segítve 

dolgoznak (kiürítési gyakorlatok, pv gyakorlatok stb.). Egyéb, a kirendeltség területén található 

szervezetek vezetőivel a kapcsolatuk napi kapcsolat. A kirendeltség rendelkezik együttműködési 

megállapodásokkal, a városi rendőrkapitányságokkal, a Magyar Vöröskereszt városi szervezeteivel, 

illetve a Vasvári ÖT és Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, ezen kívül a működő polgárőr 

szervezetekkel és a VOLÁN helyi képviseleteivel, valamint a Körmendi Kutyasport Centrummal, az 

S.O.S. Zamárdi Rádiós Segélyhívó Alapítvánnyal és a Körmendi Rendészeti Szakközépiskolával, 
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Körmendi Kulturális Központtal. Az együttműködési megállapodásokat folyamatosan felülvizsgálták 

és pontosították.  

 

Civil kapcsolatok, kommunikáció és sajtó tevékenység 

A Kirendeltség kapcsolata a Vas Népe, a Körmendi Híradó, a Gotthárdi Körkép, a Rábavidék, a 

hetilapok újságíróival illetve szerkesztő bizottságaival nagyon jó, ennek köszönhetően 11 alkalommal 

jelent meg cikk az írott és elektronikus sajtóban, illetve 4 alkalommal került sor nyilatkozatra 

(települési pv gyakorlatok, kiürítési gyakorlatok stb. témakörben) az elektronikus médiák részére. Az 

újságok mellett a körmendi területi „KISOKOS” kiadványban is népszerűsítették a 

katasztrófavédelmet. A körmendi és a szentgotthárdi városi tv-ben, is lehetőséget kapnak a 

megjelenésre, amit képújság formájában ki is tudnak használni, pl. lakosság felkészítő anyagok 

bemutatása, versenyfelhívás, gyakorlattal, hőségriasztással, téli rendkívüli időjárással kapcsolatos 

információk stb. a lakosság részére tevékenységük jobb megismertetése céljából kártyanaptárt 

készítettek, és osztottak szét iskolákban, rendezvényeken, óvodákban. Elkészítése óta működik a 

kirendeltség weblapja (www.pvkorm.axelero.net) és folyamatosan frissítik a lakosságot és a tanuló 

ifjúságot érintő események, javaslatok felvitelével. A körmendi, vasvári és szentgotthárdi 

rendezvényekre folyamatosan kapták a meghívókat, ezeken a lehetőségekhez mérten mindig részt 

vettek. Ilyenek voltak pl. az önkéntes tűzoltó egyesületek, vagy a polgárőrségek éves rendezvényei, az 

önkormányzatok által rendezett különböző események, állami, egyházi és helyi ünnepek, ünnepségek. 

A társadalmi és egyéb szervezetekkel jók a kapcsolataik, egymás rendezvényein megjelennek, ha kell, 

támogatják egymást. A Körmendi, az Őriszentpéteri és a Szentgotthárdi kistérség polgárőr 

egyesületeinek ügyintézését is elősegítik együttműködési megállapodások alapján. 

A körmendi és szentgotthárdi HVB referensek munkáját mind a gyakorlatok, mind a napi ügyek 

alkalmával támogatják. Az MVB munkatervének megfelelően a kommunikációs gyakorlás, riasztással 

összekötve október 16-án került végrehajtásra. Két településen, Szentgotthárdon és Körmenden, 

települési polgári védelmi gyakorlat lett végrehajtva (április 16., május 7.). 
 

Nemzetközi együttműködési tevékenység 

A „Hármashatár” közelségéből adódóan igen aktív a kirendeltség a nemzetközi együttműködés terén. 

Rendszeres a kapcsolattartás a szlovén féllel (minden hónap első hétfőjén próbaüzenet adása és vétele 

történik a muraszombati kirendeltséggel közösen). Többször szerveztek megbeszélést és találkozót: 

március 9. Muraszombat (a rajzpályázat anyagainak kiszállítása), február 28-án Sárváron, március 3-án 

Muraszombaton vettek részt a Nemzetközi PV Nap megünneplésén. A Szlovén Rajzpályázat alapján 

közös kiállítás lett szervezve március 30-án Muraszombaton és május 23-án Szombathelyen, az Agora 

- Gyermekek Házában. A szakmai munkájuk csúcsa a kirendeltségi ifjúsági versenyen résztvevő 

szlovén csapat felkészítése. Elöljáró intézkedése szerint a felkészített szlovén csapat a kirendeltségi 

ifjúsági versenyen méri össze tudását a magyar csapatokkal (Vasvár, április 13.). 

1997 óta rendszeresen részt vesznek egy csapattal a Szlovéniában megrendezésre kerülő Nemzetközi 

Vöröskeresztes Elsősegélynyújtó Versenyen. Ez 2011-ben június 4-én Lendván volt. A szlovén fél az 

idei évben is meghirdette a képzőművészeti pályázatot „Természeti és egyéb katasztrófák - Ki hogyan 

tud segíteni a különböző baleseteknél?” témakörben. 

 

Megelőzési, hatósági, felkészülési terület 

 

Hatósági tevékenység 

A Megyei Igazgatóságtól kapott megbízás alapján segítik az ADR ellenőrzéssel kapcsolatos 

feladatellátást, 2011-ben 27 alkalommal.  Részt vesznek felkérés alapján a Közigazgatási Hivatal 

célellenőrzésein a kijelölt települési önkormányzatoknál. 

 

Lakosságfelkészítési tevékenység 
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A lakosság felkészítése szóróanyagokon, naptárokon, újságcikkeken, weboldalon, városi tv-k 

képújságjain, a „KISOKOS”–on keresztül, valamint a települések közösségi rendezvényein keresztül 

történt. 2011. 04. 28-án megtörtént a pedagógusok felkészítése 6 óra időtartamban az ár- és belvíz-

védekezési technikák témakörben. Ezen kívül az általános iskolák és középiskolák diákjait 

felkészítették a felkészítő-tanárok segítségével a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi versenyre. 

Folytatták az osztályfőnöki órák tartását az iskolákban 5-5-5 óra időtartamban a körmendi Somogyi 

Béla Általános Iskolában (04. 06.), a körmendi Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában (03. 11.), a 

csákánydoroszlói Csaba József ÁMK-ban (04. 05.), valamint a körmendi Kölcsey Ferenc 

Gimnáziumban (04. 08.). A visszajelzések alapján, főleg az osztályfőnöki órákon beszélték meg a 

diákok a katasztrófavédelemmel kapcsolatos kérdéseket. Vasváron a Kardos László Általános 

Iskolában szakkör keretein belül heti 1 alkalommal folyik a felkészítés. Tanórán kívül 1 

cserkészcsapatban történt a pv. oktatás, valamint a nádasdi Széchenyi ÁMK Általános Iskolában, 

Gersekaráton, Püspökmolnáriban és Győrváron. 

A 2011-es évben a Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltség területén a kirendeltségi ifjúsági versenyt 

Vasváron, a Camping területén április 13-án rendezték meg. 17 csapat nevezett, melyből 10 általános 

iskola, 5 középiskola, egy cserkészcsapat és 1 ifjú polgárőr csapat volt. Ezen kívül egy szlovén csapat 

is részt vett a versenyen Kuzma OŠ. A versenypálya elemeinek kisebb részét a Megyei Igazgatóság, 

nagyobb részét a kirendeltség biztosította. A létszám, kísérőkkel, szervezőkkel, meghívottakkal együtt 

kb. 150 fő volt. A megyei versenyre 3 általános iskolás (Béri Balogh Ádám Általános Iskola csapata 

Győrvár, Kardos László Általános Iskola, Vasvár, Csaba József ÁMK Csákánydoroszló), valamint 3 

középiskolás (a III. Béla SZKI. Szentgotthárd, a Rázsó Imre SZKI Körmend, Vasvár Középiskola) 

csapat jutott tovább. 

A lakosság felkészítése a sajtó és az elektronikus média felhasználásával is folyt. A Körmendi és 

Szentgotthárdi VTV-ben egy kb. 120 oldalas képújság anyag látható a katasztrófavédelemről. 

Hagyományaiknak megfelelően az idei évben is bocsátak ki kártyanaptárt 1000 példányban a lakosság 

részére. 

 

Veszélyhelyzet-kezelési terület 

 

Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések 

A kirendeltség területén a következő főbb események történtek: 

 2011. 03. 04. Vasvár robbanóanyag miatti kitelepítés biztosítása 

 2011. 10. 21. Szentgotthárdi társasház tűz 

 2011. 11. 23. Gasztonyi lakossági bejelentés romos lakhatatlan épületről 

 

Mentésszervezési tevékenység 

A települési polgári védelmi szakalegységek adatainak pontosításai határidő szerint végre lettek hajtva, 

a törvény hatálya alá nem eső állampolgárok felmentése megtörtént, helyettük új beosztási határozatok 

kerültek kiadásra. A szentgotthárdi, körmendi gyakorlatokra való felkészülés során a települési 

szakalegységek alap és szakkiképzése történt meg. Körmenden, Szentgotthárdon és Vasáron a MVB 

kommunikációs és riasztási gyakorlás alkalmával a Körmendi, Szentgotthárdi, Vasvári települési törzs 

beosztott állománya szakképzése is megtörtént. Az OKF hárompilléres riasztási gyakorlata folyamán 

az elektromos szirénával rendelkező települések riasztó őrsei, valamint a műszaki mentő kézi rajainak 

kiképzése is megtörtént (2011. 11. 21.). A szervezetek részére a technikai eszközök kijelölésre 

kerültek, azok határozattal rendelkeznek. 2011-ban a kirendeltség területén a polgári védelmi 

szervezeteknél alkalmazási készenlétbe helyezés nem történt. A pv. szervezetek rendelkeznek riasztási 

tervvel.  

 

Lakosságvédelmi tevékenység 
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A kirendeltség területén felmérésre kerültek a veszélyforrások, hangsúlyt fektettek az árvizekre, 

belvizekre és a helyi vihargócok kialakulására való felkészülésre, folyamatosan figyelik az új 

veszélyforrások kialakulásának lehetőségét. Az önkormányzatokkal együtt felkészültek a 

veszélyhelyzetek kezelésére, ennek keretében pontosították az árvízvédelmi, rendkívüli időjárási 

terveket. A kirendeltség területén felmérték az önkéntes mentőszervezeteket, a veszélyes üzemeket és 

felhasználókat, a gázpalacktároló telephelyeket, valamint az alapvető és létfontosságú felhasználók 

körét. Felmérésre kerültek a kirendeltség területén található médiaszolgáltatók. A kirendeltség 

területén minősített életvédelmi létesítmény nem található. A felmért védőlétesítményekről az „U” jelű 

adatlapot folyamatosan pontosították. 

 

Minősített időszaki tevékenység 

Pontosították a kirendeltség „M” időszaki készenlétbe-helyezési tervkivonatát a megyei igazgatóságon. 

 

Gyakorlatok, gyakorlások 

A „POPLAVA-2011/ÁRVÍZ 2011” nemzetközi gyakorlatot szlovén együttműködéssel Szentgotthárd-

Rábatótfaluban április 16-án rendezték meg. A gyakorlat települési polgári védelmi gyakorlat volt, 

ahol a település pv. szakalegységeit gyakoroltatták a hirtelen lezúduló csapadék elleni védekezés 

hatásainak kivédése érdekében. A szakalegységek munkáját segítette a szentgotthárdi, magyarlaki, 

felsőszölnöki, szakonyfalui ÖTE, a Szentgotthárdi Rendőrőrs, Körmend HÖT, szentgotthárdi 

Közszolgáltató Vállalat, szentgotthárdi Mentőállomás, Szentgotthárd Polgárőrség, PGD Satahovci, 

PGD Bakovci, PGD Krog, S.O.S. Zamárdi + DX amatőr rádiósok.  Ezen kívül május 7-én szintén 

nemzetközi települési polgári védelmi gyakorlat került végrehajtásra Körmenden is („PREDOR 

NASIPA 2011 - GÁTSZAKADÁS 2011”) címmel. A témafeldolgozás során törekedtek arra, hogy 

olyan témát dolgozzanak fel, amely segíti az adott település védekezési képességének javítását 

(lakóház bevédése homokzsákokkal, nyúlgátépítés, bordás megtámasztás, buzgár elfogás, kimenekítés 

gyakorlása). A települési gyakorlaton részt vettek: Települési Polgári Védelmi Parancsnokság, 

Települési Riasztó őrs, Települési Műszaki mentő kézi raj, Körmend HÖT, 55. sz. Batthyány 

Cserkészcsapat, Körmendi Polgárőrség, Körmendi Rendőrkapitányság, Szlovén mentőerők. A 

„Prevenciós Program” helyi megvalósításának keretében október 21-én, kiürítési gyakorlaton vettek 

részt Szentgotthárdon, a Fővárosi Szociális Otthonban. Végrehajtották 2011. 11. 21-én az OKF 

országos mozgósítási gyakorlatát. Mozgósítási gyakorlatba bevont települések: Szentgotthárd, 

Körmend, Vasvár, Őriszentpéter, Kondorfa, Csákánydoroszló, Rátót, Nádasd, Őrimagyarósd, 

Molnaszecsőd, Alsóújlak, Bérbaltavár, Csehimindszent, Csipkerek, Gersekarát, Győrvár, 

Mikosszéplak, Nagytilaj, Olaszfa, Oszkó, Püspökmolnári. 

 

Gazdálkodás, műszaki fenntartás és fejlesztés területe 

 

Pénzügyi gazdálkodás értékelése 

A Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltség területén 2011. évben a kirendeltség és a vasvári iroda a 2 

városi önkormányzat költségvetésében a Polgári Védelem részére elkülönített pénzösszegekkel, illetve 

Körmend és Vasvár a honvédelmi körzethez tartozó települések által biztosított összegekből 

gazdálkodott. Ezeket a pénzösszegeket a városi önkormányzatok kezelik. Az összegnek megfelelő 

költségvetési terveket elkészítettük, melyet jóváhagytak a városi polgármesteri hivatalok pénzügyi 

osztály vezetői, a polgármesterek, illetve a települések vezetői. A Kirendeltség és Irodái 2011 évben 

sem kaptak központi keretből pénzeszközöket működési költségeik fedezésére. Számszerűleg: 

Körmend 804.000,- Ft, Vasvár 200.000,- Ft. 

 

Értékelés 
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A kirendeltség a 2011. évi tevékenységét a jogszabályoknak és az előírásoknak és egyéb 

szabályzóknak megfelelően végezte. A feladatok végrehajtásánál maximálisan figyelembe vette a 

törvényeket, rendeleteket. A munkavégzés tárgyi feltételei adottak, az anyagi feltételek behatárolták a 

mozgásterét. Mindent megtett annak érdekében, hogy egy esemény bekövetkezése esetén a lakosság, a 

települések vezetői felkészülten tudjanak fellépni a veszélyhelyzettel szemben, és azt megfelelően 

tudják kezelni segítségükkel. 

 

 

V. Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány: 

 

A Közalapítvány 2011-ben a következő tevékenységeket folytatta: 

 

A következő kiemelt célokat támogatta: 

 

2-2 db kommunikációs és GSM készlet beszerzése a Rendőrőrs részére 37.500.- 

1 db kártyafüggetlen mobiltelefon beszerzése a Rendőrőrs részére 61.300.- 

Rendőri túlmunka megváltás 5 fő 350.000.- 

Polgárőr zászlóátadási ünnepség támogatása 83.208.- 

Riasztórendszer technikai fenntartása 371.250.- 

Könyvelés  125.000,- 

Banki költségek 28.780,- 

Papír, írószer, APEH nyomtatvány 17.560,- 

Polgárőrség részére 1 db digitális fényképezőgép beszerzése 15.988.- 

Elsősegélyverseny és Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny támogatása 49.500.- 

Polgárőr rádiótelefon fenntartási költségei 2.060,- 

Alapítvány összes bevétele 2010 évben 1.042.676.- 

 

Az alapító önkormányzat rendszerén keresztül a Közalapítvány 2011. évben támogatást nem kapott. 

Az szja 1 %-os felajánlás keretében 65.708- Ft bevételre tett szert. A Kuratórium törekszik különböző 

pályázatokon való részvételre, melynek keretén belül a Wekerle Alapkezelőhöz jutatott el pályázatot. 

 

A helyi rendőrőrs tavalyi támogatása a bevethetőség javítását célozta a kommunikációs set-ekkel, 

illetve a mobiltelefon megvételével és átadásával, valamint a túlmunka pénzbeli megváltásával.  

 

A Közalapítvány alapvető célja, hogy megteremtse azokat az alapfeltételeket, melyek felhasználásával 

segíteni tudja a város bűnmegelőzését. A bűnmegelőzésen kívül célként szerepel a helyi Rendőrőrs 

támogatása, anyagi eszközökkel valamint pénzjuttatás formájában. Ezen kívül minden olyan 

szervezetet támogat, mely részt vállal a bűnmegelőzésben. Stratégiai partnerük ebben a Polgárőrség. 

Támogatják a különböző prevenciós programokban résztvevőket pl.: DADA, Egy iskola – egy 

polgárőr Mozgalom. Támogatták a Polgárőrség tevékenységét, valamint elismerve munkájukat 

szolgálati mobiltelefonjuk költségeit átvállalták. Bevételeik a riasztó rendszerből befolyt összegekből 

tevődnek össze, valamint magánszemélyek által felajánlott eszközökből. 

 

2012. évben fő feladatuk lesz a riasztó rendszer bővítése, valamint az így befolyt pénzeszközök 

felhasználása az Alapító céljának megfelelően. 

 

A Kuratórium és az Ellenőrző Bizottság együttesen 3 alkalommal ülésezett, és ekkor hozta meg 

döntéseit. 

 

 

VI. Polgárőr Egyesület Szentgotthárd: 
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Az elmúlt időszakban az Egyesület tevékenységét az Alapszabályban foglaltak szerint végezte, az 

Országos Polgárőr Szövetség ajánlásai és a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 

útmutatása alapján. Tevékenysége megfelelt a Polgárőr Törvény vonatkozó szabályainak. Munkáját 

Szentgotthárd város lakóinak megelégedésére végezte. 

 

Fontosabb események, melyek befolyásolták szolgálati tevékenységét: 

 

Az év legelső és legfontosabb tevékenysége volt az alapismereti vizsga letétele, ami az Egyesület 

tagjainak 78 %-ának sikerült. Ez volt az alapja a 2011. évi sikeres szolgálatellátásnak. 

Az előző évi folyamatok erősödtek a szolgálatellátás során: növekedett a Rendőrséggel közösen 

végrehajtott járőrszolgálat, ahol a 2009. évi 43 %-ról 2010-ben 61 %-ra nőtt és 2011-ben időarányosan 

64 %-ra. 

Alapfeladata a folyamatos járőr- és figyelő szolgálat ellátása volt, mely kiegészült a postások 

védelmével és az értékküldemények biztosításával. A szolgálat ellátása során a Rendőrség felé több 

alkalommal éltek jelzéssel. 

Jelentősebb esemény volt a március 15-i rendezvények biztosítása a helyi rendőrőrs irányításával. 

Április 13-án egy ifjúsági csapattal részt vett a VMPSZ és a Körmendi polgári Védelmi Kirendeltség 

Közös Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyén, Vasváron, ahol a VMPSZ különdíját hozta el.  

Április 16-án 8 fővel vett részt a szentgotthárdi Települési polgári védelmi gyakorlaton, ahol területet 

biztosított illetve részt vett a védekezési munkákban. Ebben a hónapban még körmenetet biztosított és 

a végzős középiskolai diákok ballagását. 

Májusban az 1-jei kirakodó vásár és majális szervezői is volt Szentgotthárdon, de mellette a 

főzőversenyre is benevezett egy csapatot. 

Júniusban a kistérségi forgatag rendezvényeit biztosította, valamint a közös Rábafüzes-Heiligenkreuz-i 

tűzoltógyakorlat helyszínét. Körmenden a Megyei Polgárőr Nap és Verseny során a helyi rendezők 

munkáját segítette a rendezésben. Szentgotthárdon a Pannon Kapu Szent Iván napi rendezvényeit 

biztosította. 

Július 2-án Gyenesdiáson vett részt az Országos Polgárőr Nap rendezvényein, míg az itthon 

maradottak a Rábafüzesi Falunapot biztosították. E hónap16-án került megrendezésre Szentgotthárd 

legnagyobb alternatív zenei rendezvénye is, a XXII. HOPPLÁ Fesztivál, ahol állandó biztosítói 

feladatot látott el. A Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvényeit is 29-től 31-éig biztosította. 

Kikapcsolódás és rendszeres mozgás kapcsán az Ifjú polgárőrök gyalogkirándulást szerveztek a Szent 

Kereszti Emlékműhöz. 

Augusztus 6-án megszervezte az első Családi napot a környékbeli polgárőrök részére. Falunapot 

biztosított Farkasfán 16-án, és a 20-ai szentgotthárdi rendezvények rendezésében is részt vett. 

Szeptemberben folyamatos jelenlétet biztosított a kijelölt iskola előtti gyalogátkelőhelynél reggel és 

délután. Két hulladékgyűjtési akcióban is részt vett, a 16-17-i OMSZ-esben, valamint a 21-22-i 

Mobilitás heti gyűjtésben. 

Októberben az Ady utcai tűzeset utómunkáinak biztosítása volt a legfontosabb feladata 22-24-ig, 

melybe az Apátistvánfalvai Polgárőrség is segített. Nélkülük nem lehetett volna megszervezni a 24 

órás állandó őrséget. 

Novemberi kihívás a temetők biztosítása volt, a zsebesek, autó- és virág tolvajok távoltartása mind az 

5 temetőnél. 

Decemberben a szokásos szolgálatokon kívül a 17-i városi rendezvényt biztosította, valamint 

Karácsony és Szilveszter között is járőröztek. December 30-án rendezte meg a Szlovén kollégákkal 

együtt a Zászlóátadási ünnepséget. 

 

Az elnök 2011-ben 3 alkalommal kezdeményezte a vezetőség összehívását aktuális témákban. Részt 

vett a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány munkájában, a Városi Bűnmegelőzési Bizottság 
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tevékenységében és a Civil Fórumban. November 5-én az OPSZ és az Országos Vöröskereszt 

szervezésében megtartott regionális konferencián vett részt Székesfehérváron. 

 

Az Egyesület a bűnmegelőzés érdekében 1000 db kártyanaptárt bocsátott ki, melyben tájékoztatta a 

lakosságot a Polgárőrség feladatairól. A Megyei Polgárőr Szövetség segítségével továbbra is egy 

használt gépjárművet tud működtetni a járőrtevékenység biztosítása érdekében. 

 

Az egyesületi utánpótlás biztosított, mert az ifjúsági csoportból kinövő tagok erősítik a felnőtteket. Az 

idei évi két önálló rendezvény is bizonyítja rátermettségüket és elkötelezettségüket. 

 

Csatlakozott az OPSZ felhívásához, melyben pénzügyi segítséget kértek a daganatos betegek 

gyógyításához, gépbeszerzés formájában. Ezen kívül figyelmet fordít egész évben a járőrözés közben 

az időskorúakra és elhagyatottakra. 

 

Összefoglalva: a jelenlegi 27 fős létszám biztosítja a stabil szolgálatellátást Szentgotthárd és 

környékén, amit a 3-7 fős ifjúsági tagozat is segít. Tevékenységét elismeri a város lakossága és 

önkormányzata, valamint az együttműködő rendvédelmi szervek is. Nagy kihívást jelent számára a 

februárban hatályba lépett Polgárőr törvény végrehajtása. 

 

2011 évi pénzügyi teljesítés: 
 

Bevételek: 

Tagdíjbevétel       24.000.-Ft 

Támogatás Temetkezési Szolg.                           20.000.-Ft 

Pályázat OPSZ-VMPSZ              535.000.-Ft 

Pályázat Önkormányzat                30.000.-Ft 

Saját tevékenységből bevétel     40.000.-Ft. 

2010. évi maradvány               313.919.-Ft 

Összesen:                964.639.-Ft 

 

Kiadás: 

Gépjármű fenntartása      451.250.-Ft. 

Felszerelés beszerzés        30.435.-Ft 

Szolgálati Mobiltelefon fenntartása               187.612.-Ft 

Banki költségek        32.890.-Ft 

Papír-írószer         30.000.-Ft 

Összesen:        732.187.-Ft. 

 Maradvány:    232.452.-Ft 

 

 

VII. Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete: 

 

A Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2011. évi szakmai munkájának tekintetében a vonatkozó 

törvények, rendeletek, és utasítások, valamint az Egyesület Alapszabálya alapján járt el. Tevékenysége 

legkézzelfoghatóbb mutatói a vonulások, melyek száma a következők voltak: 

Vonulások tűzesethez: 0 

Vonulás műszaki mentéshez: 1 

Téves riasztás: 0 

Vonulások egyéb esetben: 4 
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2011. április 16. Települési Polgári Védelmi gyakorlat, kézi erővel zsákolás és szivattyútelepítés. 

2011. június 11. Szentgotthárd-Heiiligenkreuz-i Ipari parkban lévő Közös Tűzoltó gyakorlat 

biztosítása. 

2011. június 25. Szent Iván éjjeli rendezvényeken a fáklyák rendezése és a máglya biztosítása. 

2011. június 25. Heves esőzés után szivattyúzás a Pável Á. ltp. 4. sz. alatt. 

2011. június 30. „Csatafutás” biztosítása. 

2011. július 3. Zarándoklat Peruska Maria kegyhelyre. 

2011. július 31. A 125 éves Alsószölnöki ÖTE ünnepségén való részvétel. 

 

Tevékenysége minimális száma annak következménye, hogy tűzoltó gépjárműveit ki kellett vonni a 

forgalomból, illetve szerházaiban meg kellett szüntetni minden tevékenységet. Így vonulásra 

alkalmas eszközzel nem rendelkezik. Ennek ellenére a szakmai elhivatottsága által minden olyan 

eseményen és rendezvényen részt vesz, mellyel támogatni tudja Szentgotthárd tűzbiztonságát. Ilyen 

rendezvény volt a „Csatafutás” és a „Szentgotthárdi Csata” felvonulásának biztosítása a 

kirakodóvásárral együtt. Másik fontos megmérettetési lehetőség a különböző versenyeken való 

részvétel. Ezen belül a Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség által rendezett megyei tűzoltó 

versenyen. Ezen egy csapattal vett részt hagyományos szerelésben. Szövetségi rendezésben részt vett a 

Közgyűlésen valamint a központi továbbképzésen. 

Nemzetközi kapcsolatai ápolása során Černelovci-ban vett részt közgyűlésen. 

Vezetősége 3 alkalommal ülésezett, valamint lehetőségéhez mérten folytatta szakmai munkáját a 

szerházakban. A szerházak átadásának folyamata még csak most zárult le, mert a VASIVÍZ Zrt. csak 

most állította ki a végszámlát. 

Az Egyesület túlélésének előfeltétele volt a sikeres pályázat a BM részéről, melyen összesen 200.000.-

Ft támogatást nyert. 

 

Összefoglalva: az ÖTE a jelenlegi feltételekkel nem tudja ellátni a feladatát, de mindent megtesz annak 

érdekében, hogy betölthesse szerepét. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti beszámolókat megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi Rendőrkapitányság 

Szentgotthárdi Rendőrőrs 2011. évi tevékenységéről, Szentgotthárd közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló, az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal szabálysértési 

hatósága és Közterület-felügyelete, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Polgári 

Védelmi Kirendeltség, a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, a Polgárőr Egyesület 

Szentgotthárd és Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2011. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

Szentgotthárd, 2012. április 12. 
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 Huszár Gábor 

                                                                                                                            polgármester 

Ellenjegyzés: 
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Beszámoló 
a Képviselő-testület 2012. április 25-i ülésére 

 

Tárgy: A szenvedélybetegségek jelenléte Szentgotthárdon és az azok elleni 

önkormányzati fellépés lehetőségeinek vizsgálata – különös tekintettel a kábítószer-

fogyasztás elleni fellépésre 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

I. BEVEZETÉS 

 

Az Önkormányzat 2012. évi munkaterve rendelkezik arról, hogy ezt a napirendet az áprilisi 

ülésén tárgyalja a Képviselő-testület. 

 

A 161/2004. sz. Képviselő-testületi határozat 4. pontja alapján az Önkormányzat a kábítószer-

fogyasztás helyzetét folyamatosan figyelemmel kíséri és évente egyszer az önkormányzati 

intézményeknek be kell számolni a kapcsolódó tapasztalataikról. Szentgotthárd Város 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának ugyancsak évente meg kell vizsgálnia a 

kábítószer-elleni fellépés tapasztalatait, és azokról be kell számolnia a Képviselő-testületnek. 

Az Ifjúsági Cselekvési Tervünk vonatkozó rendelkezése is kimondja, hogy a Képviselő–

testülete évente foglalkozik a kábítószerhelyzettel. 

 

Idén először a kábítószer fogyasztás elleni fellépés lehetőségeinek vizsgálatát kiterjesztettük a 

leginkább jelen lévő többi szenvedélybetegségre is. 

 

Szenvedélybetegségnek azokat a visszatérően ismétlődő viselkedésformákat, szokásokat 

nevezzük, amelyeket valaki kényszeresen újra és újra végrehajt, s amelyek a személyre - és 

többnyire környezetére is - káros következményekkel járnak. Ezek a szenvedélyek, vagy 

függőségek kétfélék lehetnek. Függőséget kialakíthatnak kémiai szerek, ezt a fajta 

szenvedélybetegséget nevezzük drogfüggőségnek vagy kémiai addikciónak. De függeni lehet 

valamilyen viselkedési együttestől is, ezeket a függőségi formákat viselkedéses 

függőségeknek nevezzük. A viselkedéses addikciók közé soroljuk a játékszenvedélyt 

(gambling), a számítógépes (vagy egyéb) játékoktól való függőséget, az internet-függőséget, a 

video-függőséget, a szex-addikciót, a kleptomániát, a kényszeres pénzköltést (vásárlási 

kényszer), a pornográfiához való hozzászokást, a kényszeres evést és még sok hasonló, az 

egészséget és a környezetet károsító viselkedésformát. 

 

A hatályos szabályozás szerint 18 éven aluliak számára mind az alkoholtartalmú italok, mind 

dohánytermékek vásárlása tiltott, őket kiszolgálni is tilos ezekkel a szerekkel. A „felnőttek” 

számára azonban az alkohol és a cigaretta az üzletek polcain vagy a szórakozóhelyeken 

könnyen elérhetőek. Az illegális szerek fogyasztása hazánkban életkortól függetlenül minden 

állampolgár számára tiltott. Hiába van a korlátozó törvényi szabályozás, a mindennapi 

gyakorlat ezektől jelentősen eltér. Összességében elmondható, hogy a szerhasználat olyan 

terület, ahol a fiatalok nem tartják be a szabályokat! 
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II. HELYZETELEMZÉS 

 

A helyzet felmérésére kérdőíveket készítettünk el és küldtünk meg valamennyi olyan városi / 

önkormányzati intézménynek (a kérdőíveket az intézmények/szakemberek, nem a lakosság 

töltötte ki), amelyek kapcsolatban lehetnek szenvedélybetegekkel, információkkal, 

megfigyelésekkel rendelkezhetnek azokról. A kérdőívet kapták: Rendelőintézet, III. Béla 

Szakképző Iskola és Kollégium, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, SZOI 

intézményegységei, Pannon Kapu Kulturális Egyesület, gyermekpszichológus. A 

visszaérkezett, kitöltött kérdőívek alapján a következőket állapíthatjuk meg: 

 Összességében megállapítható, hogy az alkohol-, és gyógyszerfüggőség, kábítószer, a 

játék(gép)szenvedély, internetfüggőség tapasztalható a városunkban.  

 A szenvedélybetegek Szentgotthárdon a Rendelőintézet által biztosított addiktológiai 

szakrendelést vehetik igénybe, illetve a Gondozási Központ által biztosított közösségi 

pszichiátriai ellátás nyújthat még segítséget a számunkra. A Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgált a családsegítés keretében biztosítja a szociális, az életvezetési 

és a mentálhigiénés tanácsadást. Még a gyermekjóléti szolgáltatás szakmai 

tevékenysége: a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, 

amely a szociális munka, a mentálhigiéné módszereinek és eszközeinek 

felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségének, a családban történő 

nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 

visszahelyezését. A megyében igénybe vehető a szombathelyi Markusovszky Kórház 

pszichiátriai fekvőbeteg ellátása, illetve pszichoterápiás ellátás, gyermekeknek 

ugyanitt pszichiátriai szakambulanciai ellátás. Drogambulancia vehető igénybe a 

szombathelyi Kórházban, a RÉV Szenvedélybeteg – segítő Szolgálat, Humán 

Harmónia Alapítvány, Hársfa-ház- Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona, Nappali 

Ellátója és Szociális Foglalkoztatója, valamint az ápolást – gondozást nyújtó 

bentlakásos rehabilitációs intézmények vehetők igénybe, ahol pszichoterápia és 

munkaterápia folyik. 

 Az általános iskola felső tagozatán az osztályfőnöki órák szerves része a prevenciós 

tevékenység. Felső tagozaton az iskolai védőnő közreműködésével minden tanév 

novemberében szerveznek egészségnevelési vetélkedőt, illetve egy pályázatnak 

köszönhetően a 2010/2011-es tanévben ismét lehetőség nyílt drogprevenciós órákat 

tartani a SZOI-ban. Didaktikai játékok segítségével tanítják meg a káros szenvedélyek 

visszautasítására. – TUDJ NEMET MONDANI! A SZOI-ban egyéb módon, pl. a 

nyári táborok alkalmával is igyekeznek a tanulóink figyelmét felhívni az egészséges 

életmódra.  

 A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Magyarország – Szlovénia Határon 

Átnyúló Együttműködési Programjában sikeres pályázatot nyújtott be a Középiskolák 

Egészséges Életmód Hálózata - Healthy Youth programjára. A projekt részbeni 

célkitűzése: Az ifjúság egészségtudatos magatartásának fejlesztése interaktív 

programokon át: a testi és lelki egészség-megőrzési programok, alternatívák és 

technikák megismertetése a tanulókkal, motivációjuk erősítése a projekt hatókörében. 

Szemléletformálás, lelki és testi egészségvédelem, sajátélményű ismeretszerzés a 

témában, Magyarországon és Szlovéniában a partneriskolák környezetében. Továbbá 

az iskolában drog prevenciós foglalkozások vannak a 9. évfolyamosoknál 

(osztályonként 5-5 órában).  

 A Rendőrség D.A.D.A programot oktató munkatársaival jó kapcsolatot alakítottak ki 

az iskolák: az órák sikeresek voltak, azonban a 2010/2011-es tanévben a program 

http://www.belasztg.sulinet.hu/hy/index.php/hu/startlap/9-uncategorised/79-koezepiskolak-egeszseges-eletmod-halozata-healthy-youth
http://www.belasztg.sulinet.hu/hy/index.php/hu/startlap/9-uncategorised/79-koezepiskolak-egeszseges-eletmod-halozata-healthy-youth
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leszűkült egy osztály néhány foglalkozására, az idei tanévtől pedig felső tagozaton 

nincs is ilyen programban résztvevő osztály.  

 A gyermekpszichológus közel egy éve dolgozik Szentgotthárdon. Tapasztalatai szerint 

az alkoholizmus igen gyakran okoz problémákat a környékbeli családok életében, 

kábítószer- illetve gyógyszerfüggőség ugyanakkor nem volt tapasztalható a páciens 

családok körében. A pszichológus közvetett információi szerint viszont „a III. Bélába 

járó kamasz pácienseim elmondják, hogy a társaik között a marihuanás cigaretta 

szívás mindennapos”, illetve a” Vörösmartyba járó diák pácienseim szerint, minden 

buliban, szinte minden diák fogyaszt alkoholt”. A pszichológusnál több olyan lány is 

gondozásban van, akik már több alkalommal előfordultak detoxikálóban.  

 A kérdőívek végén szerepelt az a kérdés, hogy a kitöltő intézmények szerint milyen 

további, egészségügyet, oktatást, kultúrát stb. érintő intézkedésre lenne szükség az 

önkormányzat / egyéb helyi intézmények / helyi szervezetek részéről a 

szenvedélybetegségek elleni harc keretében. A válaszok alapján az „önkéntesek 

mobilizálása a szociális imagináció javítására” mellett az egyházi vonal erősítése 

merülhet fel, illetve a prevenciós tevékenységet iskolás korban kell elkezdeni, fontos 

az intézmények ilyen irányú programjainak támogatása, megelőzésként a fiatalokat 

értelmes szabadidős tevékenységekkel kell lekötni. 

 

 

III. LEHETSÉGES TEENDŐK 

 

Prevenciós színterek:  

 

 A család az elsődleges megelőzés színtere. Prevenciós program lehetőségei a családi 

kapcsolatok megerősítésében: családon belüli kommunikáció erősítése különböző 

tréning programokkal; közös élményt nyújtó programok / rendezvények szervezése. 

 Szabadidős „közösségi” színtér, ahol hasznos és értékes élményeket, kapcsolatokat 

lehet szerezni, amely konkurál a buli, a „party” világával.   

 Az iskolai színtér: az intézményeknek / a pedagógusoknak segíteni kell a gyermekeket 

az egészségről kialakított, még egészségesnek tekinthető felfogásuk megszilárdításában, 

és a drogmentes életvitelhez szükséges képességek megszerzésében.  

 Meg kell tanítani a szenvedélykeltő szerek visszautasítását ezzel 

összefüggésben: az apróbb sikertelenségek elviselését; a konfliktusok 

megoldását; a korlátokat felállítani és elfogadni; érzelmeket kifejezni; 

kapcsolatokat építeni; ellenállni a reklám nem kívánatos hatásainak és 

elsajátítani helyes megítélésüket; az érzéseket kezelni; a pozitív értékrend 

kialakítását; a jó közérzet, a boldogság és sikeresség szükségletének 

kontrollálását. 

 Az egészséges életmódra nevelés országos programjaiba való bekapcsolódás 

mellett felvilágosító előadásokat (drog-prevenció, káros szenvedélyek,) kell 

továbbra is szervezni; 

 Minden sporttevékenység kiválóan fejleszti a gyermekek önfegyelmét, küzdeni 

tudását, kitartását, önbizalmát. Segíti a reális önértékelés kialakulását és 

hozzájárul a siker-és kudarcélmény feldolgozásához, ezáltal kialakul az 

egészséges énkép, az egészséget támogató értékrend. A mindennapos testnevelés 

további biztosítása. 
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Egyéb önkormányzati lehetőségek: 

 

Az Önkormányzat az intézményeiben biztosított állandó ellátásokon / prevenciós 

tevékenységeken túl különböző programokba való bekapcsolódással és pályázati projektek 

megvalósításával járulhat hozzá az előterjesztés tárgyát képező betegségek visszaszorításához. 

Egy kapcsolódó sikeres projekt megvalósítása közben vagyunk („Mental Health – Lelki 

egészség megőrzése”) és érzékeljük mindazon előnyöket, amit egy ilyen pályázat nyújthat, 

úgy, mint a gyermek- és felnőtt pszichológus alkalmazása vagy előadások és konferenciák 

szervezése. Mindezek miatt az Önkormányzatnak keresnie kell a hasonló lehetőségeket és 

olyan pályázatokat, ahol az egészségmegőrzés, betegség megelőzés a téma.  

 

Az Önkormányzat ennek szellemében legutóbbi ülésén támogatta, hogy a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program keretében kiírásra került az „Egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című pályázati felhívásra (kódszám: 

TÁMOP-6.1.2/11/3) pályázat kerüljön benyújtásra. A pályázat célja éppen az egészséget 

szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság körében, olyan specifikus célokkal, 

mint: 

 az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztése; 

 a legjelentősebb betegségek okozta halálozás és betegségteher megelőzése az 

egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások révén; 

 a lakosság széles körének fizikai aktivitásra, mozgásban gazdag életmódra egészséges 

táplálkozásra ösztönzését támogató szolgáltatások kialakítása; 

 a mentális egészség javítása.  

A tervezett projekt során szeretnénk továbbvinni a Menthal Health projekt keretében elért 

eredményeket, illetve számos más dolgot is szeretnénk megvalósítani: iskolai és egyéb 

sportrendezvényeket megtartani, városi és kistérségi sportnapokat, kirándulásokat 

lebonyolítani, iskolai és egyéb tematikus diáktáborokat szervezni, lakossági és iskolai 

előadásokat, szűrővizsgálatokat bonyolítani, mozgás- és tornaeszközök beszerezni, fejleszteni, 

gyermekpszichológust alkalmazni, helyi civil szervezetek által bonyolított, kapcsolódó 

programokat támogatni, meglévő és új betegklubokat szervezni, prevenciós és tájékoztató 

kiadványokat készíteni stb. 
 

Hosszabbtávon megfontolandó lehet az Önkormányzat számára a szenvedélybetegséggel 

kapcsolatos ellátási forma, a közösségi szenvedélybetegek alapellátásának bevezetése is. 

Jelenleg a közösségi ellátások közül a pszichiátriai ellátás elérhető a városunkban – a 

Kistérségi Társulás vezette be és a Gondozási Központon keresztül működteti ezt a 

szolgáltatást. A közösségi ellátások lényege az alábbi, gyakran a lakókörnyezetben nyújtott 

„szolgáltatásokban” foglalható össze: 

 egyéni problémamegoldó beszélgetések, életvitelre vonatkozó tanácsadás, 

 hivatalos ügyek intézésének segítése, 

 információnyújtás szociális, jogi és egyéb ügyekben, 

 álláskeresésben segítségnyújtás, 

 tájékoztatás szabadidős tevékenységek lehetőségeiről, 

 szabadidős tevékenységek, igényszerinti foglalkozások szervezése, 

 egészségügyi, szociális, oktatási és gyermekjóléti intézmények felé közvetítés. 
A szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás során fontos feladat - a fentieken 

túlmenően - a kríziskezelés az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési 

rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére, továbbá a szenvedélybetegség okozta 

egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges intézkedések megtétele. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megismerni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete „A szenvedélybetegségek 

jelenléte Szentgotthárdon és az azok elleni önkormányzati fellépés lehetőségeinek vizsgálata – 

különös tekintettel a kábítószer-fogyasztás elleni fellépésre” című beszámolót tudomásul 

veszi. 

Határidő: a közlésre azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               Gábor László irodavezető 

 

Szentgotthárd 2012. április 15. 

 

                                                                                                            Huszár Gábor 

                                                                                                             polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. április 25-i ülésére 

 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom: 

 

I. 

Az önkormányzati feladat-ellátás általános értékelése 

 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodása keretében ellátta az önkormányzati törvény által 

meghatározott kommunális, egészségügyi, szociális, oktatási, közművelődési és igazgatási feladatokat, valamint 

az SZMSZ-ben meghatározott önként vállalt feladatokat. 

 

A kommunális jellegű feladatokat megállapodás alapján az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat végezte. 
Szilárd hulladék-szállításra a MÜLLEX Kft.-vel, temető fenntartásra a Vas Megyei Önkormányzat 

Vagyonkezelő Kft.-vel volt szerződésünk. 

 

Az egészségügyi ellátásban 2 fő házi gyermekorvos és 4 fő háziorvos vállalkozói formában biztosította az 

alapellátást, továbbá a védőnői szolgálat és a fogászati szakellátás működtetését az önkormányzati fenntartású 

Rendelőintézet keretein belül láttuk el.  

 

Az építéshatósági-, gyámügyi-, és okmányirodai feladatokat az orvosi ügyeleti ellátást körzeti tevékenységként 

végeztük. 

 

A közművelődési feladatokat a Móra Ferenc Városi Könyvtár fenntartásával, valamint közművelődési 
megállapodás alapján a Pannon Kapu Kulturális Egyesület útján láttuk el. 2011. évben is vállalkozási szerződés 

keretein belül működtettük a Kossuth Filmszínházat. 

 

Az Önkormányzat önként vállalt feladatként végzi a középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást a III. Béla 

Szakképző Iskola intézmény fenntartásával.  

További önként vállalt feladat a szakorvosi ellátás, melyet a Rendelőintézet keretein belül biztosított az 

Önkormányzat. 

 

 

II.  

Társulási szinten ellátott feladatok 

 
2011. évben Szentgotthárd Város Önkormányzata az alapfokú oktatás-, és nevelés, valamint a szociális 

alapellátási feladatokat társulási formában, Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

(továbbiakban : Társulás) útján látta el. 

A Társulás fenntartása alatt-, és a Társulási megállapodásban rögzített feltétek szerint működött a szentgotthárdi 

székhelyű és Önkormányzati alapítású: 

- Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Intézmény, ahol az óvodai nevelést (Játékvár 

Óvoda Szentgotthárd, Kerekerdő Óvoda Rönök, Tapsifüles Óvoda Gasztony, Csillagvirág Óvoda Csörötnek, 

Micimackó Óvoda Magyarlak) és a bölcsődei ellátást (Tótágas Bölcsőde Szentgotthárd) biztosítottuk, 

- a Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretein belül 

láttuk el az alapfokú oktatást, alapfokú művészetoktatást – zeneművészeti és képzőművészeti ágon-, valamint 

gimnáziumi oktatást, 
- a Városi Gondozási Központ útján biztosítottuk a szociális információs szolgáltatást, a szociális étkeztetést, a 

házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az időskorúak nappali ellátását, valamint a 

támogató szolgálatot és a közösségi pszichiátriai ellátást, 

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül láttuk el a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást, 

valamint az adósságkezelési szolgáltatást a rászorulók részére. 
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás intézményfenntartóként és szervező 

tevékenységével egyaránt végzett közszolgáltatásokat 2011. évben, mind Szentgotthárd, mind pedig a Kistérség 

települései számára:  

 

1. Intézmény fenntartásával látta el  

az oktatás – nevelés területén: 

- az óvodai nevelést: SZEOB Játékvár Óvoda Szentgotthárd, Kerekerdő Óvoda Rönök, 

Tapsifüles Óvoda Gasztony, Csillagvirág Óvoda Csörötnek, Micimackó Óvoda Magyarlak, 

valamint a szentgotthárdi óvodában foglalkoztatott, és a térségben „utazó” logopédus útján a 
logopédiai ellátást, 

- alapfokú oktatást látta el a Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, amely intézményben foglalkoztatott pedagógus végzi a gyógy-

testnevelést, 

a szociális-, és gyermekjóléti területen: 

- szociális alapellátásként a házi segítségnyújtást, támogató szolgálatot, közösségi ellátást, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást: Városi Gondozási Központ Szentgotthárd, 

- szociális-, és gyermekjóléti alapellátásként a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást: 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd 

- a bölcsődei ellátást SZEOB Tótágas Bölcsőde Szentgotthárd útján. 

 
2. Szervező tevékenységével biztosította: 

- a Rendelőintézet Szentgotthárd irányításával az orvosi ügyeleti ellátást, 

- a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban foglalkozatott belső ellenőr útján a belső ellenőrzési 

tevékenységet 

- a Móra Ferenc Városi Könyvtár irányításával a mozgókönyvtári szolgáltatást, 

- a Berzsenyi Dániel Főiskola Pedagógiai Szolgáltató Központjával kötött megállapodás útján a 

nevelési tanácsadást. 

 

A Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látta el. 

 

Kiemelten fontos Szentgotthárd Város Önkormányzata számára a közszolgáltatások jelentős részének többcélú 
társulás útján történő ellátása, ill. megszervezése, mivel a társulási formában történő feladatellátás az 

önkormányzat(ok) számára költséghatékonyabb és magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtását tették lehetővé 

2011. évben is.  

 

A Társulás útján biztosított közszolgáltatások központi finanszírozása 2011. évben a következők szerint alakult: 

 

Jogcím: Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előir. 

Teljesítés Teljesítés 

% 

Normatív állami 

támogatás 

384.933 387.694 387.694 100 

Normatív kötött felh. tám. 

ebből: 

- kieg.tám. közokt. fel.hoz 

-szoc. felk. kieg. tám. 

-Tkt kieg.normatíva 

 

 

5.659 

376 

126.991 

 

 

5.5659 

376 

127.719 

 

 

5.659 

376 

127.719 

 

 

100 

100 

100 

Központosított előir.-k  6.107 6107 100 

Egyéb központi támogatás  10.668 10.668 100 

Összesen: 517.959 538.223 538.223 100 

 

A központilag szabályozott bevételek a Társulási költségvetés bevételeinek 48,8 %-át 

jelentették. A Társulási szintű feladatellátásban a bevételek 51,2 %-át az önkormányzatok 

támogatásai tették ki.  
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A költségvetési törvény által a társulási szinten történő feladatellátás normatíva útján történő 

többletfinanszírozása, a társulások szélesebb pályázati lehetőségei, valamint az a tény, hogy a Társulást nem 

sújtja a jövedelem differenciálódás mérséklése miatt elvonás mindenképpen eredményesnek tekinthetjük 

városunkban a közszolgáltatások finanszírozása szempontjából is a 2011. évet.  

 

III. 

Többéves kihatással járó feladatok 

 

 
2010. évben kezdődött meg a megvalósítása a Szlovénia – Magyarország határon átnyúló Együttműködési 

Programnak: Mental Health Lelki egészség megőrzése c. projekt. A teljes projekt 37.946 e/Ft, melyből 2011. 

évben felhalmozási célú kiadásként 2.079 e/Ft, működési feladatokra 13.224 e/Ft került kifizetésre. A pályázati 

program 2010-2011.-2012. években valósul meg. 

 

 

IV. 

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 

 

 

2011. évben az Önkormányzat követett támogatást: 

 az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése jogcímen 

közvetett támogatást nem biztosított; 

 a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése jogcímen közvetett 

támogatást nem biztosított; 

 helyi adónál, gépjárműadónál kedvezmény, mentesség jogcímen közvetett támogatást a nem biztosított;  

 helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség jogcímen 

közvetett támogatást nem biztosított; 

 egyéb jogcímen közvetett támogatást a talajterhelési díj fizetésére nem kötelezett ingatlantulajdonosok 

esetén az igazolt folyékony hulladék elszállításai díj 57 %-ának megfelelő mértékben biztosított az 

Önkormányzat, amely 2011. évben 989 e/Ft-ot jelentett. Egyéb kedvezményről vagy kölcsön elengedésről 

az Önkormányzat nem rendelkezett. 

 

 

V. 

Pályázati tevékenység és az Európai Uniós források felhasználása 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 2011. évben is törekedett a pályázati lehetőségek minél szélesebb körben 

történő kihasználására.  

Pályázati támogatást az Önkormányzat 2011. évben Európai Uniós forrásból tudott felhasználni. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Európai Uniós források felhasználásával a következő pályázati célok 
megvalósítását kezdte meg, ill. folytatta 2011. évben: 

 

Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása - KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség-javítása c. pályázat: 

A projekt előkészítésére 2009. évben-, a megvalósításra 2010. évben nyújtott be pályázatot az Önkormányzat. A 

megvalósítás várhatóan 2012. évben történik meg. 

 

Szentgotthárd városközponti Liget fejlesztése - NYDOP-2009-3.1.1/C Kisléptékű, pontszerű kisvárosi 

fejlesztések c. pályázat: 

2011. évben a projekt befejeződött, az elszámolás megtörtént. 

 

Szentgotthárdi háziorvosi rendelő komplex akadálymentesítése és energia-hatékony felújítása - NYDOP-2009-

5.2.1/A jelű pályázat: 
A projekt megvalósítása és elszámolása 2011. évben megtörtént. 

 

Regionális Légszennyezettségi Mérőrendszer (RLM) - Harmadik célkitűzés Határon átnyúló Együttműködés 

AT-HU OP-2007-2013 c. pályázat: 

Konzorciumi pályázat az Önkormányzat részvételével, melynek megvalósítása várhatóan 2012. évben 

megkezdődik. 
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A 2011. évi pályázatokat, azok jellemzőit, az Európai Uniós forrásból elnyert-, és finanszírozott-, vagy 

megvalósítandó projekteket az alábbi táblázatban mutatjuk be.  
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott és 2011. évet érintő EU-s pályázatok 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0021 

Szentgotthárd-Farkasfa 

településrész ivóvízminőség-

javítása 

KEOP-1.3.0 

Ivóvízminőség-javítása 
179/2010. 

Nettó 

2F: 30.450.000,- 

2F: 27.405.000,- 

90 %  

2F: 3.045.000,- 

10% 

ÁFA (25 %) 

7.612.500,- 

2 fordulós pályázat, a 2. fordulóban a 

pályázat 2010. októberben került 

benyújtásra. 

Támogató okirat 2011. január 13-án 

érkezett. Várható megvalósítás 2012. évben 

Szentgotthárd városközponti 

Liget fejlesztése 

NYDOP-2009-3.1.1/C 

Kisléptékű, pontszerű 

kisvárosi fejlesztések  

175/2009 52.824.000,- Ft 

 

47.541.600,- 

90 % 
 

5.282.400,- 

10 % 

2009-ben pályázat benyújtása, 

megvalósítás 2010. és 2011. Elszámolás 

2011. évben 
 

Szentgotthárdi háziorvosi 

rendelő komplex 

akadálymentesítése és energia-

hatékony felújítása 

NYDOP-2009-5.2.1/A 302/2009 55.286.112,-  
49.757.501,-  

90 % 

5.528.612,- 

10 % 

2010. január 29-én benyújtva, 

megvalósítás 2011. évben 

 

Regionális Légszennyezettségi 

Mérőrendszer (RLM) 

Harmadik célkitűzés 

Határon átnyúló 

Együttműködés AT-HU 

OP-2007-2013 

311/2010 
Kb. 87. 000.000,- 

317.520 euro 

74.220.300,- 

269.892 euro 

95 % 

4.365.900,- 

(15.876 Euro) 

5 % 

A konzorcium vezetője: az Észak-Dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 

Projekt indulása várhatóan: 2012. 
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VI. 

Államháztartási Belső Kontrollok 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről 

szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (Ámr.) az államháztartási belső kontrollok működtetését írták elő 2011. 

évben a költségvetési szervek tekintetében.  

Az államháztartási belső kontrollok működésére vonatkozó részletes intézményenkénti beszámolót – a 

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 
1. sz. mellékletében rögzített szempontok szerint - az előterjesztéshez mellékeljük. 

Az államháztartási belső kontrollok működtetésének célja, hogy biztosítsa az intézményeknél:  

 a tevékenységek szabályszerű, etikus, gazdaságos, hatékony és eredményes működését, 

 teljesítsék az elszámolási kötelezettséget, 

 a működésük megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak, 

 a szervezetek forrásainak védelme biztosított legyen. 

 

Az államháztartási belső kontrollok működését hatékonyan segítette, ill. beépült a teljes kontroll rendszerbe a 

belső ellenőrzés, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE). 

2011. évben a FEUVE szabályzatnak és egyéb belső szabályzatainknak megfelelően a kötelezettségvállalás, 

utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés folyamatai dokumentáltak, ellenőrzöttek voltak.  
 

Belső ellenőrzési tevékenység 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata belső ellenőrzési feladatát a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott belső 

ellenőr útján látta el.  

A foglalkozatott belső ellenőr - a Társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően - végzi Szentgotthárd 

Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatai részére is a belső ellenőrzési tevékenységet. 

2011. évben lefolytatott ellenőrzések részletes ismertetése év közben a Képviselő-testületi üléseken megtörtént. 

A belső ellenőr éves munkájáról szóló összefoglaló jelentés az előterjesztéshez mellékeltük. 

 

2011. évben a belső ellenőr által lefolytatott munkaterv szerinti ellenőrzések a következők voltak: 

1. Elektronikus ügyintézés az egyéni vállalkozói ügyekben 2010. január 1-től a 

szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 

2. Gépjármű igazgatás ellenőrzése a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 

3. A 2010. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 

(Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, Szentgotthárd és 

Kistérsége Oktatási Intézmény, III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium, Városi 

Gondozási Központ) 

4. Lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgálat Szentgotthárd Város 

Önkormányzatánál 

5. Pedagógus továbbképzés vizsgálata a III. Béla Szakképző Iskolában 

6. Felügyeleti ellenőrzés (III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium) 

7. A kollégium kihasználtságának ellenőrzése 

8. Utóellenőrzés a 2010. évi ellenőrzésekből (Szentgotthárd Város Önkormányzata, 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület) 

9. Árvízvédelmi felkészülés vizsgálata a Rába kistérségi szakaszán (Alsószölnök – 

Gasztony) 

10. Pályázatírás folyamatvizsgálata a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban  

11. Önként vállalt feladatok fenntarthatóságának vizsgálata (Szentgotthárd Város 

Önkormányzata) 

12. A közbeszerzések, valamint a közbeszerzési eljárások ellenőrzése (Szentgotthárd 

Város Önkormányzata) 

13. A bevételek alakulása valamint az ellátott feladatok költségigénye az 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatnál 
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14. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde átszervezésének 

tapasztalatai 

15. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működésének és szakmai oldalának 

vizsgálata 
 

2011. évben terven felüli ellenőrzés a következő témákban került lefolytatásra: 

 

1. A Kisebbségi Önkormányzatok által kapott támogatások felhasználásának ellenőrzése 

(német, szlovén, cigány) 

2. A gazdasági vezető képesítési előírásainak vizsgálata (III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium) 
 

 

VII. 

Bevételi források és azok teljesítése 

 

 

Költségvetés eredeti előirányzata:   2.135.680 e/Ft 

Költségvetés módosított előirányzata:  2.248.241 e/Ft 
Teljesítés (függő-, átfutó-,  kiegyenlítő   

bevétel nélkül)                 2.044.854 e/Ft 

Teljesítés % (függő-, átfutó-,  kiegyenlítő   

bevétel nélkül)             91,0 % 

 

 

Központilag szabályozott bevételek: 

 

Jogcím: Eredeti elői. (e/Ft) Mód.  előir.(e/Ft) Teljesítés (e/Ft) Teljesítés % 

Normatív állami 

hozzájárulás 

254.390 264.641 264.641 100,0 

Központosított előir.-k 0 3.795 3.795 100,0 

Normatív kötött felh. tám. 

   Ktgv. tv. szerint 

   Tervezhető támogatás 

 

1.140 

57.232 

 

1.140 

42.615 

 

1.140 

42.615 

 

100,0 

100,0 

Egyéb központi támogatás   18.177 18.177 100,0 

Összesen: 312.762 330.368 330.368 100,0 

SZJA helyben maradó r. 106.167 106.167 106.167 100,0 

Jöv. diff. miatti elvonás -11.169 -11.169 -11.169 100,0 

Összesen (tényleges bev.): 407.760 425.366 425.366 100,0 

 
A központilag szabályozott bevételek a költségvetés bevételeinek 20,8%-át jelentették 

Normatív állami hozzájárulás és a kötött felhasználású előirányzatok elszámolása a tényleges feladatmutatók 

szerint megtörtént, járandóságunk 5.780 e/Ft. Jövedelem-differenciálódás mérséklése címén 212 e/Ft, egyéb 

központi támogatás címén 9 e/Ft fizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.  

 

Központosított előirányzatból a költségvetési törvénynek megfelelően igénylés, ill. pályázat alapján, az alábbi 

jogcímeken részesült az önkormányzat összesen 3.795 e/F támogatásban: 

 

Központosított előirányzat: Teljesítés (e/Ft) 

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 1.381 

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő tám. 830 

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó kiadások támogatása 850 

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 568 

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés  166 

Összesen: 3.795 

 

További központi támogatások: 
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Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása címén 13.285 e/Ft, helyi önkormányzatok 

szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás címén 549 e/Ft támogatásban részesült az 

Önkormányzat. 

 

Jövedelem-differenciálódás miatti elvonás: 

Az önkormányzatok a jövedelem-differenciálódás mérséklése címén elvonásra tervezett előirányzat 11.169 e/Ft 

volt, a módosított előirányzat és a tényleges elvonás az eredeti előirányzatnak megfelelően alakult.. 

 

 

Működési bevételek:              1.545.459 e/Ft 

Intézményi működési bevételek:      131.404 e/Ft 
A bevételek jelentős részét  az élelmezést nyújtó intézmények  

térítési díj bevételéből, helységek bérbeadásából, ill. a Hivatalhoz 

tartozó szakfeladatokon levő bevételek, valamint  a nem lakás  

célú helyiségek bérleti díja jelenti. 

A bevételi teljesítés 108,6 %. 

 

Önkormányzatok sajátos működési bevétele:     880.242 e/Ft 

Helyi adók: 

Telekadó:                  14 e/Ft 

A teljesítés rendkívül alacsony, mindössze 0,2 %. 

Idegenforgalmi adó:                  20.806 e/Ft 
A (módosított előirányzathoz képest) a teljesítés 122,4 %. 

Vállakozók kommunális adója          741 e/Ft 

Előző évi adózó kötelezettségek alapján áthúzódó bevétel 

Iparűzési adó:                 710.783 e/Ft 

A teljesítés (módosított előirányzathoz képest) 134,1%.    

 

Bírságok, pótlékok:         3.111 e/Ft 

Talajterhelési díj:                                            513 e/Ft 

 

Átengedett központi adók:     

SZJA helyben maradó része    106.167 e/Ft 

Jövedelemkülönbség mérséklése              - 11.169 e/Ft 
Gépjárműadó (a bev. telj. 100,6 %.):                   49.276 e/Ft 

 

Működési támogatások       330.368 e/Ft 

Az önkormányzat központi forrásból származó 

normatív módon igényelt és normatív kötött 

felhasználású támogatásokat teljes egészében  

megkapta. A normatív támogatásoknál az 

Önkormányzatot még 5.771 e/Ft illeti meg. 

 

Egyéb működési bevétel       203.445 e/Ft 

Itt került elszámolásra fejezeti kezelésű előirányzattól-, központi költségvetési szervtől-, OEP Alapból-, 
Önkormányzatoktól-, Többcélú Kistérségi Társulástól származó bevételek, valamint a Kisebbségi 

önkormányzatokat megillető támogatások bevétele, a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 

kívülről jogcímen elszámolt bevételek és a előző évi központi költségvetési kiegészítések visszatérülések 

összege.  

 

 

Felhalmozási bevételek:        226.857 e/Ft 

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel:      100.339 e/Ft 

Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.              69.717 e/Ft 

melyből ingatlan értékesítés bevétele 68.477 e/Ft. 

Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétele   30.435 e/Ft 

Önkormányzati lakásértékesítésből 15.398 e/Ft  
bevétel származott, lakótelek, értékesítésből  

745 e/Ft, önkorm.vagyon üzemelt.-, koncesszióból  

származó bevétele 14.292 e/Ft.  
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Pénzügyi befektetések bevételei:           187 e/Ft 

Egyéb felhalmozási bevételek      126.518 e/Ft 

Pályázati támogatások: 106.568 e/Ft. 

 

Támogatási kölcsönök visszatérítése:             20 e/Ft 

Felhalm.c.tám. visszat. (dolg. munk.kölcsön)          20 e/Ft 

 

 

Költségvetési hiány belső finanszírozását 

szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:     66.229 e/Ft 

Működési pénzmaradvány      5.869 e/Ft 
Felhalmozási pénzmaradvány   60.360 e/Ft 

 

 

Költségvetési hiány külső finanszírozását 

szolgáló bevételek - hitelek:       206.289 e/Ft 

Működési célú                    183.787 e/Ft 

Felhalmozási célú hitel        22.502 e/Ft 

 

 

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel:             594 e/Ft 

 
 

 

VIII. 

Kiadások alakulása 

 

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % 

Összes kiadás 2.135.680 2.248.241 1.969.762 87,6 

Összes kiadásból: 

- működési kiadások össz. 

 

1.639.078 

 

1.708.031 

 

1.654.772 

 

96,9 

Megoszlási arány 76,7 76,0 84,0 - 

Felhalmozási kiadások össz. 496.602 540.210 314.990 58,3 

Megoszlási arány 23,3 24,0 16,0 - 

(Kiadások függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül) 

 

 

Működési kiadások (e/Ft) 

(költségvetési szervek működési kiadásai) 

 

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % 

 
Működési kiadás 

 
1.639.078 

 
1.708.031 

 
1.654.772 

 
96,9 

Személyi juttatás 396.767 418.824 408.126 97,4 

Munkaadót terhelő járulék 106.721 110.901 106.756 96,3 

Dologi kiadás 395.507 444.020 431.224 97,1 

Ellátottak pénzbeni jutt 957 10.689 10.689 100,0 

Támogatás értékű műk. kiad. 309.593 315.600 314.580 99,7 

Társ., szoc.pol és egyéb jutt. 74.625 58.665 54.600 96,1 

Működési c. pe. átadás 

államh. kívülre 

36.073 39.929 39.844 99,8 

Műk.c.tám.kölcsön 

államh.kívülre 

 16.000 16.000 100,0 

Működési c. tartalék 45.882 20.450 0 - 

Rövid lej.hitel visszafiz. 272.953 272.953 272.953 100,0 

 

 

Az önkormányzati költségvetés összkiadásainak teljesítése 87,6 %, ezen belül a működési kiadások teljesítése 

96,9 %. 
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A kiadások teljesítése az év folyamán megvalósított jelentősebb feladatok tevékenységi körönként – a teljesség 

igénye nélkül – a következők szerint alakultak: 

 

Erdőgazdálkodási feladatok:        8782 e/Ft 

Önkormányzati föld-, és erdőterületek kezelésével 

kapcsolatos kiadások. 

 

Hulladékgazdálkodás:              18.833 e/Ft 

A közterületek tisztítását, hó eltakarítást, törmelék- 

lerakó-telep üzemeltetés, szilárd hulladék szállítás 
és a folyékony hulladék begyűjtésének elhelyezésének  

költségeit számoltuk el ezen szakfeladaton. 

 

Közutak, hidak üzemeltetése:               6.218 e/Ft 

Útjavítások, kátyúzások, burkolatfestés,  

tábla készítés kiadásai. 

 

Ingatlanügyletek:               12.002 e/Ft 

Az önkormányzat által bérbe adott helyiségek 

üzemeltetési (fűtés, világítás, telefon, közös ktg.), 

a bérbeadás bevételéhez kapcsolódó ÁFA befizetés 
kiadásai.  

 

Zöldterület kezelés:              17.799 e/Ft 

A Közszolgáltató Vállalat szerződés alapján végezte  

a város közterületeinek parkosítási feladatait. 

Itt kerültek elszámolásra a virágosítás kiadásai,  

önkormányzati területek kaszálása, bozótirtások. 

 

Önkormányzati jogalkotás:              8.138 e/Ft 

Itt számoltuk el a képviselői tiszteletdíjakat, 

költségtérítéseket, a képviselői munkával kapcsolatos egyéb  

kiadásokat. 
 

Önkormányzati igazgatási tevékenység:        243.448 e/Ft 

Itt került elszámolásra az igazgatási feladatok ellátása, 

a Hivatali dolgozók személyi juttatása és járulékai,  

valamint az épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyonbiztosítások, 

a bankköltségek, hitel kamatok és az adminisztrációs  

költségek. 

 

Népszámlálás kiadásai:           4.882 e/Ft 

 

Adó kiszabása, beszedése:           9.923 e/Ft 
Adóhatósági feladatot ellátók bére, járuléka, adó- 

hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó egyéb kiadások. 

 

Közterület rendjének fenntartása:           7.045 e/Ft 

Közterület felügyelők bére, járuléka, a közterületfelügyeleti 

feladatok ellátásához kapcsolódó egyéb kiadások. 

 

Közvilágítás:          28.889 e/Ft 

 

Város és községgazdálkodás:         19.953 e/Ft 

Ezen szakfeladaton került elszámolásra  

a  Hársas-tóhoz kapcsolódó kiadások,  ingatlan- 
gazdálkodással kapcsolatos kiadások, engedélyek díjai,  

ipartelep karbantartása, tervezési díjak stb. 
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Ár-, és belvízvédelemmel kapcsolatos kiadások:    …5.182 e/Ft 

 

Civil Alap:              2.535 e/Ft 

 

Lapkiadás:              1.730 e/Ft 

 

Vasi TISZK működési támogatás           3.167 e/Ft 

 

Szociális ellátás bentlakás nélkül:         59.910 e/Ft 

A szociális ellátások / segélyek jogcímein 

teljesített kiadások. 
 

Közcélú foglalkoztatás:            2.857 e/Ft 

(2010. áthúzódó) 

 

Közfoglalkoztatás (2011. évi)            7.212 e/Ft 

 

Közművelődési tevékenység támogatása:       36.130 e/Ft 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület számára  

a közművelődési feladatok ellátásra, Városi Mozi, 

városrészi klubok működtetése, MFVK TÁMOP  

pályázathoz kapcsolódó kiadások. 
 

Sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység:       12.588 e/Ft 

A sportkoncepció szerinti sportalap: a különböző  

sportegyesületi támogatásokat, a szabadidősportra és  

a sporttelep fenntartására felhasznált összegeket, valamint 

a termálkút vízkészlet-járuléka, a diákok uszodahasználatára 

fizetett összeg, a strand közüzemi alapdíjainak elszámolását tartalmazza. 

 

Köztemető fenntartása és működtetése:       4.001 e/Ft 

A temető fenntartásához megállapodás alapján 

fizetett összeg, városrészi temetőkben elvégzett feladatok. 

 
Intézmények takarítása, karbantartása:     60.491 e/Ft 

A Közszolgáltató Vállalat megállapodás alapján 

végzi az önkormányzati intézmények takarítását,  

karbantartását, ezen költségek szerepelnek itt. 

 

 

Az Önkormányzati beruházások alakulása 2011. évben 

 

 

Az Önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásai:  314.990 e/Ft 

 
Jelentősebb felhalmozási kiadások: 

R.tótfalu Ny-i részén csapadékvíz elvezetés      3.787 e/Ft 

Szentgotthárd városközponti Liget fejlesztése   29.764 e/Ft 

Fürdő szabadtéri strandhoz parkoló kialakítás   18.209 e/Ft 

TIOP pályázat – informatikai fejl.III. Béla Szakképző    7.671 e/Ft 

Intézményi beruházás - III. Béla Szakképző    13.830 e/Ft 

Jelentősebb felújítási kiadások: 

Önkormányzati bérlemények felújítása      4.150 e/Ft 

Háziorvosi rendelő akadálymentesítése és eng.hat. felúj. 56.981 e/Ft 

Szentgotthárd városközponti Liget fejl.   11.430 e/Ft 

 

 
 

IX. 

Értékpapírok, részvények 
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 és hitelműveletek-, hitelállomány alakulása 

 

 

Az önkormányzat részesedése nem pénzügyi vállalkozásokban 773.007 e/Ft. 

  

Részesedés növekedésként a Gotthárd Therm Kft. esetén: 200.387 e/Ft került elszámolásra. 

Értékvesztést 2.031 e/Ft összegben számoltunk el az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat esetében. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának hitelállománya a következők szerint alakult 2011. évben: 

adatok ezer forintban 

Hitelcél Hitelt folyósító 

pénzintézet 

Hitelfelvétel 

éve 

Hitelfelvétel  

összege 

2011. évben 

letörlesztett 

Megjegyzés 

Arany János Ált. 
Iskola villamos-

hálózat felújítá-

sához  hitel 

 
MFB. 

 
2004. 

 
30.544 

 
3.054 

 
Hitel lejárata: 2016. év 

Tőketörlesztés 

2011.12.31-ig: 15.274 

e/Ft. 

Folyószámlahitel OTP Bank. 2011. 

2012. 

272.953 

206.289 

272.953 Hitel lejárata: 2012. 

szeptember 24. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa 

(hitelképességi korlát - Ötv. 88.§ (2) bek. szerint) 353.346 e/Ft volt – december 31-i állapot szerint. 

 

Tájékoztatom a T. Testületet, hogy az Arany János Általános Iskola villamoshálózat felújításának hitelén kívül 

2011. december 31-én az Önkormányzat a működés finanszírozásához szükséges folyószámla hitellel 

rendelkezett, azonban sajnos a folyószámlahitel keret kihasználtsága az igénybevételi napok tekintetében 100 % 
volt 2011. évben.  

Bár hitelállományunkat nem, de adósságszolgálati kötelezettségünket érinti a Gotthárd Therm Kft. által 

kibocsátott Gotthárd I. kötvénnyel kapcsolatos készfizető kezességvállalási kötelezettségünk, amely rendkívüli 

terhet jelent az Önkormányzat számára. A kezesi kötelezettség beállása a tőketörlesztés esetében az 

Önkormányzat működőképességét, ill. likviditását veszélyezteti, így jelentős kockázatot jelent az Önkormányzat 

számára. 

 

 

X. 

Az önkormányzat vagyonának alakulása, 

a vagyon változása 

 
Az Önkormányzat vagyonának alakulását az alábbi összefoglaló táblázatban szemléltetjük. A táblázat szerint az 

előző évhez viszonyítva az eszközök és források állományának változása nettó: 262.509 e/Ft - növekedés. 

 

Jelentősebb vagyonváltozások: 

 

Növekedések 

Gépek, berendezések – Liget játszóeszközeinek-, III. Béla Szakképző részére TIOP pályázatból informatikai 

eszközök-, Mental Helth pályázat keretében bútor beszerzések. 

Járművek OPEL Insignia beszerzése 

Befektetett pénzügyi eszközök – Gotthárd Therm Kft. részesedés növekedés 

 
Csökkenések: 

Ingatlanok ingatlan értékesítések – sporttelep-, és telek értékesítések. 

Üzemeltetésre átadott eszközök – sporttelepen lakás-, bérelt üzletek-, bérlakás értékesítés. 

Követelések – önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön kivezetése. 

 

Mérleg adatok 2010. év Nyitó állomány Záró állomány Változás 

növekedés             csökkenés 

Eszközök: 

1Vagyoni értékű jogok 

 

451 

 

243 

  

208 

2..Szellemi termékek 19.456 15.362  4.094 

3.Ingatlanok 5.310.161 5.205.786  104.375 
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4.Gépek, berendezések 89.244 119.234 29.990  

5.Járművek 0 7.101 7.101  

6.Beruházások 50.581 42.095  8.486 

7. Beruházásra adott előlegek 0 0   

8.Tárgyi eszk. és imm. javak  

összesen (1+2+…+7) 

 

5.469.893 

 

5.389.821 

  

80.072 

9.Befektetett pénzügyi 

eszközök 

578.750 1.076.883 498.133  

10.Üzemeltetésre átadott 

eszközök 

1.046.357 1.002.548  43.809 

11.Befektetett t. eszközök 

(8+9+10) 

7.095.000 7.469.252 374.252  

12.Készletek 0 0   

13.Követelések 267.085 147.379  120.706 

14. Értékpapírok 0 0   

15.Pénzeszközök 42.072 60.125 18.053  

16.Egyéb aktív pü.i elsz. 14.521 5.431  9.090 

17. Forgóeszközök összesen:                

(12+13+…16) 

 

323.678 

 

211.935 

 

 

 

111.743 

18.Eszk. mindössz. (11+17) 7.418.678 7.681.187 262.509  

Források: 

1.Tartós tőke: 

 

6.748.416 

 

6.736.198 

  

12.218 

2.Tőkeváltozás 250.033 594.410 344.377  

3.Saját tőke (1+2) 6.998.449 7.330.608 332.159  

4.Tartalék 54.127 62.990 8.863  

5.Hosszú lejáratú köt. 15.270 28.148 12.878  

6.Rövid lejáratú köt. 348.366 256.875  91.491 

7.Egyéb passzív pü.i elsz. 2.466 2.566 100  

8.Kötelezettségek össz.(5+6+7) 366.102 287.589  78.513 

9.Források összesen 7.418.678 7.681.187 262.509  

 

 

 

XI. 

Pénzmaradvány elszámolása 

 

 

A pénzmaradvány elszámolását elvégeztük a Hivatalnál és az intézmények vonatkozásában. 

Az Önkormányzat pénzmaradványa 2011. évben: 67.220 e/Ft. 

 

A pénzmaradvány az alábbiak szerint alakult: 

 

Felhalmozási pénzmaradvány:   22.372 e/Ft 

Működési pénzmaradvány:    44.848 e/Ft 

 

Összes pénzmaradvány:     67.220 e/Ft 
 

 

Felhasználható pénzmaradvány:    67.220 eFt, ebből 

 felhalmozási pénzmaradvány:  22.372 e/Ft 

működési pénzmaradvány:   44.848 e/Ft 

 

Pénzmaradvány keletkezésének okai: 

A pénzmaradvány pályázati támogatások, bankszámla egyenlegek (szennyvíz, bérlakás, környezetvédelmi alap, 

civil alap), nemzetiségi önkormányzatok pénzeszközei, és az Ady u. 6. tűzesettel kapcsolatos biztosítói térítés 

összegéből keletkezett. 

Az önkormányzat pénzmaradvány elszámolásánál normatív állami támogatás, normatív kötött felhasználású 

támogatás, jövedelemdifferenciálás miatti elvonás, és központosított támogatás címén összessen 5.559 e/Ft illeti 
meg az önkormányzatot.  
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Összességében megállapítható, hogy a 2011. év rendkívül nehéz volt az Önkormányzat gazdálkodása 

szempontjából.  

Eredményesnek tekinthető az Önkormányzat és az intézmények, ill. közülük kiemelten a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium pályázati munkája, melyek során olyan plusz forrásokhoz 

juthattunk, ill. juthatott az intézmény, amelyek a feladatok ellátáshoz, további szolgáltatások nyújtásához, 

valamint fejlesztésekre, eszközbeszerzésekre adtak lehetőséget.  

 

Az önkormányzati feladatok és közszolgáltatások társulási szinten történő biztosítása, ill. megszervezése jó 

színvonalon, zökkenőmentesen valósult meg 2011. évben.  
 

 

Szentgotthárd, 2012. április 16. 

 

 

 

        Huszár Gábor   

          Polgármester 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

…./…. .(……..)  önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi zárszámadásáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) 

bekezdés a.) pontjában továbbá az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91.§-

ában kapott felhatalmazás alapján a többször módosított, Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi 

költségvetéséről szóló 6/2011.(II.24.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következők szerint 

rendelkezik: 
 

 

1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének  

a.) kiadási főösszegét (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással nélkül) 1.969.762 e/Ft-ban azaz Egymilliárd-

kilencszázhatvankilencmillió-hétszázhatvankettőezer forintban, 

b.) bevételi főösszegét (függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel nélkül) 1.772.336 e/Ft-ban azaz  Egymilliárd-

hétszázhetvenkettőmillió-háromszázharminchatezer forintban, 

c.) hiányát 272.518 e/Ft-ban azaz Kettőszázhetvenkettőmillió-ötszáztizennyolcezer forintban állapítja meg. 

 

(2)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom 

nélküli bevétek összege: 66.229 e/Ft, melyből 
a)működési pénzmaradvány:     5.869 e/Ft 

b)felhalmozási pénzmaradvány:  60.360 e/Ft. 

 

(3)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó külső 

finanszírozást szolgáló hitelek összege: 206.289 e/Ft, melyből 

a)működési célú hitel:  183.787 e/Ft 

b)felhalmozási célú hitel:    22.502 e/Ft. 

 

(4) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének összevont mérlegadatait az 1.  melléklet 

tartalmazza. 

 

2.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének bevételét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 eredeti bevételi előirányzat:   2.135.680 e/Ft, 

 módosított bevételi előirányzat:  2.248.241 e/Ft, 

 bevételi teljesítés:    2.044.854 e/Ft (függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel nélkül). 

 

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők: 

e/Ft 

Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 

Intézményi működési 

bevételek 

105.296 121.001 131.404 

Önkormányzatok sajátos 

m,űködési bevételei 

698.698 698.698 880.242 

Működési támogatások 312.762 330.368 330.368 

Egyéb működési 

bevételek 

141.383 185.714 203.445 

Felhalmozási és 

tőkejellegű bevételek 

312.990 315.661 100.339 

Felhalmozási 
támogatások 

0 0 0 

Egyéb felhalmozási 

bevételek 

141.402 157.071 126.518 

Támogatási kölcsönök 

visszat. igénybevét. 

31.939 31.939 20 

Költségvetési hiány belső 

finanszírozása: 

pénzmaradvány ig.vét. 

41.210 66.229 66.229 



36 

 

Költségvetési hiány külső 

finanszírozása: 

hitelek 

350.000 341.560 206.289 

Összesen: 1.135.680 2.248.241 2.044.854 

 

(3) A bevételi főösszeget az 1., 2., és 5. mellékletek tartalmazzák. 

 

3.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének kiadási 

főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

eredeti kiadási előirányzat:   2.135.680 e/Ft, 

 módosított kiadási előirányzat:  2.248.241 e/Ft, 

 kiadási teljesítés:    1.969.762 e/Ft (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás nélkül).  

 

 
(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak: 

 

 

e/Ft 

Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 

Személyi juttatás 396.767 418.824 408.126 

Munkaadót terhelő jár. 106.721 110.901 106.756 

Dologi kiadások 397.907 449.838 435.887 

Ellátottak pénzbeni jutt. 957 10.689 10.689 

Egyéb működési kiadás 420.291 414.194 409.024 

Felhalmozási kiadás 100.717 128.224 82.056 

Felújítási kiadás 59.997 83.339 81.359 

Egyéb felhalmozási 

kiadás 

79.389 87.836 83.471 

Támogatási kölcsönök 

nyújtása 

0 76.387 76.387 

Tartalék 296.926 192.001 - 

Hitelek  276.008 276.008 276.007 

Összesen: 2.135.680 2.248.241 1.969.762 

 

(3) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1., 2., és 4. mellékletek tartalmazzák. 

 

 

4.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. melléklet 

vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján: 

 Eszközök: 7.681.187 e/Ft 

 Források: 7.681.187 e/Ft-ban állapítja meg. 

 

 

5.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat, a Német 

Kisebbségi Önkormányzat, és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 3. melléklet szerint tudomásul 
veszi. 

 

6.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi felhalmozási pénzmaradványa 22.372 e/Ft a működési 

pénzmaradványa: 44.839 e/Ft. 

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát - 

az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel - alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

 Felhalmozási pénzmaradvány:  22.372 e/Ft 

 Működési pénzmaradvány:   44.848 e/Ft 

 Összes pénzmaradvány:   67.220 e/Ft 

  
Felhasználható pénzmaradvány:       67.220 e/Ft, ebből 

 felhalmozási pénzmaradvány:     22.372 e/Ft 

 működési pénzmaradvány:      44.848 e/Ft 
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(3) A felhasználható pénzmaradványt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési 

szervenként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá: 

 

Intézmény Felhasználható pénzmaradvány (e/Ft) 

működési felhalmozási összesen 

III. Béla Szakképző Iskola 7.030 1.087 8.117 

Polgármesteri Hivatal 31.661 21.285 52.946 

Rendelőintézet 4.075 - 4.075 

Móra Ferenc Városi Könyvtár 2.082 - 2.082 

Pénzmaradvány összesen: 44.848 22.372 67.220 

 

 

7.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatát az állami támogatások elszámolását követően normatív állami 

támogatás címén 5.809 e/Ft illeti meg. 

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2010. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésének elszámolásából 

adódó befizetési kötelezettsége 212 e/Ft. 

(3) Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2011. évi központosított előirányzat elszámolását követő 

visszafizetési kötelezettsége 9 e/Ft. 
(4) Szentgotthárd Város Önkormányzatának a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását követően  

visszafizetési kötelezettsége 29 e/Ft. 

 

8.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített 

beszámolóját a 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza. 

 

9.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi létszámkeretet a 11. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámát a 

12. melléklet tartalmazza. 
 

 

10.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2011. évben nyújtott 

közvetett támogatások összegeit a 13. melléklet szerint fogadja el. 

 

 

11.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által felvett hitelek 

állományát lejárat és célok szerinti bontásban a 14. sz. melléklet szerint fogadja el. 

 

 

12.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat több éves kihatással járó 
felhalmozási, működési feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el. 

 

 

13.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás 

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) 

Kormányrendelet 45/B. §-nak, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1) 

bekezdésének megfelelően kell közzé tenni. 

 

14.§  A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 
Huszár Gábor        Dr. Dancsecs Zsolt 

   polgármester        jegyző 

 

 

Kihirdetve: 
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Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

1.§: 

A zárszámadási rendelet kiadási és bevételi főösszegei, a hiány mértéke, és annak finanszírozási kérdései 

kerülnek itt rendezésre, mind a pénzmaradvány (belső finanszírozás), mind a hitelek (külső finanszírozás) útján. 

Az összevont mérleg adatait az 1. melléklet tartalmazza. 

2.§ 

A rendelet tervezet ezen szakaszában a bevételek részletezése történik meg jogcímenként / kiemelt 

előirányzatonként, eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban.  

A bevételek részletezését az 1. melléklet - összevont mérlegadatok, a 2. melléklet - összevont mérlegadatok 

működési-, és felhalmozási bontásban, és az 5. melléklet – bevételek címenként és feladatonkénti bontásban 
mutatja. 

A 5. melléklet tartalmazza az intézményi  működési bevételek, az önkormányzati sajátos működési bevételek, a 

támogatások, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, a támogatásértékű bevételek, a véglegesen átvett 

pénzeszközök, a támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, a hiány belső-, és külső 

finanszírozásának forrásait eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban. 

 

3. § 

A rendelet-tervezet ezen szakasza a kiadásokat részletezi eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban. 

A kiadások részletezését az 1. melléklet - összevont mérlegadatok, a 2. melléklet - összevont mérlegadatok 

működési-, és felhalmozási bontásban, a 4. melléklet –a működési kiadásokat címenkénti, intézményenkénti és 

feladatonkénti bontásban, a 4. melléklet a felhalmozási és felújítási kiadásokat is bemutatja címenkénti, 
intézményenkénti és feladatonkénti bontásban. 

 

4.§ 

A rendelet tervezet itt rendelkezik az eszközök és a források állományáról. 

 

5.§ 

A rendelet tervezet tartalmazza – 3. mellékletében - a három kisebbségi önkormányzat költségvetésének 

teljesítési adatait bevételi és kiadási főösszegét. 

 

6.§ 

A pénzmaradvány alakulására – felhalmozási, működési – és a felhasználható pénzmaradványra vonatkozó 

rendelkezések kerülnek itt rögzítésre, meghatározva az intézményenként felhasználásra jóváhagyandó 
pénzmaradvány összegeit. 

A 6. melléklet részletezi a pénzmaradvány alakulását intézményenként. 

 

7.§ 

Az Önkormányzat állami költségvetésbe történő befizetési kötelezettség, ill. az Önkormányzatot megillető 

járandóság kerül itt rögzítésre az év végi elszámolások alapján 

 

8.§ 

Az Önkormányzat egyszerűsített beszámolójának jóváhagyásáról rendelkezik a rendelet 7., 8. és 9. 

mellékleteiben rögzített tartalommal.  

 
9. § 

Az önkormányzat, ill. költségvetési szervei létszámkeretét rögzíti a 11.  mellékletben rögzített bontásban. A 12. 

mellékletben kerül bemutatásra a közfoglalkoztatottak létszámának alakulása. 

 

10. § 

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazza az Ámr.-ben rögzített szempontoknak 

megfelelően. 

 

11. § 

Az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról rendelkezik lejárat és célok szerinti bontásban amit a 14.  

melléklet részletez. 

 
12.§ 

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 16. mellékletben foglaltakra tekintettel rendezi. 
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13.-14.§ 

Technikai előírásokat fogalmaz meg a zárszámadási rendelet közzétételére és a hatályba lépésre vonatkozóan. 
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NYILATKOZAT 

(370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerint) 

 

A) Alulírott Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző, a Polgármesteri Hivatal (9970 Szentgotthárd, 

Széll K. tér 11.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

az előírásoknak megfelelően 2011. évben az általam vezetett költségvetési szervnél 

gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 

eredményes működéséről. 

Gondoskodtam: 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a 

gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

- az intézményi számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, 

átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó 

kiadásokat és bevételeket, 

- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások 

jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, 

továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 

- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, 

működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok 

elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött 

feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői 

beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a 

tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint 

tettem eleget: 
Kontrollkörnyezet: 

Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és működtettem. Az 

alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben, belső szabályzatokban, munkaköri 

leírásokban rögzítettem.  

Aktualizálásra került a SZMSZ a jogszabályi változások eredményeként bekövetkezett változásoknak 

megfelelően. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok tartalmát az érintettek megismerjék, az előírásokat 

elsajátítsák.  

Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú munkavégzés 
lehetősége biztosított volt. 

A teljesítményértékelés keretében az egyes dolgozóknál az erkölcsi elismerés biztosított, ill. szükség szerint a 

fejlesztendő területek megismerhetők voltak. 

Kockázat értékelés: 

A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves működésben. Tovább 

nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten 

szigorú gazdálkodást igényelt. A pályázati forrásból tervezett fejlesztési feladatok egy részének elmaradását a 

központi források zárolása is befolyásolta. Mindezek következtében az intézménynek jelentős kockázati 

tényezők mellett kellett gazdaságosan, hatékonyan, és eredményesen működni.  
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A népszámlálás szabályszerű és eredményes lebonyolítása kiemelt feladat volt 2011. évben, melyet sikeresen 

hajtott végre a Polgármesteri Hivatal. 

Kontrolltevékenységek: 

A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket szerveztem, a Képviselő-

testület döntése alapján működtetett negyedéves kontrollmegbeszéléseken az irányítás alá tartozó költségvetési 

szervekkel a magas kockázatú területekre – jogszabályi-, szervezeti-, személyi-, változások, pályázati 

támogatások felhasználása, közbeszerzési eljárások - vonatkozó egyeztetések megtörténtek. Mindennek 

következtében a felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni A pénzügyi folyamatokban a 

FEUVE jól működött. A folyamatokban törekedtünk a megfelelő dokumentáltság biztosítására. 

Információ és kommunikáció: 

Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások, vezetői 
megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések, apparátusi értekezletek útján 

biztosítottam.  

A Hivatalon belül működő belső információs rendszer mindenki számára hozzáférhető volt, a gyors 

információáramlást – oda-vissza – biztosította.  

Monitoring: 

A működés során a hatóságok-, külső szervek (Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár, Pályázati 

forrásokat kezelő Irányító hatóságok) ellenőrzése, a könyvvizsgáló, a belső ellenőrzés, és a FEUVE révén 

biztosított volt szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben 

határoztam meg az elvégzendő feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv – Képviselő-testület - felé teljesített 

szakmai és pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről. 

Az egyes szervezeti egységek vezetői heti rendszerességgel számoltak be az irányításuk alá tartozó egység 
munkájáról.  

 

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területei igényelnek fejlesztést: 

Továbbra is kiemelten fontos feladat a kontrolltevékenységek körében az információs technológiai 

kontrolltevékenységek fejlesztése, mind az általános kontrollok, mind az alkalmazási kontrollok területén. Az 

általános kontrollok körében a hozzáférési-, az alkalmazási szoftverek fejlesztési-, karbantartási-, a rendszer 

szoftver kontrollok, a feladatkörök elhatárolása és a folyamatos szerviz területein szükséges biztonságosabb, 

ellenőrzöttebb működés. Az alkalmazási kontrollok esetében olyan struktúrák, és eljárások kialakítása szükséges, 

amelyek az egyes számítógépes alkalmazások biztonságos működését-, működtetését teremtik meg. 

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a 

tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen 

- nem 

Kelt: Szentgotthárd, 2012. április 16. 

P. H. 
         Dr. Dancsecs Zsolt sk. 

          Jegyző 
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2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

 

A.) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 

 

aa) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 

 

2011. évben Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési tevékenységét 1 fő 

belső ellenőr köztisztviselői munkakörben látta el.  
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi ellenőrzési terve a költségvetési szervek 

belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26) Korm.rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.  

Az éves ellenőrzési terv kockázati tényezők felmérésén, kockázatelemzésen alapult, melynek során a 

kockázatokat súlyozták.  

A tervezett ellenőrzések döntően a magas és közepes kockázatú területekre irányultak, ezáltal átfogó képet adtak 

az adott terület működéséről, feltárva az ott rejlő hibákat, hiányosságokat, mindezzel hozzájárulva a hatékonyabb 

és eredményesebb munkavégzéshez.  

Az ellenőrizendő témák kiválasztásában meghatározó szerepet játszottak az irodavezetők által összeállított 

ellenőrzési javaslatok, a (kör)jegyző(k), polgármester(ek) javaslatai, valamint a korábbi ellenőrzések 

tapasztalatai. A terv összeállítása során a fő cél az volt, hogy az év folyamán az önkormányzati tevékenység 

minden olyan területére kiterjedjenek az ellenőrzések, melyek nem kerültek még ellenőrzés alá.  

A 2011. évre vonatkozó tervezési munka minősége utólag megfelelően minősíthető.  
 

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 

A 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése az 2. sz. melléklet szerint 

kerül bemutatásra.  

 

Elmaradt ellenőrzések 

A 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervben meghatározottaktól volt eltérés. Négy tervezett ellenőrzés (2 db 

rendszerellenőrzés, 1 db teljesítményellenőrzés, 1 db informatikai) nem került lefolytatásra, melynek oka az év 

közbeni betöltetlen belső ellenőri álláshely során kiesett munkanap. 

 

Soron kívüli ellenőrzések 
2011. évben soron kívüli ellenőrzés lefolytatására 2 alkalommal került sor. A Kisebbségi Önkormányzatok 

támogatásának ellenőrzése pénzügyi, a Gazdasági vezető képesítési előírásainak vizsgálata szabályszerűségi (12 

nap) ellenőrzés volt. 

 

Terven felüli ellenőrzések 

Terven felüli ellenőrzés lefolytatására 2011. évben nem került sor. 

 

ab) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 

 

A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás esetében a belső ellenőrzési tevékenységet egy fő 
függetlenített, főállású belső ellenőr köztisztviselői jogviszonyban látja el (1. sz. melléklet).  

 

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok sikeresek-e, melyek a főbb problémák, akadályok az állások 

betöltésénél 

2011. év folyamán a belső ellenőri állás betöltésére pályázat került kiírásra, mivel a belső ellenőri tevékenységet 

2005. október 1-től ellátó személy munkahelyet váltott. A kiírt pályázat sikeres volt, az állás betöltésénél 

különösebb probléma, akadály nem merült fel.  

 

A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre a 370/2011. (XII.31) Korm.rendelet 

24. § (2) bekezdés a) pont előírásainak megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik 
[közgazdász-főiskolai diploma (SZE-JGK); igazgatásszervező-főiskolai diploma (BCE-KIK)].  
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A 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 24. § (2) bekezdés szerinti kétéves munkaviszonnyal ugyancsak 

rendelkezik, melyet belső ellenőri munkakörben töltött (2005. október 3-tól).  

 

A belső ellenőrök képzései 

 

Szakmai képzés 

A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásainak megfelelő szakmai továbbképzésen  

(ÁBPE-I) már 2009. év végén részt vett. 2010. év elején történt meg nyilvántartásba vétele is (regisztrációs 

száma: 5112869). 2011. év végén a fentiekben említett rendelet előírásainak megfelelően az ÁBPE-II. szakmai 
továbbképzésen is részt vett.  

2011. év végén részt vett a vonatkozó jogszabály (Ber.) 2012. évre várható módosításának okairól, céljáról szóló 

belső ellenőrzési konferencián. 

Illetve 2011. áprilisában két napos szakmai konferencián vett részt.  

Idegen nyelvi képzés 

Német középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik. Magánúton, illetve önképzés keretében 

fejleszti ezen a téren tudását.  

Informatikai képzés 

Informatikai képzésen 2011. évben nem vett részt. 

Egyéb (pl.: kommunikációs, vezetési képzések) 

Ilyen jellegű képzésen sem vett részt 2011. évben Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
belső ellenőre.  

 

A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre 2011. évi tevékenységét a Hivatal 

vezetőjének (jegyző) közvetlenül alárendelve végezte. Funkcionális függetlensége biztosított volt.  

Tevékenysége ellenőrzési célokra terjedt ki, más tevékenység végrehajtásába nem került bevonásra. 

Tevékenységének tervezése, ellenőrzési programjának végrehajtása, a módszerek kiválasztása során önállóan, 

befolyástól mentesen járt el. A megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési 

jelentéseit ugyancsak befolyástól mentesen állította össze.  

 

Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai 
Az intézmény belső ellenőre ellenőrzései során jogosult volt az ellenőrzött szervezeti egység helyiségeibe 

belépni, az ellenőrzései tárgyához kapcsolódó iratokba, dokumentumokba, elektronikus adathordozókon tárolt 

adatokba betekinteni, azokról másolatot készíteni. Az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjétől illetve 

alkalmazottaitól információt kérhetett. 

 

Összeférhetetlenségi esetek 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrével 2011. évben összeférhetetlenség 

nem állt fenn, ezért valamennyi ellenőrzésben részt vett.  

 

Az ellenőrzési jelentések általános minősége 

Az ellenőrzési jelentések megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, a belső ellenőrzésre vonatkozó standardoknak, 

a pénzügyminiszter által kiadott útmutatóknak, valamint az intézmény Belső ellenőrzési kézikönyvében 
foglaltaknak. 

Az intézmény belső ellenőre az ellenőrzési jelentéseiben foglaltakat megfelelő dokumentumok (munkalapok, 

jegyzőkönyvek stb.) használatával alátámasztotta, továbbá törekedett a bizonyosság minél nagyobb fokának 

elérésére a megállapítások tekintetében.  

Az ellenőrzési jelentések általános minősége jónak mondható, azok több esetben érdemi javaslatokat, ajánlásokat 

tartalmaznak. A megállapítások magas elfogadottságot mutatnak az intézmény esetében, hiszen az érintett 

területek vezetői a felmerült észrevételeket, javaslatokat a belső ellenőrzési jelentésekhez csatolt megismerési 

záradék alapján maradéktalanul elfogadták.  

A javaslatok alapján a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetését szolgáló intézkedések (intézkedési terv 

konkrét feladat, felelős és határidő megjelölésével) megtörténtek.  

 
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 

A belső ellenőr tevékenységének végrehajtását 2011. évben semmilyen tényező nem akadályozta. Technikai 

feltételei megfelelőek, saját számítógéppel, korlátlan internet hozzáféréssel rendelkezik, valamint nyomtatási, 

fénymásolási lehetőségei is adottak. A jogszabályok változásáról a közlönyökben, illetve interneten keresztül 

tájékozódik. 
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Az ellenőrzések nyilvántartása 

Az előírásoknak megfelelő nyilvántartást az intézmény belső ellenőre vezeti, amely a jogszabályban 

meghatározott elemeket tartalmazza valamennyi jelentésre vonatkozóan. A nyilvántartás vezetésére vonatkozó 

előírásokat az intézmény Belső ellenőrzési kézikönyve is tartalmazza.  

Ugyancsak a belső ellenőr gondoskodik ellenőrzési dokumentumainak rendszerezéséről, gyűjtéséről, továbbá 

megőrzéséről és biztonságos tárolásáról. Az adott ellenőrzésre vonatkozó iratokat iktatószámmal látja el, 

melynek egy példánya az irattárban kerül elhelyezésre, egyik másolati példánya a belső ellenőrnél kerül 

lefűzésre, míg másik másolati példánya azon ellenőrzött szerv vezetőjénél, amelyre vonatkozóan a jelentés 

megállapításokat, következtetéseket, javaslatokat tartalmaz. A végrehajtott ellenőrzések és megtett intézkedések 
dokumentumai elektronikus és papíralapú formában egyaránt megőrzésre kerülnek. 

 

 

Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai 

A 2011. évben lefolytatott ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai a jelentéshez 

csatolt 4. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra.  

 

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó 

cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása 

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó 

cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem volt egyetlen esetben sem. 
 

ac) A tanácsadó tevékenység bemutatása 

 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre 2011. évben tanácsadó 

tevékenységet nem végzett.  

 

 

B.) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok 

alapján az alábbiak szerint 

 

ba) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és 

eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok 

 

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének 

növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 

szerinti „NYILATKOZAT”-ban kerülnek bemutatásra.  

 

bb) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 

 

A belső kontrollrendszer öt eleme a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti 

„NYILATKOZAT”-ban került értékelésre. 

 

 

C.) Az intézkedési tervek megvalósítása 

 

Az ellenőrzést követő szükséges intézkedések végrehajtására vonatkozóan valamennyi esetben készült 

intézkedési terv 2011. évben. Ezen intézkedési tervek a konkrét feladat, felelős személyek és a vonatkozó 

határidők megjelölésével készültek, s ezáltal véget vetettek a nem megfelelő működésnek és hozzájárultak a 

hatékonyabb, eredményesebb és gazdaságosabb működéshez. Az intézkedési tervekben meghatározottak 
végrehajtásának utólagos ellenőrzésére több esetben is sor került a megjelölt határidőn belül. Az egyes 

intézkedések végrehajtása minden esetben megtörtént.  

Lejárt határidejű, nem végrehajtott intézkedés 2011. évben nem volt. 

 

Szentgotthárd, 2012. február 15.  

 

 Drávecz-Kovács Renáta 

 belső ellenőrzési vezető 
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III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

9970, Szentgotthárd 

Honvéd út 10. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Pénzügyi beszámoló a gazdálkodásról 

 

 

 

 

 

 

 
 

2011. 
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B E S Z Á M O L Ó 
a 2011. ÉVI PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁSRÓL 

 
 

Az intézményi feladatellátás általános értékelése 

 

Tevékenysége, feladata:  

 

 Alapfeladat: 

 

Az iskola 2011-ben 2+2; 2+3; 4+1; 5+1, valamint 3 évfolyammal működő rendszerben készítette fel tanulóit 

a különböző szakképesítésekre – nappali tagozaton. Esti tagozaton gimnáziumi képzést folytatott 

(együttműködés alapján a Delfi Alapítványi Gimnázium és Szakiskolával). Levelező tagozaton felsőfokú 

szakképesítésekre készítette fel hallgatóit, diákjait (együttműködés alapján a Nyugat-Magyarországi 

Egyetemmel, valamint a Delfi Alapítványi Gimnázium és Szakiskolával).  Felkészített az érettségi-, szakmai 

vizsgákra, kiadta az ezeket igazoló okiratokat. Ellátta a szlovén nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatását, 

valamint kollégiumi ellátást biztosított, s felnőttképzési tevékenységet folytatott. 

A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén lévő 8113 m2 alapterületű ingatlan, rajta 

az elméleti oktatást szolgáló középiskolai épülettel, tornateremmel, sportpályával, tanműhellyel, valamint 

kollégiummal. 

Részletezve: 

 

 Esti tagozatos, 2 éves, érettségire felkészítő képzés (Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és 

Szakképző Iskola) – a képzés a 2010/2011-es tanév végén sikeresen zárult; a 2011/2012-es 

tanévben tanulóhiány miatt nem indult. 

 

 Felsőfokú, 2 éves, logisztikai és nemzetközi szállítmányozási képzés szervezése, lebonyolítása a 

2011/2012-es tanévtől (Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola). 

 

 Felsőfokú, 2 éves, gépipari-mérnökasszisztens képzés szervezése, lebonyolítása a 2010/2011-es 

tanévtől (Nyugat-magyarországi Egyetem) – a képzés a 2011/2012-es tanévben is folytatódik 

 

 

 

 

Az iskola személyi feltételrendszere 

 

Tanulói létszám: 

 Szakiskolások: 259 fő 

 Szakközépiskolások: 272 fő 

 Összesen: 531 fő 

 

 Kollégisták száma: 48 fő (ebből állandóan a kollégiumban tartózkodók száma: 30-31 fő)  

A 48 fő kollégista közül 8 fő önköltséges (8 fő feldbachi tanuló) 

 

 Egy tanárra eső átlagos tanulói létszám: 12,9 fő 

     (országos átlagnak megfelelő) 

 
A szakiskolás tanulóink száma a 2010. évről 49 fővel nőtt, míg a szakközépiskolások száma 2010-ről 2011-re 60 

fővel csökkent. Ez a tendencia is mutatja, hogy képzésünk a szakképzés felé tolódik el. 

 

 

Tanári, dolgozói létszám:  
 

2010.december 31.-i főállású dolgozó 48 fő – ebből 45 fő pedagógus.  Teljes munkaidőre átszámított óraadók 

száma 1 fő. Így összesen az engedélyezett intézményi létszám 49 fő. 
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 A 2011. év során 1 fő német szakos tanárunk, Doszpot Bernadett, GYES-en van. Tartós helyettesítését 

1 fő óraadóval, ill. főállású némettanárainkkal oldottuk meg. 

 

 

Tárgyi feltételrendszer: 

 

 Az új tanétterem kialakítása sikeresen befejeződött. 

 A SI-HU 2-2-019/01 Helalth Youth pályázat keretében hirdetőrendszer és konyhai felszerelés valósult 
meg intézményünkben. 

 Jelenlegi tanulói létszámunkhoz a rendelkezésünkre álló helyiségek szűkösek. 

 

 

 BEVÉTELEK ALAKULÁSA 

 

Tanfolyami bevételeink kedvezőtlenül alakultak a tervezetthez képest, 5.209 eFt-tal 

kevesebb realizálódott. Sajnos ez egy kiszámíthatatlan forrás a tervezésnél, mivel a 

Munkaügyi Központok pályázati kiírása nem mindig találkozik az igényekkel, illetve 

a mi lehetőségeinkkel.   

Továbbszámlázott szolgáltatás 103 Ft-tal haladta meg a tervezettet. 

Bérleti díjak bevétele a tervezett szintnél 338 eFt-tal kevesebb lett. Ennek alapvető 

oka, hogy mivel a tervezett tanfolyamok nem indulhattak, így a tervezett 

teremkiadásokból származó bevétel is elmaradt. 

Intézményi ellátási díjak realizálódása 191 eFt-tal kevesebb a tervezettnél.  
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA vonzata 90 eFt-tal több, mivel olyan tanfolyamaink is voltak, 

melyek ÁFA kötelesek. 

 

A kamatbevételből 456 Ft-ot sikerült realizálni.   

2011. évben szakképzési hozzájárulás címén a VASI TISZK által átutalt összeg: 

21.295 eFt volt, melyből: 

 - felhalmozási: 15.241 eFt 

 - működési:        6.054 eFt 

 
Pályázati bevételek: 

 

- TÁMOP EU pályázat pedagógus továbbképzés                      2.313 eFt 
         - felhalmozási                         0 eFt 

         - működési                       2.313 eFt 

 

- SI-HU EU pályázat                                                                     8.281 eFt 

         - felhalmozási                  7.194 eFt 

         - működési                       1.087 eFt 

 

 

-  TISZK pályázat  (működési)                                                                50 eFt 

                                                                             

- Országos Szlovén Önkormányzat 

   Szlovén nyelvet tanulók és oktatók elismerése (működési)                  58 eFt 
 

        

  Összes pályázaton elnyert összeg            10.702 eFt 

 

 

Bevételek alakulása (adatok eFt-ban): 

 

Központi normatív támogatás 145.832 53,5% 
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Saját bevétel 21.651 7,9% 

Önkormányzati támogatás 59.040 21,7% 

Szakképzési hozzájárulás 21.295 7,8% 

Egyéb (pályázat, pénzmaradvány, szakács 

ösztöndíj stb.) 

24.618 9% 

ÖSSZES BEVÉTEL: 272.436 100% 

 

Bevételeink több, mint felét a központi normatív támogatás adja, az önkormányzati támogatás 21,7%-a a 

bevételeknek. A bevételeink többi része Saját bevételből, Szakképzési hozzájárulásból és Egyéb bevételekből 

tevődik össze. 

 

 

KIADÁSOK ALAKULÁSA 
 

A személyi jellegű kiadásoknál nem volt eltérés a teljesítés és a módosított 

előirányzat között.  

A túlórára kifizetett összegek tekintetében 1.416 eFt-tal kevesebb jelentkezett. Oka, 

hogy azonos szakmákat tekintve összevont órák kerültek megtartásra, figyelve arra, 

hogy ez a minőségi oktatás rovására ne menjen. 

A dologi kiadásoknál a 2011. évi tervezésnél 10.149 eFt-tal több a teljesítés.  Ennek 

oka egyrészt az alultervezés, másrészt a kis értékű tárgyi eszközök 3.144 eFt-tal 

haladták meg az eredeti tervezést. Szakmai anyagbeszerzés 2.133 eFt-tal haladta meg 

a tervezettet, melyeket szakképzési hozzájárulásból fedeztünk.  

 

Felhalmozási kiadások 

Felhalmozási kiadás az év folyamán  15.555 eFt volt, melyből 

      

 Tanétterem berendezése                                               2.842 eFt 

 Szoftver vásárlására                                140 eFt 

 Számítástechnikai eszközök                  3.773 eFt 

 Interaktív tábla + projektor                                            1.923 eFt 

 Épület-felújítás                                                               1.725 eFt 

 Öltözőszekrény vásárlása                                                  778 eFt 

 Pneumatikai oktatókészlet                                             3.206 eFt 

 Egyéb (hangfal, kosárlabda-palánk stb.)                       1.168 eFt 

 

Ezen összegek fedezete szakképzési hozzájárulásból tevődik össze. 

 
Kiadások alakulása (adatok eFt-ban): 

 

Személyi jellegű kiadások 147.076 54% 

Munkaadót terhelő járulékok 38.112 14% 

Dologi kiadások 62.588 23% 

Ellátottak pénzbeli juttatása 8.979 3,3% 

Speciális célú támogatás 126 0,05% 

Felhalmozási kiadások 15.555 5,7% 

ÖSSZES KIADÁS: 272.436 100% 
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Kiadásaink több mint felét a személyi jellegű kiadások teszik. A munkaadót terhelő járulékokat hozzávéve: e két 

tétel az összes kiadásunk mintegy 2/3-a. A dologi kiadások közel ¼-e az összes kiadásunknak. 

 

 

 PÉNZMARADVÁNY 
 

A 2011. évi pénzmaradvány összege 8.117 eFt, mely összegből 7.030 eFt 

működési: 

-  Szakács ösztöndíj                1.046 eFt 

- SI-HU pályázat                                               5.984 eFt 

A fenti összegek működési célú kötelezettséggel terhelt feladatok ellátására 

fordíthatók.  

1.087 eFt felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány! 

A 2010. évi pénzmaradvány összege 2.331 eFt volt. 

 
 INTÉZMÉNYI VAGYON 

 
 

Az intézményi vagyon változása összességében 7.208 eFt-tal csökkent, melyből 

befektetett eszközök 12.958 eFt-tal csökkent. Ennek oka a selejtezés (számítógépek 

elavultsága, használhatatlansága tette indokolttá). A forgóeszközök 5.750 eFt-tal 

nőttek, mely a pénzeszközök jelentős mértékű növekedéséből adódik. 

 

2011. évi Mérleg (adatok eFt-ban) 

 

Befektetett 

eszközök 

404.567 97,7% Saját tőke 405.414 97,9% 

Forgóeszközök     9.505 2,3% Tartalékok       8.117 2,0% 

   Kötelezettségek 541 0,1% 

ÖSSZES 

ESZKÖZ 

414.072 100% ÖSSZES 

FORRÁS 

414.072 100% 

 

Intézményünk 2011. évi Mérlege mutatja, hogy eszközeink túlnyomó része 

Befektetett eszközökből áll, míg Forrás oldalon a Saját tőke aránya 97,9%. Az 

illeszkedés elve megvalósul, hiszen a befektetett eszközeinket tartós forrásból, 

forgóeszközeinket pedig rövid lejáratú forrásokból tudjuk finanszírozni. 

Intézményünk likviditási problémákkal nem küzd; eleget tudunk tenni fizetési 

kötelezettségeinknek.  

 

INTÉZMÉNYI LÉTSZÁM- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS TAPASZTALATAI 

 

2011. január 01-i főállású dolgozó 49 fő – ebből 45 fő pedagógus. 

3 fő nyugdíjba vonult.  

 

Felvételre került: 
1 fő gazdasági ügyintéző – 2011. szeptember 05-től. 
 

Intézményünk valamennyi dolgozója a Kjt. garantált illetmények alapján van besorolva. 
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Összegzés: 

A 2011. évi költségvetési év gazdálkodása hatékonynak ítélhető. Bár szűkösen, de a 

rendelkezésre álló források a feladatok ellátásához rendelkezésre álltak.  

Továbbra is probléma a kollégium helyzete. Épülete régi, leromlott állapotban van.  

Nem sikerült pályázati forrást találnunk tornatermünk felújítására. Padlózata 

balesetveszélyes. 

 

Szentgotthárd, 2012. március 06. 
 

 

 

 Bedics Sándor                    Seres Csaba                          Páli Edit                                             

         igazgató                       gazdasági vezető            mérlegképes könyvelő 
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Jakabné Palkó Edina 

Irodavezető 

 

Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi Iroda 

        

       Tárgy: 2011. évi szöveges beszámoló. 
 

 

 

A Rendelőintézet Szentgotthárd 2011 évi gazdálkodásának szöveges értékelése. 

 

1. Intézményi feladatellátás értékelése: 

 

Intézményünk 2011 évben is mind az alapellátás, mind a szakellátás, gondozás területén magas színvonalon 

teljesítette feladatát. 

Szigorú, takarékos gazdálkodással megpróbált a tervezett kiadási előirányzatokon belül maradni. 

2011. évben is számíthatott a dolgozók által alapított Rendelőintézet szakellátásaiért Alapítvány segítségére, 
nagy értékű eszközkarbantartás, illetve orvosi eszközök vásárlása területén. 

Szakmai anyagokat és gyógyszereket kaptunk gyógyszercégektől és a Német Kisebbségi Önkormányzat 

közreműködésével Ausztriából. 

 

Intézményünk 2011 évi tényleges TB bevétele (az alapellátással együtt) a tervezett 111 699,- Ft-tal szemben 109 

240,- eFt volt, amelyből az alábbiak 2011-ben csak egyszeri kifizetések voltak: 

 

 Egyszeri kereset kiegészítés          567 900,- Ft 

           Kasszamaradvány felosztása       1 860 100,- Ft 

  ____________________________  

    Összesen:     2 428 000,- Ft 
 

OEP finanszírozás és a TVK alakulása 2009 - 2011 (járóbeteg ellátás és a labor) 
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2. Bevételi források és azok teljesítése: 

 
 

2011 évben tervezett bevételek és kiadások alakulása jogcímenként: 

 

 

      Módosított  Teljesítés 

 

 

Személyi juttatás     70 879   66 819 

Járulékok      18 050   16 534 

Dologi       79 331   75 825 

Felhalmozási kiadás         126        126 
 

Működési kiadás összesen:   168 386  159 304 

 

Intézményi működési bevétel     22 643     20 095 

TB bevétel     111 699   109 240 

Közcélú foglalkoztatott         318         318 

Fenntartói támogatás     33 329    33 329 

Működési bevétel összesen:   167 989   162 982 
 

2011. évben a Rendelőintézet konzorciumi tagként csatlakozva pályázatot nyújtott be a NYDOP-5. 2. 1/C-11 

projektre Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben 

címmel, mely projekt keretében a Hunyadi úti épület tetőterének beépítésével a pszichiátria/ neurológia rendelést 

helyeznénk át a Rákóczi útról. 
A projekten elnyerhető összeg 20 MFt, melyhez a képviselőtestület 187/2011 sz. határozatával 2 223000 Ft 

önrészt biztosított. 

2011. 02. 15-n a 269/2010 (XII. 30.) Kormányrendelet alapján 2010-ben igénybevett 1 392 100 Ft 

konszolidációs támogatásról a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal felé az elszámolásunk hiánytalanul megtörtént. 

 

3. Kiadások alakulása: 

 

Az intézmény személyi és dologi kiadásai a tervezett előirányzatokon belül alakultak. A személyi juttatásokon 

kimutatott jelentős megtakarítás abból adódik, hogy a február közepén nyugdíjazás miatt megüresedett labor 

asszisztensi álláshelyet csak december elsejével sikerült betölteni.  Egy fő fizikoterápiás asszisztens elhúzódóan 

táppénzen volt. 

Dologi kiadásokon belül a szakmai anyag és a vásárolt közszolgáltatás számlákon 2 702 eFt –t tudtunk 
megtakarítani a kedvező beszerzési feltételeknek s szerződésmódosításoknak köszönhetően.  

2011. augusztus elején befejeződött a Rákóczi úti háziorvosi rendelő felújítása. Hőszigetelés, akadálymentesítés, 

fűtéskorszerűsítés volt a felújítás célja. Ennek köszönhetően a második félévben már mutatkozott némi 

megtakarítás az energia számlákon. 

 

Év végén, amikor már a kiadások bevételek alakulásáról pontos adat állt rendelkezésünkre, az ügyeletre kértünk 

árajánlatot, s vállaltunk kötelezettséget az alábbi eszközök beszerzésére: 

 Hívásrögzítő készülék (minimum feltétel) 

 Orvosi eszközök: asztali vérnyomásmérő, váladékszívó készülék, otoscop 

 Számítástechnikai eszköz: asztali számítógép, monitor 

 

4. Pénzmaradvány 
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A szakellátáson jelentkező pénzmaradványt - amely az év végén (karácsony után) felosztásra kerülő OEP 

kasszamaradványból adódik - orvosi műszerek pótlására, s az infekció kontroll kötelező bevezetése miatt 

jelentkező többletkiadásokra kívánjuk fordítani.  

 

5. Vagyon alakulása 

Intézményünk szűkös költségvetése nem tett lehetővé jelentős vagyongyarapítást. 126,- Ft értékben 1 db 

kartonszekrényt tudtunk beszerezni 

 

6. Létszám és bérgazdálkodás 
 
Foglalkozás eü. alapellátás    1 fő 

Foglalkozás eü. szakellátás    1 fő 

Járóbeteg szakellátás              12 fő + 1 részmunkaidőben foglalkoztatott 

Járóbeteg gondozás     4 fő 

Labor       3 fő + 1 dec. 1-től 

Képalkotó diagnosztika    1 fő 

Fizikoterápia       1 fő 

Iskolafogászat      1 fő + 1 részmunkaidőben foglalk. 

Család és nővédelmi eü. gondozás   3 fő 

Ifjúság eü. gondozás     2 fő 

Ügyele t      12 orvos látja el az ügyeleti feladatokat - ebből 6 

orvos vállal a kötelező óraszámon túl is ügyeletet - 9 asszisztensnő közreműködésével –megbízási díjjal, illetve 
vállalkozásban.) 

 

A rendelőintézet személyi állományában 2011. évben történt változások: 

1 laboratóriumi asszisztensi állás február 16-án nyugdíjazással megüresedett, ezt az álláshelyet megfelelően 

képzett szakasszisztenssel 3-szori álláshirdetés után csak 2011 dec. 01-től sikerült betölteni 4 hónapos 

próbaidővel. 

2011. jún.30.-án egy fő fizikoterápiás asszisztens állása közös megegyezéssel megszűnt  

(elköltözés miatt), az álláshelyet júliustól már betöltöttük új fizikioterápiás asszisztenssel 

4 hónapos próbaidőt követően határozatlan idejű kinevezéssel. 

Az orvosoknál személyi változás nem történt.  

 

7. Intézményvezetés éves tapasztalatai, szakmai munka, annak eredményei 
 

2011. 04. 11. és 07. 29. között megtörtént a Rákóczi úti rendelő épületének akadálymentesítése és 

energiahatékony felújítása  NYDOP –5. 2. 1/ S –09-2010-0008 projekten belül. 
Az átalakítási munkálatok két ütemben zajlottak, ez idő alatt az alap-és szakellátás folyamatosan működött a 

betegellátásban szakmai probléma nem volt. 2011. 05. 30-tól 07. 29-ig a központi háziorvosi ügyelet a Hunyadi 

úti szakrendelő épületében működött zavartalanul. 

. 

Intézményi külső auditok. A Rendelőintézet a 20 /2009 (VI. 18.) EüM. Rendeletben előírtak alapján 

infekciókontrollt működtet 

 

Az iskolafogászaton 2011. 11. 08-n Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

területi Népegészségügyi Intézete tartott ellenőrzést, a fogászati kezelőegységet elhasználódottnak, elavultnak 

véleményezték (beszerzés ideje: 1999. november) 

A háziorvosi központi ügyeletnél és a területi védőnői szolgálatnál 2011. 09. 07-n történt  

ellenőrzés a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve területi Népegészségügyi 
Intézete által. Az ellenőrzés során a külső intézet (Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat) dolgozói által végzett 

veszélyes hulladék gyűjtésénél, a fertőtlenítő takarításnál észleltek hiányosságokat. A takarítónők ismételt 

kiképzése a Rendelőintézet vezető asszisztense és infekciókontroll felelőse által megtörtént. 

Az ifjúság-egészségügyi védőnői szolgálatnál 2011. 02. 10-n a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve területi Népegészségügyi Intézete védőnői szakmai felügyelete végzett ellenőrzést. A 

védőnői munka területén szakmai mulasztást nem észleltek. Sajnálatosan a dokumentációk alapján 35 tanulónál 

igazolódott drog (füvezés) probléma, az érintetteket elterelő foglalkozásokra voltak már irányítva az ellenőrzés 

időpontjakor. Az ellenőrzésig 2011 évben két kiskorú tanuló otthonában 1600 adag marichuana lefoglalását 

jegyzőkönyvezték. 

 



 54 

Betegellátás  

A központi háziorvosi ügyeleten 2011 évben a hétközi ügyeleteken 1316 beteg ellátására került sor (2010-ben 

1155) házhoz/ helyszínre hívás ebből 318 eset volt (2010-ben359).  

A hétvégi ügyeleteken 2771 beteg ellátására került sor (2010-ben 2588) ebből 472 esetben (2010-ben 573 

esetben) hívták helyszínre az orvost. 2011 évben is hétvégeken volt a jelentősebb betegforgalom. 

A szakellátáson az összbetegforgalom 2011-ben 53 227 ez az előző évhez viszonyítva 0, 9 %-kos emelkedést 

mutat. 

. 

Teljesítményvolumenkorlátra (TVK) hivatkozva az intézmény beteget nem utasított el a sajátságos földrajzi 
elhelyezkedése miatt.  

A Rendelőintézetben 2011 évben sem az alapellátásban, sem a szakellátásban etikai vétség nem merült fel, 

orvos, egészségügyi dolgozó ellen sem az intézményvezetéshez, sem a betegjogi képviselőhöz bejelentés nem 

érkezett 

 

A Rendelőintézetben 2011. évben is a polgármesteri hivatal pénzügyi irodájával együttműködve a belső 

kontrollrendszerek (pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek) szabályszerűen és hatékonyan működtek.  

 

1 db. melléklet 

 

 
 

Szentgotthárd 2012. 03. 06.   

 

 

 

 

 

        dr.Mesterházy Mária 

        Rendelőintézet vez. főo. 
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NYILATKOZAT 

A) Alulírott dr.Mesterházy Mária, a Rendelőintézet Szentgotthárd költségvetési szerv vezetője jogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2011 évben az általam vezetett 

költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 

eredményes működéséről. 

Gondoskodtam: 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az 

alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és 

hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

- az intézményi számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes 

körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, 

- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és 

szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi 
szabályoknak, 

- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a 

szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak 

érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E 

tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a 

tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: 
Kontrollkörnyezet: 

Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és működtettem. Az 

alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben, belső szabályzatokban, munkaköri 

leírásokban rögzítettem. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok tartalmát az érintettek megismerjék, az 

előírásokat elsajátítsák.  

Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú munkavégzés 

lehetősége biztosított volt. 

Kockázat értékelés: 

A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves működésben. Tovább 

nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten 
szigorú gazdálkodást igényelt. A pályázati forrásból tervezett fejlesztési feladatok egy részének elmaradását a 

központi források zárolása is befolyásolta. Mindezek következtében az intézménynek jelentős kockázati 

tényezők mellett kellett gazdaságosan, hatékonyan, és eredményesen működni.  

Kontrolltevékenységek: 

A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket szerveztem, az irányító szerv 

negyedéves kontrollmegbeszélései, a folyamatos egyeztetések a Polgármesteri Hivatal vezetőivel, valamint a 

FEUVE biztosította, hogy a felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni. 

Az intézményben működtetett DIN EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszeren belül a munkautasításokban 

leírtaknak megfelelően folyt a szakmai tevékenység, a gyógyítás, és az azt kiszolgáló folyamatok felügyelete, 

nem megfelelő folyamatok, tevékenységek kezelése, valamint a belső auditok. 

 

Információ és kommunikáció: 
Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások, vezetői 

megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések útján biztosítottam.  

Monitoring: 

A működés során a külső szervek, hatóságok ellenőrzése, a belső ellenőrzés, és a FEUVE révén biztosított volt 

szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben határoztam 

meg az elvégzendő feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv felé teljesített szakmai és pénzügyi beszámolók 

keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről. 
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Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területen igényelnek fejlesztést: egyéni 

teljesítményértékelés monitorozása, dolgozói elégedettség vizsgálata. 

Az általam vezetett költségvetési szerv önálló gazdasági szervettel nem rendelkezik. A gazdasági vezetői 

feladatokat a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján a Hivatal 

pénzügyi vezetője látja el, továbbképzési kötelezettségét a tárgyévre vonatkozóan a belső kontrollok területén 

teljesítette. 

 

Kelt: Szentgotthárd 2012. március 5. 

P. H. 

        Dr. Mesterházy Mária 

....aláírás 

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 

Kelt: ................................ 

P. H. 

.............................................. 

aláírás 
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Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyek Irodája 

Jakabné Palkó Edina 
Pénzügyi Irodavezető 

 

 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

 

 

 

A Rendelőintézet Szentgotthárd 2011. évi könyvelésének zárása után a pénzmaradványunk 4 075 000,- Ft volt. 

 

2011. december 20 és december 30-a között az OEP átutalta az egyszeri kereset kiegészítésre fordítható 
összeget, 930 100,- Ft-ot, és a kasszamaradványt, 1 860 100,- Ft-ot. 

( összesen: 2 790 200,- Ft.) 

 

A Labor szakfeladaton képződött 1 383,- eFt pénzmaradvány visszapótlását kérjük engedélyezni az alábbi 

felhasználásra: 

 

 A laborban működő Hitachi 902 B klinikai kémiai analizátor meghibásodott, javítási költsége  

az előzetes megbeszélés alapján hozzávetőleg 489 600,- Ft, alkatrész beszerzés, melyre áprilisban 

kerülne sor  kb. 160 000,- Ft. A megnövekedett betegforgalom miatt szükségünk lenne egy nagy 

reagens – és vérhűtőre, melynek becsült költsége 140 000,- Ft. Eddigi költségvetésünk nem tette 

lehetővé a kézi műszerek -  eszközök, infekciókontroll ( pipetták- 25 000 – 30 000,- Ft/ db, 
üvegedények stb.)  cseréjét, a fennmaradó összeget ezek beszerzésére szeretnénk fordítani. 

 

 

Az energián képződött 105 000,- Ft pénzmaradványra is szükségünk lenne, ugyanis az EON a 2011. november 

havi teljesítés számlákat számlázási hiba miatt csak 2012. évi fizetési határidővel, december hónap végén küldte 

meg intézményünknek, melynek összege 272 839,- Ft . 

 

 

Az ügyelet pénzmaradványa 646 000,- Ft, mely kötelezettséggel terhelt. ( Számítógép beszerzés monitorral; 

telefonbeszélgetést rögzítő készülék; orvosi gépek, műszerek.) 

 

Év elején nem várt plusz kiadások merültek fel, fedezetet a 2012 évi költségvetésünk nem ad rá. 
El kellett végeztetnünk a fogászati – és tüdő röntgengép felülvizsgálatát. A kapott árajánlat 212 000,- Ft 

összegről szól.  

 

 

Meghibásodott a VIVID 3 ultrahang készülékünk monitora. Cseréje, s a gép ellenőrzése – hibaelhárítás, beállítás 

– mindennél fontosabb lenne. ( UH előjegyzési naplónk szerint május végére van csak szabad időpont. )( A GE 

árajánlata 862 000,- Ft, ebből a monitor 739 000,- Ft. Megpróbálunk kedvezőbb árfekvésű monitort beszerezni. ) 

 

A belgyógyászat szakrendelésre egy Holter ABPM  24 órás vérnyomásmérő, a sebészetre hőlégsterilizátor 

beszerzése elkerülhetetlen. A kapott árajánlat alapján 564 000,- Ft – ról szól. 

 

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 

mailto:rendelo@enternet.hu
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Kérem , hogy a fentiek alapján a 4 075 000,- Ft pénzmaradványunkat maradéktalanul jóváhagyni szíveskedjék. 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. április 6. 

 

 
 

 

    

        Dr. Mesterházy Mária 

        intézményvezető főorvos 
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Móra Ferenc Városi Könyvtár 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

9970 

Tel.: 94/554-128 

Fax: 94/554-129 

E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

 

Szöveges értékelés a 2011. évi költségvetési beszámolóhoz 

 

Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi Iroda 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

1. Az intézményi feladatellátás általános értékelése 

 

Az intézmény költségvetésének évről évre történő csökkentése elsősorban a gyűjtemény gyarapításában okoz 

gondot. A könyvtár feladatellátásában, az olvasók jobb kiszolgálásában a beszerzési keret növelésére lenne 
szükség.  

A könyvtár 7 fővel lát el évről évre növekvő feladatokat. 2011. január 1-jétől a III. Béla Szakképző iskolai 

könyvtári feladatait is a központi könyvtár három részlege (felnőtt kölcsönző, folyóirat-olvasó és 

gyermekkönyvtár), 4 fiókkönyvtár és a kistérség 14 szolgáltatóhelyének szakmai gondozása mellett. A 

munkakörök és munkaidők átszervezése, az egyre hatékonyabb munkavégzés, a könyvtáros munkatársak 

szakmai és informatikai kompetenciái tették lehetővé, hogy nem csökkent a nyitvatartási idő, a szolgáltatások 

köre és színvonala, valamint évről évre gyarapodik a könyvtár forgalma, illetve a kulturális programok száma. 

A TIOP pályázat eredményeképpen a könyvtár információs infrastruktúrája jelentősen megújult mind a központi 

könyvtárban, mind a fiókkönyvtárakban 2010-ben. Az újonnan beszerzett szoftverekkel új szolgáltatásokat 

lehetett bevezetni, s 2011-ben ez jelentős forgalomnövekedést eredményezett. 

A TÁMOP-3.2.4-es  pályázat eredményeképpen kulturális rendezvények, bútorbeszerzés, illetve a könyvtárosok 
kötelező továbbképzése valósult meg. 

A TÁMOP-3.2.11-es pályázat eredményeképpen heti, havi foglalkozások, tehetséggondozás és versenyek 

szervezése valósult meg, amely jelentősen megnövelte a könyvtárhasználatok számát. 

 

2. Bevételi források és teljesülésük 

    

 Pályázaton nyert támogatás:   3 972 e Ft 

  Ebből EU-támogatás:    3 972 e Ft 

 Egyéb bevétel:       362 e Ft 

 Működési bevétel:    1 660 e Ft 

 Fenntartói támogatás:             30 169 e Ft 

  Ebből érdekeltségnövelő támogatás:      830 e Ft 
  Mozgókönyvtári normatíva:    6 667 e Ft 

_____________________________________________________ 

Összesen:      36 163 e Ft 

3. A kiadások alakulása      

 

 Személyi jellegű:  17 054 e Ft    

 Járulék:     4 388 e Ft    

 Dologi:   12 889 e Ft            

  Ebből gyűjteményre:    5 387 e Ft   

 ________________________________________ 

Összesen:   34 331 e Ft    
 

EU-s pályázat (TÁMOP-3.2.11) 

 

Bevétel 2011-ben: 

 Előleg:  2.796.434 Ft 

 1. kifizetés: 1.175.317 Ft 

mailto:molnar.piroska@mfvk.hu
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 Kamatbevétel:       1.563 Ft 

Összesen:   3.973.314 Ft 

 

Kiadás 2011-ben: 

 Előkészítés:    304.800 Ft 

 Projektmenedzsment bér:  135.000 Ft 

    Járulék:  36.450 Ft 

 Nyilvánosság biztosítása:  240.000 Ft 

 Anyagköltség:  
  Irodaszer:   481.752 Ft 

  Szakmai anyag:  468.260 Ft 

 Szállítás:      86.000 Ft 

 Menedzsment irodaszer költsége: 184.726 Ft 

Összesen:             1.936.988 Ft 

 

4. A pénzmaradvány változása  

 

Központi könyvtár:   23 747 Ft (ZAB-ÁL számla)  

Függő tétel:    21 930 Ft (Pint Andrea munkabére) 

TÁMOP-3.2.11-es pályázat:         2 036 326 Ft (bankszámla egyenleg 2011. dec. 31-én) 
 Személyi:  905 e Ft 

 Járulék: 230 e Ft 

 Dologi: 901 e Ft 

 

5. A vagyon alakulása 

 

Felhalmozási kiadás 2011-ben csak a TÁMOP-3.2.4-es (önkormányzat által benyújtott) pályázatokból valósult 

meg:  

 Bútorcsalád:    326 e Ft 

 Honlap: 1.440 e Ft  

A gyűjtemény gyarapodása 2011-ben: 7 561 e Ft értékben történt (vásárolt és egyéb beszerzés).    
 

6. Az intézményi létszám- és bérgazdálkodás tapasztalatai 

Létszámgazdálkodás 

A központi könyvtárban és a 4 városrészi fiókkönyvtárban 7 fő közalkalmazott könyvtáros (6 felsőfokú, 1 

középfokú végzettségű) látja el a feladatokat 

3 fő felnőtt olvasószolgálatos és tájékoztató – ebből 1 fő részmunkaidőben iskolai könyvtáros 

(feldolgozó munkát is végző munkatárs – főiskolai végzettségű, pedagógus diplomával is rendelkező) 

1 fő fiókkönyvtáros a négy fiókkönyvtár feladatainak ellátására (középfokú 

   végzettségű és szakképesítésű)  

 1 fő gyermekkönyvtáros (főiskolai végzettségű, pedagógus diplomával is rendelkező) 

 1 fő könyvtárvezető (egyetemi végzettségű, pedagógus diplomával is rendelkező) 

1 fő módszertanos könyvtáros a kistérségi feladatok ellátására, olvasószolgálati és  
   iskolai könyvtári feladatokra (főiskolai közkönyvtári és iskolai könyvtári  

   szakiránnyal)  

 1 fő határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező közcélú munkás foglalkoztatása 

kisegítőként 2011. március 1. – december 31. között hivatalsegéd feladatokra 

Minden könyvtáros rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges iskolai 

végzettséggel és szakképesítéssel. 

 Változás a személyi állományban nem történt. 

A mozgókönyvtári szolgáltatóhelyeken a községi önkormányzatok megbízási díjas alkalmazottai látják el az 

olvasószolgálati feladatokat. 

 

Bérgazdálkodás 
Valódi bérgazdálkodás nem folyik az intézményben. Minden közalkalmazott a végzettségének és szolgálati 

idejének figyelembe vételével kerül besorolásra. Többlet juttatásra a TÁMOP pályázatok keretében, munkaidőn 

kívül végzett retrospektív konverzió teljesítésével és foglalkozások tartásával, megbízási szerződés keretében 

volt lehetősége a dolgozóknak. 

 

7. Az intézmény szakmai munkája, egyéb tevékenysége 2011-ben 
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7.1. Épület, technika, személyzet 

 

Épület-karbantartás 

Megvalósított feladatok: 

 - a központi fűtés és a gázkazánok éves karbantartása 

 - a tűzoltó-készülékek ellenőrzése, cseréje évente kétszer 

 - a riasztórendszer negyedéves karbantartása 

 - a számítógépes hálózat havonkénti karbantartása 

 - a rádiós hálózat karbantartása  
  

Technika, bútorzat 

Nagy értékű beszerzések a TÁMOP (önkormányzat által benyújtott) pályázatból valósultak meg: 

- bútorcsalád a folyóirat-olvasó és médiatárban 

- interaktív könyvtári portál 

Saját költségvetésből: 

Technikai (kis értékű) eszközök beszerzése: 

- hálózati eszközök 

- pénztárgép 

- színes tintasugaras nyomtató 

- forgószékek 
- számítógépasztalok, könyvespolcok, íróasztal a fiókkönyvtárakba 

Technikai eszközök karbantartása: 

- Szikla integrált könyvtári rendszer távkarbantartása, szoftverkövetés 

 - a számítógéppark eseti karbantartása a központi könyvtárban és fiókkönyvtárakban 

 - a pénztárgép éves zárása 

 - a fénymásoló karbantartása 

 

Személyzet 

Központi könyvtár 

7 fő közalkalmazott könyvtáros (6 felsőfokú, 1 középfokú végzettségű) 

3 fő felnőtt olvasószolgálatos és tájékoztató – 1 iskolai könyvtári feladatok ellátására 
1 fő fiókkönyvtáros a négy fiókkönyvtár feladatainak ellátására  

 1 fő gyermekkönyvtáros  

1 fő könyvtárvezető  

1 fő módszertanos könyvtáros a kistérségi és iskolai könyvtári feladatok ellátására  

 1 fő határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező közcélú munkás foglalkoztatása 

kisegítőként 201. március 1. – december 31. között hivatalsegédi feladatokra 

Minden könyvtáros rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges iskolai 

végzettséggel és szakképesítéssel, valamint továbbképzéseken szerzett szakmai és 

informatikai kompetenciákkal. 

 

A személyi állományban 2011-ben változás nem történt. 

 

7.2. Gyűjtemény 

 

A gyűjtemény részei: 

Központi könyvtár gyűjteménye 

felnőtt részleg (könyvek) 

gyermekrészleg (könyvek, folyóiratok, diafilmek) 

folyóirat-olvasó (kurrens és kötött folyóiratok) 

médiatár (videófilmek, audió CD-k, CD-ROM-ok, DVD-lemezek, zenei könyvek) 

helyismereti különgyűjtemény (könyvek, brosúrák, aprónyomtatványok, 

folyóiratok, kéziratok és fényképek) 

Európai Uniós Sarok különgyűjteménye 
szlovén és német nemzetiségi nyelvű, idegen nyelvi különgyűjtemény 

A városrészi fiókhálózatba kihelyezett gyűjtemény 

Az ellátórendszeri tagkönyvtárakba kihelyezett letéti állomány (mozgókönyvtári állomány) 

Az ellátórendszeri szolgáltatóhelyeken cserélődő könyv- és audiovizuális dokumentumállomány 

 

A dokumentumállomány 2011. december 31-én: 
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Összes  Központi és fiók Mozgókönyvtári 

Könyv:  63 678  44 889   18 789 

Periodika:    1 870    1 870              - 

Hangdokumentum:   3 924    2 813           1 111 

Képdokumentum:   3 799    1 778          2 021 

Elektronikus dok.      503      492          11  

Egyéb:            -           -         - 

________________________________________________________ 
Összesen:  73 774 db 51 842 db  21 932 db 

 

Előfizetett hálózati források 2011-ben:  

MNB (Magyar Nemzeti Bibliográfia) a Szikla 21 integrált rendszer adatbázisában 

Előfizetett és ajándékba kapott kurrens folyóiratok: 112 cím 114 példány 

 

Az állomány gyarapodása 2011-ben: 

 

   Összes  Központi és fiók Mozgókönyvtári 

_____________________________________________________________ 

Könyv:  2 606  1 707   899 
Periodika:  -       -         -        

Hangdokumentum:    199       22     177 

Képdokumentum:    403         9     369 

Elektronikus dok.       9         9         - 

_____________________________________________________________ 

Összesen:  3 217 db 1 772 db  1 445 db 

 

 

Állománygyarapításra fordított összeg 2011-ben a kifizetett számlák alapján: 

 

Könyv:  2 821 e 
Folyóirat:  1 526 e 

Hangzó dok.:     448 e 

Képdok..:     588 e     

Elektronikus dok.:        4 e 

_______________________________________________ 

Összesen:  5 387 e Ft a kifizetett számlák alapján 

 

Az állománygyarapítás forrásai 2011-ben: 

 

Költségvetésből összesen:    5.387 e Ft 

 2011. évi mozgókönyvtári normatíva:  2.970 e Ft 

 Községi befizetésből:          15 e Ft 
 2011. évi önkormányzati forrás:   1.572 e Ft 

Érdekeltségnövelő támogatásból:            830 e Ft 

Ajándék:          2.174 e Ft 

__________________________________________________ 

Összesen:       7.561 e Ft 

 

 

7.3. Szolgáltatások 

 

Ingyenes szolgáltatások                         

- könyvtárlátogatás                                 
- kijelölt gyűjteményrészek használata            

- olvasóterem    

- folyóirat-olvasó      

- közhasznú információk szolgáltatása 

- felvilágosítás a könyvtári szolgáltatásokról 

- az eMagyarország Pont gépein az e-közigazgatáshoz kötődő feladatok szolgáltatása 
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- e-tanácsadás 

                          

Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások 

- dokumentumkölcsönzés                                

- könyv 

- diafilm   

- folyóirat                                               

- hangzó dokumentumok                      

- videódokumentumok 
- DVD lemezek 

   - az állományfeltáró eszközök használata                                    

             - Szikla-21 integrált könyvtári rendszer                                                                               

- könyvtárközi kölcsönzés (saját gyűjteményből és az ODR-ből)                                               

- a számítógépes könyvtári dokumentumok helyben használata 

 

Térítéses szolgáltatások  

- média tagság (CD, DVD, videó kölcsönzéséhez) 

- irodalomkutatás 

- számítógép-használat irodai szolgáltatásra és internet-használatra 

- fénymásolás 
- nyomtatás 

- fax-továbbítás 

- CD, DVD írás 

- szkennelés 

- laminálás 

- spirálozás 

 

Beiratkozás nélkül is igénybe vehető térítéses szolgáltatások 

- reprográfia 

- fax-továbbítás 

- nyomtatás 
- szkennelés 

- laminálás 

- spirálozás 

- számítógép-használat (információkeresés helyi rendszeren és az interneten) 

 

 

7.4. Szakmai munka, teljesítmény- és eredménymutatók 

 

Olvasószolgálat, tájékoztatás, információszolgáltatás 

 

Forgalmi adatok 2011-ben: 

Szentgotthárd Kistérség  Összesen 

központi fiók 

_________________________________________________________________________ 

Regisztrált használó (fő):      1 893    234     654   2 781 

Aktív használó (fő):     2 700    234    654  3 588 

Személyes használat (alkalom): 39 450  6 099  6 928  52 477 

Távhasználat (alkalom):    1 628      -      -   1 628 

Kölcsönzött dok. (db):       50 827  5 898           13 198  69 923 

Helyben használt dok. (db):  83 934           12 445  6 156           102 535 

Internet-használat (alkalom):    6 196     246  2 013     8 455 

Referensz feladatok (db):       2 240     348     209    2 797 

 
Könyvtárközi kölcsönzés: 

1116 eredetiben adott dokumentum, 16 elektronikus formában küldött dokumentum 

100 eredetiben kapott dok., 15 fénymásolat, 1 elektronikus  

 

Használóképzésben résztvevők száma: 50 alkalommal összesen 963 fő 

Házi kölcsönzés a Gondozóházban havonta 1 alkalommal 
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Nyitva tartás: 

 Hétfő – péntek: 8.30 – 17.30 

 Szombat:  8.30 – 12.00 

Nyitvatartási órák száma a központi könyvtárban: 49 óra / hét 

Nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban: 27,5 óra / hét 

Nyitvatartási órák száma a III. Béla Szakképzőben: 25 óra/hét 

 

 

Feldolgozó munka 

 

Létrehozott bibliográfiai rekordok száma 2011-ben: 16 645 bibliográfiai tétel 

Analitikák hozzárendelése az adatbázis rekordjaihoz folyamatos volt. 

Jelenleg 105 588 bibliográfiai rekord, 103 866 rekord analitika található az adatbázisunkban. 

 

Adatbázis-építés a Szikla-21 integrált könyvtári rendszer katalogizáló moduljában 

 A kurrens könyvtári beszerzések leltárba vétele, rögzítése az elektronikus és a raktári 

cédula-katalógusban folyamatosan és teljes körűen megtörtént. 

 Helyismereti folyóirat-cikkek rögzítése az adatbázisban folyamatos és retrospektív 

módon. 
Retrospektív konverzió a TÁMOP-3.2.4-es pályázat keretében: 

 1195 fotó 

   800 kotta (Takács Jenő Zeneiskola állománya) 

 2580 könyv (ebből 1450 a Vörösmarty gimnázium állományából) 

bibiliográfiai leírása került rögzítésre 2011-ben az adatbázisban. 

Alkalmi állomány-apasztás volt néhány részlegben, törlésre került 834 dokumentum a központi könyvtár és a 

fiókkönyvtárak, valamint a mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek állományából. 

Az állomány gondozása minden részlegben folyamatos volt. 

 

A letéti állomány cserélődése a fiókkönyvtárakban: 1601 alkalommal 6 052 dokumentum cserélődött.  

 

Helyismereti tevékenység 

 

Aprónyomtatványok, fotók, kéziratok gyűjtése, rendszerezése, szkennelése történt meg 2011-ben. Saját 

tulajdonú anyagok rögzítése is megtörtént a Szikla-21 integrált könyvtári rendszer adatbázisában. A szerzői jogi 

törvénynek megfelelően előkészítettük a felhasználói szerződéseket a tulajdonosokkal. 

 

A Honismereti klubbal együttműködve helyi jelentőségű dokumentumok (fotók, kéziratok, hanganyagok, 

festmények) felkutatását, rendszerezését és rögzítését vállalta a könyvtár. 

A helyismereti cikkadatbázis építése a Vas Népe, a Gotthárdi Körkép, a Rábavidék, a Porabje és a Szentgotthárd 

c. folyóiratokból. 

 

III. Béla Szakképző Iskola 
 

2011-ben megtörtént a selejtezés, a raktári rend helyreállítása, a teljes körű állomány-ellenőrzés (a leltárkönyv, a 

dokumentumok és az adatbázis egybevetése), retrospektív feldolgozás, a kölcsönzői adatbázis feltöltése, jelzetek 

pótlása. 

 

Egyéb tevékenység: 

 Könyvtárhasználati órák 

 Szabályzatok elkészítése 

 Közreműködés a gyarapítási pályázat elkészítésében 

 

Az állomány gyarapodása 2011-ben: 
   374 db könyv 

     81 db Cd 

 2114 db ingyenkönyv 

   157 db tankönyv 

Forgalmi adatok 2011-ben: 

 301 beiratkozott olvasó 
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 2099 kölcsönzött dokumentum 

 4 603 személyes használat 

Internet-használat: 

 6 olvasói gép áll rendelkezésre (csak egy gépen van internet-kapcsolat, s az sem 

 folyamatosan) 

 

 

Kulturális és egyéb tevékenységek:  

 
Rendezvények 2011-ben: 

Programok száma Szentgotthárdon: 130 alkalom, 3 797 résztvevővel 

Programok a fiókkönyvtárakban: 38 alkalom, 2 181 résztvevővel 

 

Jelentősebb rendezvények: 

 

   A központi könyvtárban: 

 Ciprusi hangulatok c. kiállítás 

 Két alkalommal egyhetes olvasótábor a gyermekrészleg szervezésében 

Országos Könyvtári Napok programjai Könyves Vasárnappal 

Rejtvényfüzet-pályázat több fordulóban a gyermekrészlegben 
Móra verseny a gyermekkönyvtár szervezésében 

Kis tollnok vers- és prózaíró pályázat 

Havonkénti foglalkozások óvodásoknak 

Kézműves foglalkozások a gyeremekkönyvtárban 

Alapfokú számítógép-használói tanfolyam 1 csoportnak 20 órában 

Könyvtárhasználati órák 

Internet Fiesta 

Író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával, Szenkovits Péterrel, Fűzfa Balázzsal 

Részvétel a PKKE rendezvényein 

 Rendezvények a TÁMOP-3.2.11-es pályázat keretében 11 tagintézmény számára heti  

 és havi szakkörök, tehetséggondozás és versenyek, vetélkedők 20 fő felnőtt 
megvalósítóval 87 fő óvodás, 120 alsó tagozatos, 340 felső tagozatos és középiskolás,  

összesen 547 diák számára. 

 

   A fiókkönyvtárakban:  

Farsang Farkasfán 

Anyák napja Farkasfán 

Gyereknap Rábafüzesen és Farkasfán 

Fotókiállítás Rábafüzesen 

KRESZ oktatás Farkasfán 

Nemzetiségi ifjúsági tábor Rábafüzesen 

Szülőföld találkozó Rábafüzesen 

Kézműves foglalkozások Rábafüzesen, Rábatótfaluban és Farkasfán 
Ünnepekhez kötődő készülődések, foglalkozások, kézműves programok Rábafüzesen, 

Rábatótfaluban és Farkasfán 

 

 

Pályázati tevékenység: 

  

 Nyertes pályázatok uniós és hazai forrásból  

TÁMOP-3.2.4/08/1 Tudásdepó-expressz (fenntartói pályázat, konzorciumi 

 keretben) 

TÁMOP-3.2.11 Nevelési-oktatási célú pályázat (önállóan benyújtott 

  

Támogatások: 

 Községi befizetés dokumentumvásárlásra 

 Az SZJA 1 %-ának felajánlása  

 

Továbbképzés: 

Akkreditált képzések: 
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 2 fő akkreditált tanfolyam a Könyvtári Intézetben: Helytörténetírás, ETO 

2 fő akkreditált tanfolyam a BDMK-ban: Andragógia, Web 2.0 

 

Mentori feladatok ellátása: 

 feldolgozó gyakorlat 1 fő 

 olvasószolgálat és tájékoztatás 1 fő 

 gyermekkönyvtári gyakorlat 1 fő 

 

Kistérségi feladatok 
 

Szolgáltatások a kistérségi településeknek 

- dokumentumvásárlás (gyarapítás/törlés) 

- feldolgozás 

- szerelés 

- kiszállítás 

- a csereállomány mozgatása 

- szakmai tanácsadás 

- statisztikai adatgyűjtés 

- nyomtatványokkal való ellátás 

- a nyilvántartások vezetése, katalógusok építése 
 

Csereállomány mozgatása a 14 szolgáltatóhelyen: 2011-ben 333 alkalommal 9 696 dokumentum cserélődött. 

Könyvcsere: negyedévente 

Egyéb dokumentumcsere: havonta  

 

Állomány-ellenőrzés és alkalmi állományapasztás volt 3 mozgókönyvtári szolgáltatóhelyen (Alsósölnök, 

Csörötnek, Magyarlak). (IKSZT, könyvtáros-váltás) 

Kulturális programszervezés: 

 olvasótábori programok kiterjesztése a kistérségre 

 versenyek, rejtvényfüzet-pályázatok kiterjesztése a kistérségre 

 
 

Szentgotthárd, 2012. március 7. 

 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 
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Melléklet 

 

NYILATKOZAT 

A) Alulírott Molnár Piroska, a Móra Ferenc Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2011. évben az általam vezetett költségvetési 

szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes 

működéséről. 

Gondoskodtam: 

-    a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az 

alapító 

okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

-    a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

-    a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek 

érvényesítéséről, 

-    a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási  kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és 

hitelességéről, 

-    a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

-    az intézményi számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

-    a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, 

teljeskörűen és 

pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, 

-    olyan  rendszert vezettem  be, ami  megfelelő  bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és 

szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi  

szabályoknak, 

-    a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a 

szervezet 

minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy 

végre 

tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői 

beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan 

értékeltem. 

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: 

Kontrollkörnyezet: 

Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát 

alakítottam ki és működtettem. Az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, a feladat- és 

hatásköröket az SZMSZ-ben, belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban 

rögzítettük. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok tartalmát az érintettek 

megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.  

Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb 

színvonalú munkavégzés lehetőségét a könyvtáros munkatárasak számára. 
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Kockázatkezelés: 

A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az 

éves működésben. Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az 

irányító és alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt. 

Csak pályázati forrásból tudott fejlesztéseket végrehajtani az intézmény. A költségvetés 

egyre nagyobb mértékű csökkenése jelentős kockázati tényező a szakmai feladatok 

megvalósításában. Mindezek következtében az intézménynek jelentős kockázati 

tényezők mellett kellett gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen működni.  

 

Kontrolltevékenységek: 

A működés biztonsága és hatékonysága érdekében havonkénti szakalkalmazotti 

értekezleteken egyeztettük az intézmény feladatait, illetve a beszerzések költségvetési 

forrásait. Az irányító szerv negyedéves kontroll-megbeszélései, a folyamatos 

egyeztetések a Polgármesteri Hivatal vezetőivel, valamint a FEUVE biztosította, hogy 

a felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan tudjunk reagálni. A TÁMOP-3.2.4-es 

pályázat tekintetében folyamatos feladatot jelentett az ütemezésben szereplő 

tevékenységekhez a pénzügyi forrás biztosítása. Kockázatot jelentett a kifizetési 

kérelmek konzorciumi összehangolása, illetve a kifizetések késlekedése. A TÁMOP-

3.2.11-es pályázat esetében a tervezett tevékenységek határidőre megvalósultak, a 

forrás biztosított volt. 
 

Információ és kommunikáció: 

Az információk továbbítása a szervezeten belül a havonkénti szakalkalmazott i 

értekezleteken, az adott feladatban résztvevő munkatársakkal folytatott külön 

egyeztetéseken, illetve intraneten történt. A fenntartóval a negyedéves kontroll-

megbeszéléseken kívül alkalmanként is egyeztettem. 

 
 

Monitoring: 

A működés során a külső szervek, hatóságok ellenőrzése, a belső ellenőrzés és a 

FEUVE révén biztosított volt a szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes 

vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben határoztam meg az elvégzendő 

feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv felé szakmai és pénzügyi beszámolók 

keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről. 
 

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: 
A pályázatokban a feladatok gondos ütemezése, összehangolása a pénzügyi lehetőségekkel. Önálló 

pályázati tevékenység előnyben részesítése a konzorciumi helyett.  

2012-ben a könyvtár kidolgozza szolgáltatási tevékenységének egységes szabályozását, s belső auditot 

alkalmaz az eljárási hibák feltárására, kiküszöbölésére. 

 

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó 

továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: 

igen - nem 

Kelt: Szentgotthárd, 2012. március 7. 

 

 
P. H. 

 

 

   

Molnár Piroska 

aláírás 
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B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 

Kelt: .................................. 

P. H. 

  ........................................ 

aláírás 
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Iktatószám: 17-2/2012.     Tárgy: 2011. évi zárszámadás 

 

Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 

Pénzügyi Iroda  

Jakabné Palkó Edina irodavezető asszony részére 

 

 

 

Intézményi szöveges beszámoló a 2011. évi zárszámadáshoz  

- Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 

 

 

 

 

1. Az intézményi feladatellátás értékelése 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény a 2011-es évben is maradéktalanul teljesíteni tudta az alapító 

okiratban meghatározott feladatait: az általános iskolai és gimnáziumi oktatást, a német és szlovén nemzetiségi 

nyelvi oktatást, két tanítási nyelvű oktatást, a sajátos nevelési igényű gyermekek szegregált és integrált oktatását, 

a napközi otthoni nevelést, valamint az alapfokú művészetoktatást. 

Az alsó tagozat minden évfolyamán van már magyar-német két tanítási nyelvű osztály.  

Sajnálatos, hogy az intézmény által igényelhető, a képzéseink finanszírozását segítő kiegészítő normatív 

támogatások összege az elmúlt években csökkent.  

Gimnáziumunkban 2011-ben – a szűkös anyagi körülmények ellenére is – a nevelés és oktatás zavartalan volt.  

Négy évfolyamos képzés keretében (a 9.b, a 10.b  és 11. b osztályban) folyik az emelt szintű  angol és német 

nyelv oktatása. Már hetedik éve sikerrel folyik a nyelvi előkészítő képzés. Sajnos ez a képzési forma már csak 

két osztályt érint. Igény szerint minden évfolyamon biztosítjuk a szlovén nemzetiségi nyelv oktatását. Sajnos 

azonban ebben a tanévben az újonnan belépő osztályokban csak szakkör formájában tanulják a szlovén nyelvet.  

Ebben az évben is volt lehetőség arra, hogy néhány osztályban megszervezzük az úszásoktatást (az 5.g és a 9.b 

osztály). Tanulóinknak minden évben sítábort szervezünk  az olaszországi Tarvisioba, és a szlovéniai Roglára.  

A mindennapos testnevelés az általános iskolai korosztálynak biztosított: szakkörök, sportfoglalkozások 

szervezésével teremtettük meg ennek lehetőségét. Ebben a tanévben az alsó tagozaton délutáni foglalkozás 

keretében a több osztályból is lehetőséget biztosítunk a gyereknek, hogy gyógytestnevelésre járjanak. Ezt a 

lehetőséget a szülők is örömmel fogadták.  

A gyógytestnevelés a felső tagozaton is biztosított: A testnevelés órákkal párhuzamosan, órai keretben 

képesített szaktanár foglalkozik a sportorvos által kiszűrt tanulókkal. Emellett heti két órában 

gyógyúszást biztosítunk a szakorvos által javasolt tanulóinknak. 

 

 

2. Bevételi források és azok teljesítése 

 

Bevételek 2011. évi terv Módosított Teljesítés % 

Intézményi működési bevétel 55 207 60 040 58 980 98,23 

Felhalmozási bevétel     

Működési költségvetés támogatása 483 701 505 700 505 700 100,00 

Működési célú pénzeszközátvétel   760 760 100,00 
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Támogatásértékű működési bevétel önk-tól 
(helyi önk. - közcélú munkavállaló) 

 1 091 1 091 100,00 

Támogatásértékű működési bevétel fej.kez-től   3 325 3 325 100,00 

Támogatásértékű működési bevétel fej.kez-től 
EU 

 221 221 100,00 

Támogatásértékű működési bevétel elk.állami 
alapoktól 

 1 223 1 223 100,00 

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fej.kez-
től  

    

Pénzmaradvány  447 447 100,00 

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek     

Összesen 538 908 572 807 571 747,0  

 

 

A táblázatból látható, hogy 2011-ben nem sikerült teljesíteni a tervezett bevételt. Az elmaradás oka, hogy a 

zeneiskolai térítési díjak bevétele 99,3 %-on alakult és a nyelvvizsgáztatásból származó bevétel sem a tervezett 

szinten alakult. 

 

A fenntartó által benyújtott és nyertes TIOP-os pályázatnak köszönhetően a szentgotthárdi iskolák összesen 22 

tantermi (interaktív tábla, projektor és Notebook) csomaggal és 30 db asztali számítógéppel, míg a magyarlaki 

tagintézményünk 3 tantermi csomaggal és 10 db számítógéppel gazdagodott.  

 

Egy másik, szintén TIOP-os pályázat segítségével sikerült megoldani az iskolák könyvtárainak informatikai 

eszközfejlesztését. Ezzel lehetőség nyílt a könyvtárak állományának elektronikus feldolgozására is, illetve 

tanulóink a könyvtárakban is hozzájuthatnak a számítógépekhez. 

 

A művészetoktatási intézményegység 99 %-ban teljesítette tervezett bevételét. A tanulói térítési díjakkal 

kapcsolatosan nem folyt be a teljes tervezett bevétel, mivel a nehéz helyzetbe került családok 2012. januárjára 

halasztották befizetéseik egy részét. Összességében a 2010-ben bevezetett új térítési díj, tandíjszabályozás 

teljesíthetőnek bizonyult, és a szülők részéről mutatott fizetési fegyelem kielégítő. Sajnálatos, hogy a tervezett 

bevételeken kívül a művészetoktatási intézményegységnek nem volt lehetősége külső pályázati forrásokra, így az 

éveken keresztül fennálló, minősített művészetoktatási intézmények számára biztosított állami források a tanulói 

alapnormatívákba lettek beépítve, így elkerülték a fejlesztésre szánható kiadási előirányzatokat. Mivel az állam 

nem nevesítette a fejlesztési célt, nyilvánvalóan a működésre lett felhasználva a teljes összeg.  

 

A magyarlaki tagintézményünk bevételi forrását szinte kizárólag csak az étkezési térítési díjakból, a pályázati 

forrásokból, papírhulladék gyűjtéséből származó, valamint iskolánk alapítványától kapott összegek jelentették.  

A tagintézményünk „Együtt a gyermekekért alapítványa” által finanszírozott átalakítás során nyáron a nevelői 

szoba és a legkisebb osztályterem közötti fal kibontásával egy elfogadható méretű termet, a pedagógusok 

számára a szertár egy részéből nevelőit alakítottunk ki. Az oktató-nevelőmunka feltételei ezáltal javultak, 

kellemesebb, esztétikusabb légkörben folyhat egy újabb osztályban a tanulás-tanítás.  Az átalakításra kapott 

összeg 760 000 Ft volt. 
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A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtését szolgáló pályázaton az 

Integrációs Pedagógiai Programunkban foglaltak megvalósítására, a  halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

szociális helyzetének javítására, számukra felzárkóztató és képesség-kibontakoztató foglalkozások megtartására, 

a programban résztvevő pedagógusok anyagi támogatására. elnyert összeg a 2011-ben összesen  2 284136  Ft 

volt. 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink különböző programokon, rendezvényeken vehettek részt, 

karácsonyi csomagot kaptak, taneszközöket, valamint a programok anyagszükségletének egy részét is meg 

tudtuk vásárolni. A pedagógusok ez irányú kötelező és önként vállalt feladatainak elvégzését anyagilag is 

elismerhettük, két 30 órás továbbképzést is ebből az összegből finanszíroztunk. A papírhulladék gyűjtéséből 

45000 Ft bevételünk volt, amit tanulóink a szabadidős programok anyagszükségletének kiegészítésére 

fordítottak. 

 

 

 Pályázati bevételek  

 

- Országos Szlovén Önkormányzat 

   Szlovén nyelvet tanulók elismerése      210 eFt 

 

- TIOP EU pályázat könyvtári szolgáltatások inf.fejl.            4 223 eFt 

  Felhalmozási kiadás                 2 408 eFt 

  Működési kiadás                 1 815 eFt 

 

- Nemzeti Sportintézet 

  Eszközbeszerzés         100 eFt 
 

- Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

  Kábítószer-prevenciós tevékenységek      900 eFt 

 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata 

  Zeneiskola jubileumi rendezvény támogatása     100 eFt 

 

- Együtt a Gyermekekért Közalapítvány 

  Felhalmozási kiadás         760 eFt 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Kiadások alakulása 

 

Kiadások 2011.évi terv Módosított Teljesítés % 
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Személyi juttatás 305 542 313 724 312 118,0 99,49 

Munkaadókat terhelő járulékok 81 568 82 792 81 735,0 98,72 

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 148 663 168 038 167 947,0 99,95 

Pénzeszközátadás  0 0   

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 135 5 654 5 414,0 95,76 

Felhalmozási kiadások 0 2 599 2 599,0 100,00 

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0  

Összesen 538 908 572 807 569 813,0  

 

 

 

4. Pénzmaradvány 

 

A 2011. évi pénzmaradvány összege 1 934 eFt, melynek teljes összege működési pénzmaradvány. A fenti 

összeget kötelezettséggel terhelt feladatok ellátására kívánjuk fordítani. 

A magyarlaki tagintézmény a 2011-es költségvetési évet pénzmaradvánnyal zárta. Az IPR pályázaton nyert 

összeg decemberi nettófinanszírozásban kerül átutalásra a fenntartóhoz, majd ezt követően került kifizetésre. 

Ebből adódik egyrészt a maradvány (bérjellegű és járulék), másrészt egy kisebb összeg a költségvetésből a 

dologi tételen, melyet a pályázatból finanszíroztunk. Tehát elmondható, hogy a maradvány nem tekinthető 

igazán maradványnak. 

 

 

5. A vagyon alakulása 

 

Az intézményi vagyon az elmúlt évben nem gyarapodott jelentősen. SZOI szinten a TIOP pályázat összegéből 

ügyviteli eszközöket vásároltunk az egyes intézmények számára, enyhítve ezzel eszközparkunk hiányosságait. A 

Zeneiskola számára egy darab nagyértékű hangszert sikerült beszereznünk. 

Az önkormányzati vagyon részét képező iskolák épületeire a 2011-es évben minimális ráfordítás történt. Az 

intézmény épületeiben jelentős javítás, felújítás nem történt. A Takács Jenő AMI épületén egy esőcsatorna 

leszakadás, és homlokzati rongálódás eseti javítása mellett a fűtésrendszer alkalmi javítására került sor, mely 

feladatok tűzoltásnak nevezhetők. Az épület igazi problémája a tető elhasználódása, a beázás veszélye továbbra 

is fenn áll. 

Kismértékű előrelépést jelentett az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat pozitív hozzáállása: egy biciklitároló 

kialakítása az iskola udvarán található garázsban.  

A gimnázium alapítványának, pályázati támogatásnak és szülői önkéntes munkának köszönhetően elkészült a 

gimnázium kerékpártárolójának első része, illetve sikerült a gimnázium kézilabdapálya melletti labdafogó 

hálójának felújítása is.  

Az ősszel a gimnázium régi, elavult kazánját kicserélték, és remélhetően ezzel megoldódnak a épület fűtésével 

kapcsolatos gondok is.  

 A magyarlaki tagintézmény vagyonának alakulásában lényeges változást csak a pályázatokon elnyert összegek 

illetve az alapítványunktól kapott támogatás jelentett. Az iskola épülete továbbra is felújításra, bővítésre szorul, 

az állaga csak tovább romlott. 
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6. Létszám- és bérgazdálkodás tapasztalatai 

A szakos ellátottság és végzettségi megfelelés a SZOI-ban közel 100 %-osnak mondható.  

 

SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama 

Az iskola alkalmazotti létszáma a 2010/2011-es tanévben 43 fő főfoglalkozású. Ebből 41 fő a pedagógus, 1 fő 

iskolatitkár, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens.  

A 2011. év első felében fő 3 fő (Kozóné Stern Eszter, Ligetvári-Németh Katalin és Varga Éva) GYED-en  volt, 

ezért napközis álláshelyen 2 fő tanítót, német szakos álláshelyen pedig 1 fő kollégát alkalmaztunk határozott 

idejű kinevezéssel. Az év 2. felében 4 fő (Horváthné Kovács Adrienn, Kozóné Stern Eszter, Ligetvári-Németh 

Katalin és Varga Éva) volt GYED-en ill. GYES-en, ezért határozott idejű kinevezéssel 3 tanítót napközis 

álláshelyen, 1 kollégát pedig német szakos álláshelyen alkalmazunk.  

A logopédiai ellátásra szoruló gyermekeink egy részét a SZEOB Játékvár Óvoda logopédusa kötelező 

óraszámában látja el, ill. az SNI-is tanulóink közül 2 fővel megbízási szerződés alapján foglalkozik heti 5 

órában. Az integrált SNI-is tanulókkal szintén a Széchenyi gyógypedagógusa 13 órában. A sajátos nevelési 

igényű (szegregált, integrált) tanulók ellátásához konduktort és gyógytornászt kell foglalkoztatnunk heti 4 

órában. 

Az elmúlt évben az intézményegység több pedagógusa járt valamilyen szakmai továbbképzésre. Ezeket a 

továbbképzéseket az iskola részben vagy teljes egészben anyagilag is támogatta.  

 

SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama 

2011.januárjában az intézményben 25 teljes állású és egy részmunkaidős pedagógus, valamint 1 iskolatitkár 

dolgozott.  

2011. szeptemberétől két GYES-en lévő kolléga (Jéger-Maturicz Hajnalka és Kozma Gábor) helyettesítését egy 

határozott idejű kinevezéssel dolgozó és egy óraadó pedagógus látja el a feladatot. 

A napköziben két szakos pedagógus felváltva dolgozik.  

A 2010-2011-es tanév végén a gyógypedagógus határozott idejű kinevezése megszűnt. Szeptembertől az 

álláshelyét ismét határozott idejű kinevezéssel töltöttük be. 

A 2011-es évben az intézményegység több pedagógusa is részt vett valamilyen szakmai továbbképzéseken, 

mentorképzésen illetve egyetemei kiegészítő képzésen. 

 

SZOI Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége 

A 2011-es évben a létszám- és bérgazdálkodás területén nagy változás nem volt, továbbra is 13 pedagógus és 1 

ügyviteli dolgozó álláshellyel láttuk el feladatunkat. Sajnálatos, hogy a 2011-es tanév indulására szakember 

hiány miatt nem sikerült biztosítanunk gitártanár alkalmazását, így jelenleg ez az álláshely részben betöltetlen, 

részben pedig a hangszeres tanulók átjelentkeztek más szakokra, így ott emelkedett az óraszám.  

A művészetoktatási intézményegység pedagógusai a 2011-es évben részt vettek az aktuális szakmai 

továbbképzéseken, illetve két pedagógusunk önerőből, saját maguk által finanszírozott egyetemei szintű, illetve 

szakvizsgát nyújtó képzésen vettek részt  

 

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma 
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Gimnáziumunkban 26 fő pedagógus és 2 fő iskolatitkár dolgozott. 2011. szeptemberétől 1 fő (Csepregi-Molnár 

Adél) tartós távolléte miatt határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatunk 1 angol szakos kollégát. Az 

intézményegységben 2011 júniusában egy iskolatitkári állás nyugdíjazás miatt megüresedett, ez az álláshely 

december 1-től betöltésre került. A felmondás miatt megüresedett igazgatói álláshely az év második felétől 

betöltetlen. A gimnáziumban a 2011-es évben két pedagógus egyetemi kiegészítő képzésben, egy pedagógus 

pedig mentortanári továbbképzésen vett részt. 

 

SZOI Magyarlak - Csörötnek Általános Iskolája 

Tagintézményünkben a beosztásuknak, munkakörüknek megfelelően a teendőket 12 pedagógus határozatlan, egy 

határozott idejű kinevezéssel és 3 technikai dolgozó látta el. Két napközis csoport működött az év folyamán. A 

feladatellátáshoz, két napközis csoport esetén szükséges a 13 fő. /A fenntartó döntése: két napközis csoport 

működése esetén 12 fő határozatlan, 1 fő határozott idejű pedagógus alkalmazása/.  

A tagintézményben 100%-os a szakos ellátottság, Az itt dolgozók végzettsége, szakképesítése megfelel a 

munkakörükhöz előírt törvényi feltételeknek. Szentgotthárdról áttanítással egy pedagógus vállalta a biológia, egy 

pedig a fizika tantárgy oktatását. Az ének-zenét a felső tagozaton a SZOI szentgotthárdi intézményegységének 

pedagógusa tanítja. 

Ez év augusztus elsejétől iskolatitkárunk nyugdíjba vonult. A jogviszony közös megegyezéssel került 

megszüntetésre, így felmentési idővel nem kellett számolnunk. A nyugdíj mellett ez évben még lehetősége volt 

arra, hogy november 27-ig dolgozzon. Az új dolgozót november 28-án vettük fel. Ez a megoldás mindét fél 

számára (fenntartó-dolgozó) a legkedvezőbb volt, hiszen jelentős költségtakarékosságot jelentett. 

 

 

7. A szakmai munka éves tapasztalatai 

Az intézmény szakmai munkája a 2011. évet tekintve is eredményesnek mondható.   

SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyamának eredményességét mutatja, hogy tanulóink 

számos iskolai, városi, területi és országos versenyen szerepeltek sikeresen. A tanévet számos- a DÖK által 

szervezett- hangulatos rendezvény színesítette. Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, tanulóink 

sikerélményhez juttatását, a különböző sportágak utánpótlásának biztosítását. Ennek érdekében törekszünk az 

egységes gondolkodásra, az egységes követelmények és jó munkakapcsolat kialakítására.  

A művészetoktatási intézményegység sikerrel látta el a 2011-es évben alapító okiratban rögzített feladatait. Az 

előző tanévhez tartozó II. félévben 292 tanuló, az új tanévhez tartozó I. félévben a kéttanszakosokat levonva 284 

tanuló folytatta művészetoktatási tanulmányait a művészetoktatási intézményegységben.   

A szakirányú továbbtanulásra készülő tanulóink száma átlagban 16 volt a 2011-es évben, kettő tanulónk tett 

sikeres felvételi vizsgát zeneművészeti szakközépiskolába. Az idei tanévben felvételiző tanulók száma 6 fő, 

melyből kiemelendő, hogy első alkalommal indulnak szakirányú továbbtanulás felé a képzőművészeti ág tanulói.  

A 2011-es évben lezajlott rangosabb versenyek közül a XVI. Országos Koncz János Hegedűverseny emelendő 

ki, ahol 4 tanulónk indult, 1 tanulónk pedig a legjobb 8 közé jutott. A X. Országos Kodály Zoltán 

Szolfézsversenyen 1 tanulónk országos 2. helyezést ért el. A regionális versenyek tekintetében (Győri Ifjú 

Muzsikusok Fesztiválja, Sistrum Versenyek Szombathely, Fertődi Regionális Furulyaverseny) két nívódíjat és 5 

arany fokozatot értünk el.  

A 2011-es évben két saját rendezésű versenyt bonyolítottunk le: Körzeti zenetörténeti vetélkedőt tartottunk a 

Liszt-év jegyében, valamint Körzeti népdaléneklési versenyt rendeztünk novemberben. A képzőművészeti ág 
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tanulói 2011-ben három önálló kiállítással gazdagították Szentgotthárd kulturális életét, illetve képzőművész 

táborban vették részt Szlovéniában, Lendva közelében.  

A 2011-es évben negyedik alkalommal rendeztük meg A tagozatos, végzős tanulóink számára a művészeti 

alapvizsgát, melyet ezentúl a képzőművész ágon is meg kell szerveznünk.  

Nevelőtestületünk szabályalkotó tevékenységéhez tartozott a 2011-es évben az új szakmai követelményeket és 

programot tartalmazó kerettantervek megismerése, azok alapján új, helyi tanterv készítése. 2011. szeptemberétől 

a kezdő évfolyamokon már az új tanterv szerint kezdődött el az oktatás.  

A 2011-es év rangosabb szakmai eseményei közül kiemelendő a 30 éves jubileumi ünnepség, a zenei világnapi 

koncert, a művészetoktatás napi találkozó, a Rába-parti fesztivál, az adventi koncertek, a körmendi Hangadó 

rendezvényen való részvétel, a diáknapi rendezvény, a négy koncertből álló hangverseny-sorozat, csörötneki 

tagozati bemutató koncert, az ének tanszak „Padlás” musical bemutatója, tábori bemutató hangverseny, valamint 

bekapcsolódás a tűzkárosultak számára szervezett jótékonysági hangversenyhez.  

A nyilvánosság biztosításának területén jelentős előrelépést jelentett az intézményegység honlapjának kialakítása 

és működésének elindítása.   

Nagyobb létszámú csoportjaink tekintetében a nemzetközi vonószenekarunk munkája folyamatos volt, a 2011-es 

évben négy hangversenyt teljesített az együttes. Az ifjúsági fúvószenekar kétszer mutatkozott be a 2011-e év 

folyamán, és jól teljesítette utánpótlási kötelezettségét a városi fúvószenekar számára. A 2011-es évben jelentős 

lépést tettünk a szentgotthárdi iskolai kórus újraalakítása érdekében. Intézményegységünk vállalta fel egy új, 

alulról építkező kórus kialakítását, melybe az általános iskolai 3-4., valamint kisebb létszámmal 5-6. osztályosok 

kapcsolódtak be.  

A 2011-es évben magyarlaki kihelyezett tagozaton a visszaesés jelei mutatkoztak  tanulólétszámban, melyet a 

2011. szeptemberi beiskolázáskor sikerült javítanunk, várhatóan jelentős számú kezdő csoportok a hangszeres 

tanulók számának növekedéséhez vezetnek.  

A 2011-es évben is nagy sikerrel rendeztük meg művészeti táborunkat Balatonalmádiban 75 résztvevővel. A 

szakmai innovációt célozta egy-egy sikeres, iskolán kívüli pedagógusokat is bevonó rendezvény a furulya és a 

zongora tanszak részéről.  

A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumában is kiváló eredmények születtek több tárgyból is:  

Fizika tantárgyból az országos középiskolai tanulmányi versenyen országos 12. helyezésett diákunk volt, az 

Eötvös Loránd megyei fizikaversenyen (több kategóriában) 6 tanulónk is az első négy helyezett között szerepelt. 

Matematikából a Kenguru Nemzetközi Matematika Versenyen országos 1., a Zrínyi illetve Gordiusz 

Matematikaversenyen megyei 2-3. helyezést, a Varga Tamás Matematikaversenyen országos 20. helyezést, az 

informatika versenyen országos 9.helyezést értünk el. Nyelvoktatásunk eredményességét bizonyítja, hogy 

nemzetiségi szlovén nyelvből országos 1-3. helyezést szereztünk, német nyelvből pedig két tanulónk is jól 

szerepelt az OKTV II. fordulójában. Német és angol nyelvből több tanulónk is a megyei díjazottak között 

szerepelt. 

Az érettségi, illetve a felvételi eredmények is a szakmai munka hatékonyságát bizonyítják.  Nagyon sok tanulónk 

tesz egy vagy több nyelvből is közép, vagy felsőfokú nyelvvizsgát, illetve sok érettségiző diákunk szerzi meg az 

ECDL bizonyítványt. 

Gondot jelent a betegszabadságon, táppénzen, gyereknapon lévő nevelők helyettesítése, illetve ennek kifizetése, 

valamint a tanulmányi és sportversenyeken való részvétel utazási költségének biztosítása.  

A magyarlaki tagintézmény szakmai munkája a 2011. évet tekintve szintén eredményesnek mondható.  Az éves 

munkatervben rögzített feladatainkat teljesítettük. Itt is jól sikerültek rendezvényeink, programjaink. 
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Tanulólétszámunk az előző évekhez hasonlóan alakult. Az októberi statisztikai adatok alapján 112 fő volt. 

Iskolánkban meglehetősen heterogén összetételű osztályokban folyik az integrált nevelő-oktatómunka. 

Tanulóink közül 26 fő vette igénybe az iskolabusz szolgáltatást, 54 fő hátrányos helyzetű, 31 fő halmozottan 

hátrányos helyzetű. A Nevelési Tanácsadó szakértői véleménye alapján 28 fő vesz részt az előírásoknak 

megfelelő foglalkozásokon. 11 sajátos nevelési igényű tanulónk van. A rehabilitációs és fejlesztő 

foglalkozásokat gyógypedagógusunk és fejlesztő pedagógusunk tartja. Eredményesek és hatékonyak ezek a 

foglalkozások. Tanulóink szívesen vesznek részt különféle rendezvényeken, közösségi programokon. (Télapó 

délután, disco, karácsonyváró, farsang, osztálydélután, túra…). Ismereteik bővítését, készségeik, képességeik 

fejlesztését szolgálták a szakkörök, délutáni foglalkozások is (énekkar, kémia szakkör, továbbtanulásra 

felkészítés, informatika szakkör, sport, tánc, kézműves szakkör…). 

A mindennapi munkát, a foglalkozások beosztását nagymértékben nehezíti a teremhiány, ami az egyéni, 

kiscsoportos, különösen a délutáni foglakozásokat (zeneiskolai, szakkörök, egyéb foglalkozások, napközi …)  

érintik.  

Pedagógusaink szakmai eredményessége a folyamatos képzésnek, önképzésnek, a kötelezőn túli plusz 

munkájuknak is köszönhető. 2011-ben is a tantestület minden tagja részt vett két 30 órás és egy 10 órás 

akkreditált továbbképzésen. A továbbképzések finanszírozása teljes mértékben pályázati pénzből történt. Egy 7 

órás továbbképzés finanszírozása szintén tantestületi szinten a továbbképzési normatív támogatásból valósult 

meg 

A fenntartó által elfogadott Közoktatási megállapodásban foglaltak tagintézményünkben a mai napig nem 

valósultak meg. Van olyan osztály, ahol a tényleges gyereklétszám nem érte el a 15 főt (tényleges 

gyermeklétszám, és nem átlag) Az új Köznevelési Törvény is előírja a 14 főt osztályonként, amit meg kell a 

jövőben oldani. 

Összességében a 2011-es évről is elmondható, hogy alapvető szakmai célkitűzéseinket a romló körülmények 

ellenére teljesíteni tudtuk.  

 

8. Kontrollrendszer megvalósulása 

Intézményünk egységes iskolaként részben önállóan gazdálkodó. Összesen 128 fő alkalmazott, 1052 nappali 

iskolarendszerű képzésben résztvevő tanuló és 280 művészeti képzésben részesülő diák tartozik iskolánkhoz. 

Ennek megfelelően a költségvetés tervezése illetve az elfogadott költségvetés nyomon követése nehéz, több 

ember munkáját is igénybe veszi. A pénzügyi iroda munkatársaira minden esetben számíthatunk, segítik az 

intézmény hatékony működését illetve  a törvényi rendelkezések betartását.  

Sajnos a költségvetés tervezésekor nagyobb anyagi terhet jelentő beruházásra nincs lehetőségünk, ami hosszú 

távon a minőségi munka rovására illetve a meglévő épületek, berendezések állagának rohamos romlásához vezet. 

A magam és az intézményegység-vezetők nevében is megköszönöm a pénzügyi iroda dolgozóinak segítő 

munkáját abban, hogy iskolánk hatékonyan tudott működni. 

Mint vezetőnek a közvetlen és közvetett partnerekkel az együttműködés, kapcsolattartás terén pozitív 

tapasztalataim voltak. A felmerülő problémákat esetmegbeszélés alkalmával mindig meg tudtuk oldani. 

 

 

Szentgotthárd, 2012. március 7.  

 



  

 

 78 

Tisztelettel:     

            

 

       Balogh Éva 

          igazgató 
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Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

SZEOB 
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L.u. 14. 
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  Iktatószám   :   152. -30 ./2012. sz. 

               Tárgy             :    Szöveges beszámoló a 2011. évi zárszámadáshoz. 
               Címzett         :    Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 
                                            Pénzügyi Iroda 
                                            Jakabné Palkó Edina irodavezető részére 

  
Tisztelt Irodavezető Asszony! 
 
A fenntartói költségvetési beszámolóhoz a SZEOB, mint költségvetési intézmény, szerv az alábbi szöveges beszámolót 
nyújtja be. 

1. Az intézményi feladatellátás értékelése. 

Intézményünk biztosítja az óvodai nevelés feladatának, a bölcsődei nevelés-gondozásnak, a logopédiai ellátásnak, a 
sajátos nevelési igényű gyermekek különleges gondozásának, s minden gyermek napközbeni ellátásának feladatát. 
2011. évben: 

Ellátott feladat: Létszám(fő) statisztikai adat 

Óvodai nevelésben részt vevők mindösszesen 341 
ebből:  
székhelyen 242 
Csörötneken 29 
Gasztonyban 28 
Magyarlakon 19 
Rönökön 23 

Bölcsődei nevelésben részt vevők (beírt létszám) 53 (elszámolható 36) 

Logopédiai ellátásban részt vevők  
székhelyen 50 
kistérségben 51 
összesen 101 

Nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevők székhelyen  
szlovén 23 
német 25 

Kisebbségi nevelés (magyar nyelven roma) Csörötneken 22 
Étkezést átlagosan igénybe vevők száma  
az óvodákban 272 
bölcsődében 34 
ebből kedvezményben részesült   
az óvodákban 98 
a bölcsődében 8 

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 3 

Bejáró gyermekek létszáma mindösszesen az óvodákban 27 

 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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2. Bevételek. 

Intézményünk sajátossága, hogy bevételek szinte kizárólagosan csak a gyermekétkeztetések térítési díjaiból (működési) 
és a felügyeleti szervtől kapott (átvett) támogatásokból keletkeznek. 
2011. évi bevételeink (forrás: Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Iroda, Váradi Ferencné) 
 

              

2011 évi 
bevételi 
előirányzat 

   Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pe. 

        eredeti mód.ei. teljesítés eredeti mód.ei. teljesítés 

                    

SZEOB Szentgotthárd 36 358 37 363 35 538 215 577 221 363 221 363 

Játékvár Óvoda Sztg 22 772 22 864 21 519 138 828 137 625 139 678 

Kerekerdő Tagóvoda Rönök 1 590 1 590 1 183 10 823 10 919 10 457 

Micimackó Tagóvoda Magyarlak 1 652 1 652 1 246 11 515 11 733 11 251 

Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek 2 060 2 274 2 274 12 882 14 536 14 221 

Tapsifüles Óvoda Gasztony  2 891 2 891 3 224 12 344 12 459 11 665 

Tótágas Bölcsőde  5 393 6 092 6 092 29 185 34 091 34 091 

                    

 
 

Összesen 

 

eredeti mód.ei. teljesítés 

 
      

SZEOB Szentgotthárd 251 935 260 346 258 721 

Játékvár Óvoda Sztg 161 600 161 167 162 075 

Kerekerdő Tagóvoda Rönök 12 413 12 509 11 640 

Micimackó Tagóvoda Magyarlak 13 167 13 389 12 501 

Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek 14 942 16 999 16 684 

Tapsifüles Óvoda Gasztony  15 235 15 350 14 889 

Tótágas Bölcsőde  34 578 40 932 40 932 

 
      

 
 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
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3. Kiadások alakulása 2011-ben. (forrás: Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Iroda, Váradi Ferencné) 

   Személyi juttatások Munkaadót terh.jár Dologi kiadás Összesen 

    eredeti mód.ei. teljesítés eredeti mód.ei. teljesítés eredeti mód.ei. teljesítés eredeti mód.ei. teljesítés 

    

SZEOB Szentgotthárd  133 125 138 080 136 966 34 504 35 562 35 143 84 306 86 435 84 576 251 935 260 346 256 954 

Játékvár Óvoda Sztg 87 758 89 857 89 224 22 736 23 181 22 980 51 106 48 129 48 104 161 600 161 167 160 308 

Kerekerdő Tagóvoda Rönök 5 779 5 853 5 744 1 452 1 474 1 429 5 182 5 182 4 467 12 413 12 509 11 640 

Micimackó Tagóvoda Magyarlak 6 887 7 063 6 902 1 819 1 865 1 796 4 461 4 461 3 803 13 167 13 389 12 501 

Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek 7 679 8 423 8 212 2 016 2 216 2 112 5 247 6 214 6 214 14 942 16 999 16 684 

Tapsifüles Óvoda Gasztony 6 207 6 586 6 598 1 657 1 719 1 723 1 687 1 667 1 886 9 551 10 095 10 330 

Tapsifüles Óvoda Gasztony Konyha 1 176 1 176 1 164 299 299 295 4 209 3 780 3 100 5 684 5 255 4 559 

Tótágas Bölcsőde 17 639 19 122 19 122 4 525 4 808 4 808 12 414 17 002 17 002 34 578 40 932 40 932 

 
A legnagyobb gondot a 2011. évi gazdálkodásban a bölcsőde működtetése jelentette. A Tótágas Bölcsőde eredeti előirányzatához képest a teljesítés jelentős többletet, 
mintegy 4,5MFt-ot mutat, ezt csak úgy lehetett kezelni, egyensúlyba hozni,  hogy a Játékvár Óvoda rendkívül takarékos gazdálkodása miatt, az az utolsó előirányzat 
módosítások idején még kivitelezhető  volt.
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4. Pénzmaradványok. 
Intézményi bevétel: 37 358 Ft 
Finanszírozás: 221 363 Ft 
Bevétel összesen: 258 721 Ft 
  
Működési kiadás: 256 685 Ft 
Felhalmozási kiadás: 269 Ft 
Maradvány: 1 767Ft 
  

Pénzmaradvány visszapótlása. 
A 2011. évi 1 767 eFt pénzmaradvány visszapótlása indokolt, hiszen ezen összegek feladattal terhelt maradványként 
képződtek. A pénzmaradványból 1 567eFt személyi juttatások és munkaadót terhelő kiadások előirányzatán keletkezett, 
melyet 2011. év december havi járandóságként számfejtettünk és fizettünk ki megbízási díjakra (gyermek szakorvos, 
gyógypedagógus), kiemelt munkavégzésért járó díjazásra, illetve a Csillagvirág Tagóvodában az IPR-t megvalósító 
kolléganők díjazására (pályázati támogatás!). 
A dologi kiadásokon keletkezett 200eFt maradvány az OPEL-tól kapott szponzori támogatás a Játékvár Óvoda 2012. évi 
nagyrendezvényéhez. 
 

5. A vagyon alakulása. 
Az elmúlt évben csak a legszükségesebb feladatokra, halaszthatatlan munkák megoldására volt minden telephelyen 
lehetőség. Elvégeztettük Szentgotthárdon, mindkét intézményben a játszóudvarok kétévente kötelező 
felülvizsgálatát, az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatokat. A Játékvár Óvodában a „régi” épületrész  
folyosóján armatúra cserékkel korszerűbbé tettük a világítást, a Csillagvirág Tagóvodában egy folyosószakasz 
leválasztásával végre megoldódott a logopédiai ellátás elkülönített, nyugalmas biztosítása. 
Csörötneken és Szentgotthárdon az óvoda és a bölcsőde udvarának karbantartása okozott több problémát, a feladat 
ellátása az elvárható mértéktől és minőségtől messze elmaradt. 

 

6. Az intézményi létszám-és bérgazdálkodás tapasztalatai. 
Az intézmény 2011. évi engedélyezett létszáma 67 fő, ebből 12 fő a bölcsődei nevelésben, 55 fő a kötelezően ellátandó 
óvodai nevelés feladatban foglalkoztatott. 
Az óvodai nevelés szakfeladaton az 55 főből 35 fő pedagógust, 15 fő dajkát, 3 fő ügyviteli dolgozót, 2 fő kisegítő 
alkalmazottat foglalkoztatunk. 
2011-ben a 67 főből 3 fő volt tartósan távol (GYED,GYES), helyettesítésüket határozott idejű foglalkoztatással, illetve 
belső helyettesítésekkel oldottuk meg. 
A bölcsőde 12 alkalmazottja közül egy kisgyermeknevelő, s egy takarító közalkalmazotti jogviszonya szűnt meg 
nyugdíjba vonulás miatt. Helyettesítésüket a jelentős 2011. évi támogatás elvonás miatt (az összes alkalmazott egy havi 
bére elvonásra került) átmenetileg belső helyettesítésekkel oldottuk meg. 
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Jelentős többlet költséget jelentett a Bölcsődében a takarítónő előre nem tervezett jogviszony megszüntetésével (40 
évvel vonult nyugdíjba) járó kiadás, illetve a takarítók bérének emelkedése jogszabályváltozás miatt. A Bölcsőde eredeti 
előirányzata a személyi jellegű juttatásokon 17.639eFt volt, a teljesítés 19.122eFt. Az 1.483eFt kiadási többletet (az elvonás 
1.450eFt volt!) a 2011. évi utolsó előirányzat módosításkor a Játékvár Óvoda előirányzatából csoportosítottuk át. 
A 2011. évet, fentiek okán is, a feszített bérgazdálkodás jellemezte, nem csak a Bölcsődében, hanem kiemelkedően a 
székhely óvodában is. Ha a székhely óvodában nincs szigorú létszám-és bérgazdálkodás, akkor sem az elvonásokat, sem a 
Bölcsőde gondjának megoldását nem tudtuk volna kezelni. A szigorú gazdálkodást az alkalmazottak nagymérvű 
terhelésével (túlmunkák, helyettesítések elrendelése átmenetileg betöltetlen álláshelyeken, így nagyon hiányzott a 
nevelőtárs a napi nevelőmunkában) lehetett csak megoldani. Legnagyobb sajnálatomra az intézmény évek óta nem 

használhatja fel átmeneti bérmegtakarítását  már ha ilyen van!   , holott a kollégák fokozott terhelése, a több éve 
változatlan bérek, az egyre nehezedő életkörülmények miatt is, nagyon-nagyon jó lenne, ha a lehetőség az intézménynél 
maradna. 
A változások 2011-ben: 
 

 ÓVODÁK BÖLCSŐDE 

Tartósan távol lévő (GYED, GYES) 3 fő  
Tartósan távol lévő helyettesítése (2 óvónő, 1 
ügyviteli dolgozó)  

határozott idejű kinevezéssel, 
megfelelő végzettséggel, 
szakképzettséggel, 3 fő 

 

Nyugdíjazások székhelyen 1 óvónő, 1 dajka 1 kisgyermeknevelő 
1 takarító 

Nyugdíjazás miatt megüresedett álláshelyek 
betöltése 

1 óvónő határozatlan idejű 
kinevezésével (pályáztatni nem 
kellett, mert több mint egy éve 
határozott ideig foglalkoztattuk) 
1 dajka határozatlan idejű 
kinevezésével 

1 kisgyermeknevelő 
határozatlan idejű 
kinevezésével, két év 
gyakornoki idővel, 
1 takarító előbb határozott, 
majd határozatlan idejű 
kinevezésével 

Megjegyzés: az „új” alkalmazottak helybeliek, így mentesülünk a munkába járási költségek fizetése alól. 
 

7. Az intézményvezetés  éves tapasztalatai, szakmai munka, annak eredményei. 

2011-ben rendeződtek az intézmény  vezető beosztásaira vonatkozó megbízások. A Tótágas Bölcsődében és a Tapsifüles 
Tagóvodában is, megismételt pályázati eljárást követően 5-5 évre megbízást kaptak a vezetők. 
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Az egységes elvárásokon, azonos értékképviseleten nyugvó nevelőmunka úgy a bölcsődében, mint az óvodákban napi 
gyakorlattá vált. Az alkalmazottak magas fokú elköteleződése, gyermek-és hivatásszeretete garanciát jelent a kistérség 
kisgyermeknevelő  intézményeiben az igényes, színvonalas nevelőmunkához. Más kérdés a nevelőmunka tárgyi 
feltételeinek szintje, színvonala. Itt már sok, egyre több a hiányosság, a minőségileg, mennyiségileg is kifogásolható 
feltétel. Az e célokra fordítható pénzügyi erőforrások egyre szűkösebbek, habár ezeket igyekeztünk ellensúlyozni 
alapítványi, szülői szervezet általi, szponzori források bevonásával. Sajnos az intézmény által megpályázható, anyagi 
támogatást jelentősen biztosító pályázati lehetőségek szinte a nullára apadtak. 
Külső szakemberek foglalkoztatásával biztosítottuk a sajátos nevelési igényű gyermekek különleges gondozását, továbbá 
belső humán erőforrásaink által biztosított volt a teljes körű logopédiai ellátás. 
Az óvodai intézményegység Játékvár Óvodájában  a 2010/2011-es nevelési évben 83 tanköteles korú gyermeket neveltünk, 
közülük  7 gyermek kivételével mindannyian alkalmasak voltak az iskolai élet megkezdésére. 
A  bölcsődében 42 fő volt 2010/2011 év májusában azon gyermekek száma, akik harmadik életévük betöltését követően 
megkezdhették szeptemberben az óvodai életet, ők három fő kivételével óvodások is lettek. 
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Működött az intézményi minőségfejlesztési rendszer, s ennek keretében, mint minden évben, 2011-ben is megkérdeztük a 
szülők véleményét. Hagyományosan jó véleményeket kaptunk az óvodai nevelőmunkáról, az intézmény tisztaságáról, de 
zömében negatív véleményeket a gyermekétkeztetéssel, illetve lesújtó véleményeket a Játékvár Óvoda udvarával  
(különösen a járdák, utak állapotára vonatkozóan) kapcsolatban. Ez utóbbi kérdésben intézményvezetőként több éve 
jelzem írásban is, s a megfelelő fórumokon szóban is, hogy a probléma megoldása nem tűr halasztást, mert a gyermekek 
életterét jelentő udvar élet-és balesetveszélyes! Várjuk fenntartónk segítségét e jelenleg legsürgetőbb kérdés, probléma 
megoldásában. 
 
 
Szentgotthárd, 2012. március 7. 
 
 
                                                                                 Tisztelettel: 
 
 
                                                                                                                                   Kovács Tiborné 
                                                                                                                                         igazgató 
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NYILATKOZAT 

A) Alulírott Kovács Tiborné , a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde költségvetési 

szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően  2011. névben az 

általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, 

hatékony és eredményes működéséről. 
Gondoskodtam: 

-    a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az 

alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő 
ellátásáról, 

-    a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

-    a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 

-    a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási  kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és 

hitelességéről, 

-    a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

-    az intézményi számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

-    a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, 

teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, 

-    olyan  rendszert vezettem  be, ami  megfelelő  bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi 

szabályoknak, 

-    a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a 
szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak 

érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E 

tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a 

tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: 

Kontrollkörnyezet: Intézményi minőségirányítási program, szabályzatok, munkaköri leírások, fenntartói 

szabályzók, határozatok. 

Kockázatkezelés:balesetvédelem,  vegyi anyagok kezelése, pénzkezelés 

Kontrolltevékenységek:vezetői ellenőrzés, beszámoltatások, belső ellenőri vizsgálatok 

Információ és kommunikáció: rendszeres vezetői, munkatársi értekezletek, napi kapcsolatok. 

Monitoring: 

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: 

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó 

továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: 

igen - nem 

Kelt: Szentgotthárd, 2012. március 7. 

 

P. H. 

  

 
 

 

 

Kovács Tiborné 

aláírás 
 

 

 

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 

Kelt: .................................. 

P. H. 

  ........................................ 

aláírás 
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Ügyiratszám: 65/2012                  

Tárgy: Szöveges értékelés a Városi Gondozási Központ       

                                                                 2011. évi gazdálkodásáról 
    

 

Jakabné Palkó Edina  

Pénzügyi Irodavezető részére 

Polgármesteri Hivatal 

Szentgotthárd 

 

 

Tisztelt Irodavezető Asszony! 

 

1.Az intézményi feladatellátás értékelése 
 

A Városi Gondozási Központ a 2011-es évben is integrált keretek között biztosította a szociális 

alapszolgáltatásokat. A Gondozási Központ által 2011-ben nyújtott alapszolgáltatások: 

 

1, Étkeztetés: Kötelezően ellátandó feladat, kizárólag Szentgotthárd területén működtetett szolgáltatás 

 

2, Házi segítségnyújtás: Kötelezően ellátandó feladat, 2011.08.01-től Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy 

települések kivételével a szentgotthárdi kistérség településeinek közigazgatási területein működtetett 

szolgáltatás. 

   

Változás:  A Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott       SZGY/785-6/ 2011. számú 
határozata alapján 2011. október. 3-ától az ellátható személyek száma: 108 főre csökkent. (117 fő volt) 

 

3, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Önként vállalt feladat, a szentgotthárdi kistérség keretében 

finanszírozási szerződéssel működtetett szolgáltatás. 

Finanszírozási szerződés száma: JHS-SZ-003/4-2010 

2011-évre vállalt feladatmutató: 59 db jelzőkészülék. 

2011. évi működési támogatás összege: 2.565.000 Ft 

2011.évi ténylegesen teljesített feladatmutató: 52,90 

2011. évi kiutalt támogatási összegből visszafizetendő: 213500 Ft 

 

JHS-SZ-003/5-2010. számú finanszírozási szerződés alapján 2011-ben működési támogatásból felhalmozási 

kiadásra fordítható összeg: 231.000 Ft 
 

4, Támogató Szolgálat: Önként vállalt feladat, a szentgotthárdi kistérség keretében finanszírozási szerződéssel 

működtetett szolgáltatás. 

Finanszírozási szerződés száma: TSZ-305/5-2008. 

2011. évre vállalt feladatmutató: 3200 

2011.évi működési támogatás összege: 7.860.000 Ft 

2011. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 7601,2998 

2011. évre kiutalt támogatási összegből visszafizetendő: 0 Ft 

 

5, Közösségi Pszichiátriai Alapellátás: Önként vállalt feladat, a szentgotthárdi kistérség keretében 

finanszírozási szerződéssel működtetett szolgáltatás. 
Finanszírozási szerződés száma: PSZ-015/3-2008. 

2011. évre vállalt feladatmutató. 40 

2011.évi működési támogatás összege: 8.000.000 Ft 

2011.évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 49,65 

2011. évben kiutalt támogatási összegből visszafizetendő: 0 Ft 
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6, Nappali Idősek Klubja: Kötelezően ellátandó feladat, kizárólag Szentgotthárd területén működtetett 

szolgáltatás. 

    Férőhelyek száma: 60 fő 

    Nyilvántartási napok száma: 7 nap 

 

Működési engedéllyel kapcsolatos változás 

 

A Városi Gondozási Központ intézményének és szolgáltatásainak határozatlan időre szóló működési engedélyét 

az SZGY/785-6/2011. iktatószámon a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala adta ki. Házi 
segítségnyújtás vonatkozásában az ellátási terület változása miatt, 1 fővel csökkent ezen szakfeladat szakmai 

létszáma. 

 

Ellátottak létszáma 2011. december. 31-ei statisztikai jelentés alapján:  

 

 

Szakfeladat Ellátottak száma  A tárgyév folyamán 

ellátásra kerültek        

ellátásból    

kikerültek  

Nappali Idősek Klubja  50 5 8 

Étkeztetés 125+47=172 28+4=32 35+8=43 

Házi segítségnyújtás 

Szentgotthárd 

51 18 26 

Házi segítségnyújtás  

Kistérség 

26 7 20 

Jelzőrendszer Házi 

segítségnyújtás Szentgotthárd 

33 10 13 

Jelzőrendszer Házi  

segítségnyújtás Kistérség 

16 3 10 

Támogató Szolgálat 35 6 2 

Közösségi Pszichiátriai 
Alapellátás 

50 6 6 

 

A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 26 fő településenkénti kimutatása: 

 

1. körzet: Felsőszölnök: 3 fő, Szakonyfalu: 0 fő, Alsószölnök: 1 fő. 

2. körzet: Rátót: 1 fő, Vasszentmihály: 4 fő, Gasztony: 1 fő. 

3. körzet: Rábagyarmat: 3 fő, Csörötnek: 7 fő, Magyarlak: 6 fő. 

 

A kistérség területén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő 16 fő településenkénti kimutatása: 

 

1. körzet: Alsószölnök: 1 fő. 

2. körzet: Rönök: 1 fő, Rátót: 1 fő, Vasszentmihály: 1 fő, Gasztony: 0 fő.  
3. körzet: Rábagyarmat: 0 fő, Csörötnek: 7 fő, Magyarlak: 5 fő. 

 

 

Támogató Szolgáltatásban részesülő ellátottak kimutatása: 

 

Összesen: 35 fő 

Szentgotthárd: 24 fő 

Kistérség: 11 fő  Ebből: Rönök: 1 fő, Csörötnek: 4 fő, Magyarlak: 3 fő, Rábagyarmat: 1 fő, Szakonyfalu: 1 fő, 

Rátót: 1 fő. 

 

 
Közösségi Pszichiátriai ellátásban részesülő ellátottak kimutatása: 

 

Összesen: 50 fő 

Szentgotthárd: 34 fő 

Kistérség: 16 fő  Ebből: Alsószölnök: 1 fő, Rönök: 2 fő, Csörötnek: 8 fő, Kétvölgy: 2 fő, Apátistvánfalva: 1 fő, 

Magyarlak: 2 fő. 

 

A Városi Gondozási Központ szolgáltatásai közül kiemelkedő jelentőségű az élelmezési tevékenység biztosítása. 



  

 

 88 

A vásárolt élelmezés adatai: 

 

Az Elamen Vendéglátó Zrt. által biztosított, vásárolt élelmezés ára, 2011.január. 01-től: 

 

Reggeli: Normál: 240Ft/ adag 

Ebéd:     Normál: 587Ft/ adag      Diéta: 614Ft/ adag 

 

A gondozottak részére vásárolt élelmezési adatok: 

 
Idősek Klubja: 3.855 adag reggeli, 13.279 adag ebéd 

Házi segítségnyújtás: 325 adag reggeli, 8.098 adag ebéd 

Szociális étkeztetés: 26.089 adag ebéd 

 

 

2. Bevételi források és azok teljesítése: 

 

A 2011. évi bevételi források alakulását az 1 számú táblázat szemlélteti. 

 

Bevételek   2011. évi 

terv 

2011. évi 

mód.ei. 

Teljesítés % 

Intézményi működési bevétel 34 462 36 385 35 186  96,70 

Felügyeleti szervtől kapott támogatás 92 506 96 625 96 625 100,00 

Pénzmaradvány    1 209   

Felhalmozási bevétel     

Támogatásértékű műk. bevétel állami alapból 46    1 330   1 330  

Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól 46       512      512  

Működési célú pénzeszközátvétel EU ktgv-ből 47       751      751  

Támogatásértékű felhalmozási bevétel     

Működési célú pénzeszközátvétel     

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel     

48-as Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek     

Ősszesen 126 968 136 812 134 404 98,24 

 
 

2011-ben a bevételek összetevői: 

 

- Az egyes alapszolgáltatásokat igénybe vevő kliensek személyi térítési díjbevétele 

- Munkahelyi élelmezést igénybevevő alkalmazottak étkezési térítési díja 

- Élelmezési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérítés 

- Közfoglalkoztatásban résztvevők ( 4 fő) munkabérének támogatása, önkormányzattól átvett 

pénzeszközök 

- MENTAL HEALTH című SI-HU-1-2-010 számú projekt pályázati bevétele 

- Támogató Szolgálat, Közösségi Pszichiátriai Alapellátás és Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 2011. évi fejlesztési pályázatainak bevétele 

 

 

Pályázatok 

 

A Városi Gondozási Központnak 2011-ben önállóan benyújtott pályázata nem volt. 

A Városi Gondozási Központ részére a fenntartó 2011-ben 3 db pályázatot nyújtott be fejlesztési program 

megvalósítására. 

 

1. Támogató Szolgálat céljából benyújtott fejlesztési pályázat 

    Támogatási szerződés száma: FSZ-246/0-2010. 

   A támogatási szerződésben jóváhagyott fejlesztési kategóriák 

 
1. Munkakörülmények javítását szolgáló tárgyi eszközök beszerzése 

- Pályázaton elnyert támogatás összege: 100.000Ft 

- Megvásárolt tárgyi eszközök költsége:   99.800Ft 

- Beszerzett tárgyi eszközök megnevezése:1 db Vénusz 151/2a  
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                                                                         1dbVénusz 71/2a→irattartó szekrény 

 

2. Informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése 

- Pályázaton elnyert támogatás összege: 69.000Ft 

- Megvásárolt eszközök költsége:           68.850Ft 

- Beszerzett eszközök megnevezése: 1 db színes laser nyomtató 

                                                               1 db Scanner 

  

2, Közösségi Pszichiátriai alapellátás céljából benyújtott fejlesztési pályázat 
Támogatási szerződés száma: FSZ-399/0-2010. 

 

 

 

 

A támogatási szerződésben jóváhagyott fejlesztési kategóriák: 

 

1, Munkakörülmények javítását szolgáló tárgyi eszközök beszerzése 

- Pályázaton elnyert támogatás összege: 80.000Ft 

- Megvásárolt tárgyi eszközök összege:  79.000Ft 

- Beszerzett tárgyi eszközök megnevezése: 4 db Dolly favázas közületi szék 
 

2, Informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése 

- Pályázaton elnyert támogatás összege: 135.000Ft 

- Megvásárolt eszközök költsége:           134.500Ft 

- Beszerzett eszközök megnevezése:  1 db Notebook 

 

3, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás céljára benyújtott fejlesztési pályázat 

Támogatási szerződés száma: FSZ-458/0-2010. 

A támogatási szerződésben jóváhagyott fejlesztési kategóriák: 

Jelzőkészülék beszerzésére, és/vagy diszpécserközpont fejlesztésére, kialakítására 

- Pályázaton elnyert támogatás összege: 168.750 Ft 
- A beszerzett jelzőkészülék költsége:    187.500 Ft 

- Beszerzett eszközök megnevezése: 3 db Jelzőkészülék SI-100 GSM adóvevő berendezés 

 

 

A Szlovénia – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Mental Health című 

SI-HU-1-2-010 számú projekt. 

 

A projekt teljes költségvetése: 637.903,90 Euro 

 

Városi Gondozási Központ -  projektpartner költségvetése: 62.854 Euro 

 

A Mental Health – „A lelki egészség megőrzése” című projekt elvégzett tevékenységeinek bemutatása a 

lezárult projektciklusok tekintetében 

 

- 3. számú jelentési időszak (2010. 10. 01. - 2011. 03. 31.) 

 

- VÁTI - Nonprofit Kft. által elfogadott jelentés.  

 

Tárgyidőszak tevékenységei: 

- Irányítás és koordináció 

- 1 db Projektpartneri - és 1 db Projektirányító Bizottság találkozón való részvétel (Szentgotthárd Város 

Önkormányzata, Moravske Toplice,) 

- 1 db Szakmai képzésen való részvétel (Szombathely) 

- 1 db Szakmai képzésen való részvétel - a lelki egészség megőrzésével foglalkozó magyar és szlovén 
szakértők számára (Moravske Toplice) 

- 1 db Szakértő találkozón való részvétel (Moravske Toplice) 

- 2 db Workshopon való részvétel (szervező: Szentgotthárd Város Önkormányzata) 

- 1 db Multimédiás konferencián való részvétel (Moravske Toplice) 

- Szakmai cikkek, médiainterjúk közzététele. 



  

 

 90 

- Kétnyelvű (szlovén – magyar) internetes portál valamint kétnyelvű promóciós kiadvány elkészült. 

- Külső szolgáltatások feladatsoron: Határon átnyúló szakértői találkozó rendezvényszervezési 

/tevékenységeinek lebonyolításához - Ajánlattételi felhívás kiírása, lefolytatása. Megbízási szerződés 
megkötése 2011. 03. 31. –én a Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. 

 

3. számú jelentési időszak pénzügyi kimutatása: 

  

- Személyi költségek: 29,16 Euro 

- Külső szolgáltatás költségei: 2.505,73 Euro 

- Teljes költség a jelentési időszakban: 2.534,89 Euro 

 

 

- 4. számú jelentési időszak (2011. 04. 01. - 2011. 09. 30.) 
 

- VÁTI - Nonprofit Kft. által elfogadott jelentés.  

 

Tárgyidőszak tevékenységei: 

- Irányítás és koordináció 

- Városi Gondozási Központ szervezésében – 1 db Projektpartneri, 1 db Szakértői találkozó és 1 db 
Projektirányító Bizottsági találkozó: 2011. április 19.-én magyar és szlovén szakértők, szakmai 

nyilvánosság számára. 

- Külső szolgáltatások feladatsoron: A projekt külső szolgáltatásainak elvégzése céljából – Ajánlattételi 

felhívás kiírása, lefolytatása. Megbízási szerződés megkötése 2011. 07. 14. –én a Natúrpark 

Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. 

- Prevenciós programok, lelki egészség témakörben célcsoportok részére: 
a. 1 db csoportos foglalkozás - A szív és érrendszer megbetegedései, lelki hátterük, gyógyításuk 

gyógynövényekkel - címmel 

- Szakmai képzési programok egészséges életmód, lelki egészség témakörben: 

a. 1. képzés: Testi elváltozások lelki hátterének okai (I. blokk) – témakörben 

b. 2. képzés: Testi elváltozások lelki hátterének okai (II. blokk) – témakörben 

c. 3. képzés: Az öngyilkosság és a hozzá vezető út – témakörben 

d. 4. képzés: Demencia, depresszió, anyagcserezavarok okozta pszichés elváltozások és 

elkülönítő jeleik idős korúaknál - témakörben 

e. 5. képzés: Szupervízió és meditáció - témakörben 

- Nyilvánosság részére információszolgáltatás: internet, tv, rádió, írott sajtóban 

 

4. számú jelentési időszak pénzügyi kimutatása: 

 

- Külső szolgáltatás költségei: 13.517,73 Euro 

- Teljes költség a jelentési időszakban: 13.517,73 Euro 
 

 

- 5. számú jelentési időszak (2011. 09. 30. - 2012. 03. 31.) – projekttevékenységei folyamatban.  

- Az aktuális időszak jelentéstételi kötelezettségének időpontja: 2012. 04. 30.  
 

 

 

 

 

 

 

A személyi térítési díjból eredő bevételeket a 2. számú táblázat szemlélteti 

 

Szakfeladat Eredeti  Módosított 

előirányzat 

Teljesítés % Bevételi 

többlet/kiesés 

1210. Idősek Klubja 5.232 5.232 5.511 105,33 -279 

1213. Étkeztetés 10.080 11.339 11.339 100 - 

1218. Házi segítségnyújtás Kistérség 2.040 2.097 2.097 100 - 

1212. Házi segítségnyújtás Szentgotthárd 3120 3.120 3.048 97,71 71 

1219. Jelzőrendszer házi segítségnyújtás 840 840 930 111 -90 
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Támogató szolgálat: szállítás 1080 1.493 893 59,81 600 

                        Személy segítés 0 0 700 0 -700 

Összesen:     -398 

 

 

Az ellátottak az igénybe vett szolgáltatásokért 2011, május. 01-től a 12/ 2011. számú Társulási Tanácsi határozat 

alapján fizették a személyi térítési díjat. 

Intézményünk személyi térítési díj hátralékkal nem rendelkezik. 

Személyi térítési díjakból eredő intézményi többletbevétel összege: 398 e.Ft. 

 

 

3, Kiadások alakulása 
 

A 2011. évi kiadások alakulását a 3. számú táblázat szemlélteti. 

 

Kiadások 2011. évi terv.  2011.évi 

mód. ei. 

Teljesítés  % 

Személyi juttatás 56.471 57.997 56.461 97,35 

Munkaadókat terhelő járulékok 14.463 14.605 13.971 95.66 

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 56.034 63.844 62.483 97.87 

                                                Összesen: 126.968. 136.446 132.915 97,41 

Pénzeszközátadás     

Ellátottak pénzbeli juttatásai     

Felújítás     

Felhalmozási kiadások  366 366  

Előző évi pénzmaradvány     

39-es Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások   62  

Összesen 126.968 136.812 133.343 97,46 

 

- Összintézményi szinten a teljesített kiadás: 133.343 eFt 

- Személyi jellegű kiadások teljesítése:            56.461 eFt 

- Járulékok teljesítése:                                      13.971 eFt 

- Dologi kiadások teljesítése:                           62.483 eFt 

- Felhalmozási kiadások teljesítése:                      366 eFt 

- Függő kiadások teljesítése:                                   62 eFt 

 
 

4, Pénzmaradvány alakulása 

Az intézmény 2010. évi pénzmaradványa zárolás miatt 0 Ft.  

Az intézmény pénzmaradványa: 2.332 e. Ft, ebből 1.078 e Ft  a MENTAL HEALTH pályázat pénzmaradványa, 

62 e. Ft Függő, átfutó kiadások. 

Tényleges pénzmaradvány összege: 1.192 e. Ft. 

 

 

5, A vagyon alakulása 

    Elvégzett felújítások, karbantartások, beszerzések 

 

Idősek Klubja 
 

- A Városi Gondozási Központ által használt épületek (2 db) érintésvédelmi felülvizsgálata: 

25.000Ft 

- Az Idősek klubja épületében új fogyasztás mérőhely kiépítése a kapcsolódó munkálatokkal és 

hálózatfejlesztési hozzájárulás az E.ON-tól: 250.000Ft + 70000Ft 

- 16 db fénycső armatúra csere, 2 x 36 wattos tükrös, rácsos energiatakarékos típusra: 197.840 

Ft 

- Villanybojlerek szükség szerinti javítása: 15.000Ft 

- LNU-623 forgalmi rendszámú személygépkocsi 60 és 80.000 km-es revíziójának 

elvégeztetése: 141.000Ft 

- LNU-623 forgalmi rendszámú személygépkocsihoz 4 db MICHELIN téli gumi vásárlása: 
77.200Ft 
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- 1 db motoros szegélynyíró vásárlása: 79.900Ft 

- 1 db Tefal vasaló vásárlása: 7.100Ft  

- 1 db SONY DVD lejátszó vásárlása: 13.440Ft 

- 1 db PANASONIC faxgép vásárlása: 20.700Ft 

 

Étkeztetés 

- 20 db ételhordó rekesz vásárlása: 67.600Ft 

  

Házi segítségnyújtás 
 

- 2 db 26-os Csepel kerékpár beszerzése:                       79.900Ft 

- 1 db OMRON automata vérnyomásmérő beszerzése: 15.000Ft 

- 3 db vércukorszint mérő beszerzése:                           11.640Ft 

   

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

- 2db átjátszó berendezés és a diszpécserközpont 2 éves karbantartása: 103.000Ft 

- JHS- hoz kapcsolódó 9087-es átjátszó (Kétvölgy) körsugározó antennájának javítása, valamint 

65 db kézi jeladó készülék 2 évenkénti karbantartása, akkumulátorok cseréje: 435.450Ft 
- 1 db diszpécserközponti interfész + 1 db GSM SIM kártya beszerzése: 231.250Ft 

- 3 db SI-100 GSM adó-vevő jelzőkészülék beszerzése: 187.500Ft 

- JHS kézi jeladók tartós elemeinek cseréje: 35.700Ft 

 

 

Közösségi Pszichiátriai Alapellátás 

 

- 1 db Dell INSP N 5010 Notebook beszerzése: 134.500Ft 

- 2 db 28-as CSEPEL kerékpár beszerzése:          79.900Ft 

- 4db Dolly favázas közületi szék beszerzése:       79.000Ft 

- 25 db Dolly favázas közületi szék beszerzése:  493.750Ft 
 

 

Támogató Szolgálat 

 

- 1 db színes laser nyomtató beszerzése:  41.900Ft 

- 1 db Scanner beszerzése:                        26.950Ft 

- 2 db Vénusz irattartó szekrény beszerzése:  99.800Ft 

- 25 db Dolly favázas közületi szék beszerzése: 493.750 Ft 

- 1 db Domino kártyás telefon beszerzése: 11.100Ft 

- 1 db OMRON automata vérnyomásmérő beszerzése: 15.000Ft 

- KOR- 213 forgalmi rendszámú gépjármű műszaki vizsgáltatása, zöldkártya hosszabbítása, 4 

éves revízió elvégzése: 142.500Ft 
 

 

6.Intézményi létszámváltozások 

 

A Városi Gondozási Központban az engedélyezett álláshelyek száma 33főről 32 főre változott, a házi 

segítségnyújtás 1 fővel történő szakmai létszámcsökkenése miatt. 

2011.december. 31-én: 

 

- Főfoglalkoztatású:       29fő 

- Részfoglalkoztatású:     2 fő 

- Megbízási szerződéssel, napi 4 órában foglalkoztatott: 4 fő 
 

•Szülési szabadság, GYED miatt tartósan távollévők száma: 2 fő 

•Tartós, táppénzes állományban lévők száma: 1 fő 

•2011-ben felvételt nyert közalkalmazottak száma: 5 fő ( 3 fő napi 8 órában, 2 fő napi 4 órában 

foglalkoztatva ) 
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•2011-ben 10 főnek szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya. Ebből 4 főnek határozott idő 

lejárata miatt, 6 főnek pedig közös megegyezéssel szűnt meg a jogviszonya. A közös 

megegyezéssel megszűnők közül 2 fő rokkant nyugdíjassá vált, 2 fő 4 órás részfoglalkoztatású 

gondozónő pedig az ellátási terület megváltozása miatt, ők az új szolgáltatónál felvételt nyertek. 

Sajnálatos tény, hogy  a jól képzett és gyakorlott szakembereink egy része más hazai 

munkáltatónál, másik része pedig Ausztriában vállal szakmunkát a lényegesen magasabb fizetések 

miatt. Közfoglalkoztatás keretében 4 főt foglalkoztattunk, 1 fő hosszú távú, 3 fő pedig rövidtávú 

közfoglalkoztatásban vett részt. 

2011. december. 31-én az intézmény alkalmazottai közül 15 főnek volt határozott időre szóló 
közalkalmazotti kinevezése. 

 

 

 

7, Az intézményvezetés éves tapasztalatai, szakmai munka eredményei 

 

Az intézményben folyó szakmai munka minőségét hatóságok által lefolytatott szakmai ellenőrzések megfelelően 

támasztják alá. 

 

 

2011.évben lefolytatott ellenőrzések 
 

1. A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság Szombathely 2011.május.30- 2011.június 17. között 

a támogató szolgáltatás, a közösségi pszichiátriai alapellátás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

vonatkozásában a 2010.évben igénybevett támogatásról helyszíni ellenőrzést végzett. 

 

1.1. A 10229/17/2011. iktatószámú Támogató Szolgálatra vonatkozó jegyzőkönyvben az alábbi megállapításokat 

tette: „Összességében a Fenntartó által teljesített, elszámolható feladategységet a benyújtott elszámolással 

összhangban, 7637, 7893 egységben határoztuk meg és megállapítottuk, hogy a teljesített feladatmutató 

meghaladja a Finanszírozási szerződésben vállalt és a finanszírozás korlátját képező 3400 feladategységet. 

Mindezek alapján a Fenntartót a 2010. évre megillető támogatás összegére vonatkozóan eltérés 

megállapítására nem került sor.”  

 
 

1.2. A 10229/18/2011. iktatószámú Közösségi Pszichiátriai Alapellátásra vonatkozó jegyzőkönyvben az alábbi 

megállapításokat tette: 

„Összességében a Fenntartó által teljesített, elszámolható feladategységet a benyújtott elszámolással 

összhangban 45,86 egységben határoztuk meg és megállapítottuk, hogy a teljesített feladatmutató 

meghaladja a finanszírozási szerződésben vállalt és a finanszírozás korlátját képező 40 feladategységet. 

Mindezek alapján a Fenntartót 2010. évben megillető összegre vonatkozóan eltérés megállapítására nem 

került sor”. 

 

1.3.  A 10229/16/2011.iktatószámú Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó jegyzőkönyvben az alábbi 

megállapításokat tette: 
 

„ A finanszírozási szerződésben vállalt 60 feladatmutatóval szemben az elszámolás szerinti feladatmutató 

59,47. 

Az Intézmény elszámolásának alapján – helyesen- az ellátottak kihelyezett készülékkel bíró összes 

napjainak száma képezte. Az Igazgatóság által megállapított összes figyelembe vehető napok száma az 

elszámolással egyezően 21707, így az ellenőrzés során számított feladatmutató ( 21707/365 ) 59,47, amely 

megegyezik a Fenntartó által az Igazgatósághoz benyújtott elszámolás adatával.  

 

„ A 2010.évre vonatkozóan benyújtott elszámolás alapján az Igazgatóság által elfogadott feladatmutatók 

szerint járó támogatás összege 2.581450 Ft, az elszámolási különbözet    

-18.550 Ft, amelynek visszautalása 2011.március.1-jén megtörtént:” 
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A napi gyakorlati szakmai munkát az alábbi tényezők nehezítik: 

 

- Az egyes szakfeladatok minimális szakmai létszámmal történő működtetése miatt továbbra is 

gondot okoz a távollévők helyettesítésének megszervezése (szabadság, táppénz, továbbképzés, 

stb ) 

- A házi segítségnyújtásban tevékenykedő szakemberek munkáját továbbra is nehezíti a 

kistérségi településekre történő kijutáshoz a szükséges tárgyi feltételek, eszközök hiánya: 

hiányos, nem megfelelő autóbusz közlekedés, közlekedést elősegítő magán és intézményi 

személygépkocsi hiánya, egyes települések földrajzi viszonyai. 
- A szociális szakemberek méltánytalanul alacsony anyagi juttatása – a szakemberek döntő 

többségének munkabére a szakképzett minimálbérrel megegyező – miatt feltételezhető, hogy a 

2011-es évhez hasonlóan a jövőben is tovább folytatódik a gyakorlott szociális szakemberek 

elvándorlása. 

 

8, Belső kontrollrendszer működésének értékelése a csatolt nyilatkozat alapján. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. március 06.  

 
 

 

        Fábián Béláné s.k. 

        Intézményvezető  



  

 

 95 

NYILATKOZAT 

A) Alulírott Fábián Béláné , a Városi Gondozási Központ  költségvetési szerv vezetője jogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2011. évben az általam vezetett 

költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 

eredményes működéséről. 

Gondoskodtam: 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az 

alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és 

hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

- az intézményi számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes 

körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, 

- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és 

szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi 
szabályoknak, 

- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a 

szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak 

érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E 

tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a 

tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: 
Kontrollkörnyezet: 

Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és működtettem. Az 

alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben, belső szabályzatokban, munkaköri 

leírásokban rögzítettem. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok tartalmát az érintettek megismerjék, az 

előírásokat elsajátítsák.  

Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú munkavégzés 

lehetősége biztosított volt. 

Kockázat értékelés: 

A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves működésben. Tovább 

nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten 
szigorú gazdálkodást igényelt. A pályázati forrásból tervezett fejlesztési feladatok egy részének elmaradását a 

központi források zárolása is befolyásolta. Mindezek következtében az intézménynek jelentős kockázati 

tényezők mellett kellett gazdaságosan, hatékonyan, és eredményesen működni.  

Kontrolltevékenységek: 

A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket szerveztem, az irányító szerv 

negyedéves kontrollmegbeszélései, a folyamatos egyeztetések a Polgármesteri Hivatal vezetőivel, valamint a 

FEUVE biztosította, hogy a felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni. 

Információ és kommunikáció: 

Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások, vezetői 

megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések útján biztosítottam.  

Monitoring: 

A működés során a külső szervek, hatóságok ellenőrzése, a belső ellenőrzés, és a FEUVE révén biztosított volt 
szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben határoztam 

meg az elvégzendő feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv felé teljesített szakmai és pénzügyi beszámolók 

keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről. 

 

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területei igényelnek fejlesztést: 

 

● Informatikai fejlesztés, intézményben használt régi, elavult informatikai eszközök szükségszerű cseréje.  
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- A szakmai munkavégzést elősegítő, a nyilvántartási és elszámolási rendszert megkönnyítő, szakmai 

informatikai programok beszerzése.  

-  Az alkalmazottak elméleti és gyakorlati számítógépes ismereteinek bővítése. Pl. Az igénybevevői 

nyilvántartás pontos és szakszerű kezelése érdekében (törzsadatok rögzítése, napi jelentési kötelezettség 

teljesítése, stb.)  

 

● A kistérségi feladatellátással működő házi segítségnyújtás szakfeladaton a házi szociális gondozónőknek a 

területi kijutáshoz szükséges, valamint a települési viszonyokhoz is igazodó szállító jármű beszerzése.  

 
Az általam vezetett költségvetési szerv önálló gazdasági szervettel nem rendelkezik. A gazdasági vezetői 

feladatokat a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján a Hivatal 

pénzügyi vezetője látja el, továbbképzési kötelezettségét a tárgyévre vonatkozóan a belső kontrollok területén 

teljesítette. 

 

Szentgotthárd, 2012. március 06. 

 

P. H. 

Fábián Béláné  

aláírás 
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               Ikt.: 610/2012                                                                         Tárgy: 2011. évi zárszámadás. 

 

 

Jakabné Palkó Edina – pénzügyi irodavezető 

részére 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú  

Kistérségi Társulás 

H - 9700 Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 11. 

 

 

 

 

 
Tisztelt Irodavezető Asszony! 

 

 

 

 

 

Ezúton küldöm a 2011. évi zárszámadással kapcsolatos szöveges beszámolómat a megadott szempontrendszer 

alapján, szíves felhasználásra.   

 

 

 

Az intézmény feladatellátás értékelése, kiemelve a társulási szinten ellátott feladatokat: 

 

 

 Az intézmény tevékenységi köre, forrásai:  

Az alaptevékenysége:  

- Családsegítés: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.   
                     tv., és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabály alapján.                           

 

- Gyermekjóléti Szolgáltatás: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról     
szóló 1997. évi XXXIII. tv., és a végrehajtáshoz 
kapcsolódó jogszabály alapján. 

 

 

A kötelező önkormányzati feladatként ellátandó tevékenység:  

- Helyettes szülői hálózat szervezése: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  
                                                    szóló 1997. évi XXXIII. tv., és a végrehajtáshoz   
                                                    kapcsolódó jogszabály alapján.      
                                                     

 

A kiegészítő tevékenység:  

- Adósságkezelési szolgáltatás, a 22/2003. (IV. 30.) sz. ÖKT. Rendelet alapján. 
 

A tevékenységek forrásai: 
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- Magyarország éves költségvetéséről szóló, törvényekben meghatározott normatív állami 
hozzájárulások. 

- A fenntartó önkormányzatok éves költségvetési rendeleteiben meghatározott 
önkormányzati támogatások.  

 

Az intézmény működési területe: 

a) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladatok esetében a Szentgotthárdi 

kistérség közigazgatási területe, 
 

b) a nem foglalkoztatott személyek beilleszkedésének elősegítése szolgáltatás tekintetében a Szentgotthárdi 

kistérség közigazgatási területe.  

 

c) az a) és b) pontokhoz nem tartozó szolgáltatások (helyettes szülői hálózat, adósságkezelési szolgáltatás) 

tekintetében kizárólag Szentgotthárd Város közigazgatási területe a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal helyi 

rendelete szerint.  

 

Az intézmény ellátási területe:  

 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás településeinek közigazgatási területei: 
Szentgotthárd Város, Alsószölnök, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Szakonyfalu, Orfalu, Kétvölgy, Csörötnek, 

Gasztony, Rönök, Vasszentmihály, Nemesmedves, Rátót, Rábagyarmat, Magyarlak 

 

 

Mind a Családsegítő Szolgálat [működési engedély száma: SZGY/273-4/2010.], mind a Gyermekjóléti Szolgálat 

[működési engedély száma: SZGY/211-10/2010.] határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezik.  

 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egyik szakfeladata a családsegítés, és a rendszeres szociális 

segélyezettek beilleszkedést segítő programja, mely területeket a 1993. évi III. törvény szabályoz. 

 
Családsegítés szakfeladat tekintetében a szociális tv. 2010. évi változása következtében, mely előírta a szociális 

jelzőrendszer kialakítását és működtetését – követendő példa és feladat volt 2011-ben még inkább fokozottabban 

a hátrányos vagy többszörösen hátrányos, illetve krízis állapotban lévő személyek felkutatása, fokozott 

figyelemmel kísérése, adott helyzetben az akut probléma megoldás, a működési zavarok tartós orvoslása miatt a 

hosszabb ideig tartó családgondozás megvalósítása. 

A fenti feladatatok szervezése, ellátása a korábbi években is jellemző volt az Intézmény feladatellátása terén, de 

a gazdasági válság megjelenése, különböző szintű társadalmi problémákat is okozott, melyek a klienskör 

bővüléséhez vezetett. 2011. évben különösen tapasztalható volt kistérségi szinten, hogy a munkanélküliség 

tovább szélesedett, mely az élet minden színterét (család vagy egyedülő álló személy gazdasági helyzetét, 

lakáskörülményeit, egészségi állapotát: első ízben a mentális állapot meggyengülése, majd a fizikai szervezetben 

megjelenő állapot romlások, társadalomból való kiszakadás, leszakadás, izolálódás) negatív irányba befolyásolta. 
A korábbi évek és természetesen a múlt év is azt igazolta, hogy az egyén anyagi problémái miatt a fent felsorolt 

változások törvényszerűen bekövetkeznek, vagy a már meglévő több tényezős problémák elmélyülnek. A totális 

szociális ellehetetlenülést a családsegítő szolgálat által nyújtott szolgáltatási elemek elviekben segíthetik, 

megakadályozhatják. Ennek érdekében jelentős hangsúlyt fektettünk a szociális jelzőrendszer hatékony 

működésére 2011-ben. Az elmúlt évben több alkalommal személyesen különböző fórumok megszervezése 

kapcsán, vagy konkrét esetkezelés tekintetében találkoztunk azon szakemberekkel, akik a jelzőrendzser tagjai. 

Segítettük munkájukat szakmai ismeretekkel, annak érdekében, hogy minél előbb a válsághelyzetben élőkhöz 

eljussunk, és a szükségesnek ítélt segítséget a rászorulók igénybe vehessék. 2011. évben körjegyzőségi szinten 

az Éves Családsegítős megbeszéléseket az Éves Gyermekvédelmi Tanácskozással egybekötve valósítottunk meg, 

hisz a gyermekjóléti szolgáltatás nagymértékben hozzásegítheti a családsegítő szolgálattal együttműködési 

megállapodást kötött klienst a nehézségei megoldásában. Az intézményi szakterületek komplex összekapcsolása 

révén, de mégis a különálló szakmai egységek megtartása mellett, megvalósult azon filozófia, hogy a kliens 
minden létező ellátást akár egyszerre, több szakember közreműködésével igénybe tud venni. Ezzel a szakmai 

lépéssel a szerteágazó szociális jellegű problémák, több szinten kezelhetővé váltak. Adott esetben egy család 

nehézségeivel foglalkozott a családsegítő szolgálat, ezen belül megvalósulhatott a tartós munkanélküliek 

ellátása, a beilleszkedést segítő program révén, de szükség esetén a feltételek megléte mellett az adósságkezelési 

szolgáltatással is kapcsolatba kerülhetett, illetve a gyermekjóléti szolgálat munkatársa is bekapcsolódhatott a 

kezelési folyamatba.  
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Az elmúlt évben tapasztalható volt, hogy a jelzőrendszeri tagok aktívan jeleztek, és részt is vettek a megoldási 

folyamatokban. Jellemzően a kistérségi területeken érzékenyebbek a szakemberek a rászoruló egyénekkel 

kapcsolatban, sokkal előbb segítséget nyújtanak az adott személyeknek, és a szolgálat munkatársainak is.  

2011. évben is megvalósítottunk a szociális tv.-ben megfogalmazott szociális „feltérképezést”. A családsegítés 

területén, az ellátási terület tekintetében felkértük a jelzőrendszer tagjait, hogy szociális szempontból rászoruló 

személyek elérhetőségeit, adott problémáit jelezzék intézményünk felé.  A jelzett személyek többsége már 

korábban a látókörünkben szerepelt, ezért kirívó esettel, mely súlyos veszélyeztetettséget jelentett volna, nem 

találkoztunk, hisz a folyamatos családgondozás megvalósult.  

 

A jelzések közt jellemző volt a munkanélküliség, és az ebből származó egyéb más kapcsolódó problémák. 

Szolgálatunk családsegítés szakfeladat ellátásakor azokkal a tartós munkanélküli személyekkel is találkozik egy 

– egy komplex család megismerése kapcsán, akik a Munkaügyi Központ látókörében éppen még nem szerepel. 
Azon személyek, akik hosszabb ideje kikerültek a munkaerőpiacról, és a szociális ellátórendszerben nem 

szerepelnek – mielőbbi feladatunk továbbirányításuk a Munkaügyi Központ felé, ahol megtörténhet a 

regisztrálás, adott esetben a munkába állítás, vagy továbbképzésben való részvétel elősegítése.          

A kistérség lakosságát, tehát azokat is, akik együttműködési megállapodást nem kötöttek az intézménnyel, 

igyekeztünk valamilyen formába a társadalmi életbe bevonni. Számunkra három havonta csoport 

foglalkozásokat szerveztünk, és vezettünk le, melyek önismereti, személyiségfejlesztő, információ nyújtó 

funkciókkal bírtak.  A fiatalabb generációt Állás Klub szervezésével segítettük, a könnyebb elhelyezkedés 

reményével. Ezen személyeket a munkahelyi felvételi eljárásra, elbeszélgetésre készítettük fel, pl.: szituációs 

szerepek elsajátításával, önéletrajz írás megtanításával.  

Ezen kívül a gyermekes családok számára a hagyományosnak mondható programokat 2011-ben is 

megszerveztük (Játszóház, Családi Hívogató, Napközbeni Gyermek Tábor, Iskolakezdési Akció, Tartós 
élelmiszergyűjtés, Háztartási eszközök gyűjtése).  

2011-ben minden kistérségi településre sikerült elegendő természetbeni felajánlást eljuttatni a falugondnokok 

segítségével. Ennek következtében az „elzártnak” titulált településeken „vend vidék” több, olyan idős személyt 

kerestünk fel, akik szinte nem találkoznak a falu lakosságával és a felajánlásoknak köszönhetően téli, meleg 

holmikat, különböző háztartási eszközöket sikerült számukra adományozni. A téli időszakban nagy gondot 

fordítottunk a komoly anyagi gondokkal küzdő családok figyelemmel kísérésére, a kihűlés megakadályozása 

érdekében. Az ellátási területen több javaslatot nyújtottunk be az önkormányzatok felé, a rászoruló családok 

tüzelővel való megsegítése érdekében, ennek köszönhetően krízis állapot nem következett be.         

 

2011-ben a szélesebb körű információ nyújtás érdekében tájékoztató anyagainkat 

megújítottuk, melyeket családokhoz, és intézményekhez is eljuttattunk minden 

újonnan bevezetett tevékenységről, információról. Az információs anyagok többek 

között tartalmazták az elérhetőségünket, tevékenységünk profilját. A helyi médián 

keresztül folyamatosan jelentetjük meg programjainkat, Keres-kínál rovatunkat a 

Gotthárd Tv Képújságjában, mely a településen élők számára is elérhető információ. 

Az Intézmény honlapját folyamatosan frissítettük, az aktuális információk pontosan 

megismerhetőek lettek.  

A kistérség településein rendszeres fogadóórák biztosították a lakosság számára a 

Szolgálattal a kapcsolatfelvétel lehetőségét, jelzés tevését, szolgáltatásaink 

igénybevételét. Az intézményünk által biztosított fogadóórák rendje 2011. évben a 

feladat-ellátási területen heti rendszerességgel valósul meg, váltva a gyermekjóléti 

szolgálat családgondozójával. Kollégáim tájékoztatása szerint a településeken a 

jelzőrendszeri tagokkal, hivatalok munkatársaival, Falugondnoki Szolgálattal, 

családokkal a kapcsolattartás napi szinten megtörténik.  

Intézményünk által biztosított családgondozói fogadóórák kihasználtsága eltérő. 

Vannak olyan települések, ahol kevésbé veszik fel a kliensek személyesen a 

kapcsolatot a családgondozókkal. Ezért jelzés esetén a kollégák keresik fel a 

családokat az otthonukban. A fogadóórákra meghívott, behívott kliensek magas 

számban megjelennek a konzultációkon. A családgondozó és a kliens találkozása 

során inkább egyéni esetkezelések történnek, majd a szociális anamnézis felvétele, 

megismerése után közösen megbeszélve, igény szerint kialakításra kerül a 
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családgondozás kerete. Elsősorban azokat nevezzük klienseinknek, akik írásban is 

kérik a szociális esetkezelést, és a megfogalmazott kereteket elfogadják. 

Természetesen azokat a személyeket is segítettük, informáltuk, stb., akik az 

önkéntesen kérhető szolgáltatásokat nem igényelték megállapodással. Ezen illetők 

tekintetében is megvalósult a számukra szükségesnek tartott korrekció. Érzékelhető, 

hogy intézményünk tevékenységét a lakosság megismerte a kistérség településein is. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kliensek változatlanul szívesebben osztják meg 

problémáikat otthoni környezetükben a családgondozóval, mint hivatalos 

körülmények között.  Munkánk során arra törekszünk, hogy megelőzzük a családok 

elhanyagoltságát, kiszolgáltatottságát. Törekvésünk, hogy a segítő és a hozzáforduló 

együttműködése során a kliens eljusson valamilyen megoldáshoz a problémájában, a 

családgondozó segítő támogatással áll a kliens mellett. 

Tesszük mindezt szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás, segítőbeszélgetés, 

természetbeni segítségnyújtás (adományok: ruha, cipő, játék, könyv, bútor, 

háztartási gépek stb. közvetítése), információnyújtás, felvilágosítás, szociális és egyéb 

információs jellegű tájékoztatás, érdekképviselet, ügyintézés formájában.  

A rendszeres szociális segélyezettek a Polgármesteri Hivatalok határozatai alapján 

kerültek kapcsolatba a családgondozókkal, mivel számukra kötelező a 

kapcsolatfelvétel, és a kapcsolattartás. Ezen személyek száma a szociális törvény 

módosítása miatt a tavalyihoz képes jelentősen csökkent. Természetesen a segélyezett 

személyek probléma megoldása is családsegítés keretein belül valósul meg.  

 
 

Adósságkezelési szolgáltatás tekintetében 2011. évben a korábbiakhoz képest jelentős változás a jogszabályi 

környezetben nem következett be. Ezen szolgáltatást kizárólag Szentgotthárd közigazgatás területén élők vehetik 

igénybe. 2010-ben 4 megállapított, határozattal rendelkező személy vette igénybe az adósságkezelési 
szolgáltatást. 2011-ben összesen 7 személy esetében valósult meg ezen ellátás. 

A kliensekkel való együttműködés során kirívó eset nem következett be. 1 személy tekintetében volt problémás 

az együttműködés, de a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve minden esetben sikerült a megfelelő megoldást 

kialakítani. A szolgáltatás keretein belül a kliensek életvezetési tanácsadásban vesznek részt, segítséget kapnak 

bevételeik és kiadásaik kezelésében, hátralék rendezési ügyeik vitelében. A tanácsadó ügyintézésben és 

információ nyújtásban is segítséget ad a kliensek számára.  

 

2011. évben szintén megtörtént az Intézmény családsegítő szolgáltatásának ellenőrzése.  Az ellenőrzést 

egyrészről a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, másrészről a Egyesítetett Egészségügyi és 

Szociális Intézmény, Győr Nyugat - Dunántúli Regionális Szociális Módszertani Központ végezte.  

Megállapítások: A helyszíni ellenőrzés során tapasztalható volt, hogy az Intézmény családsegítő szolgálata a 
működési engedélyben foglaltaknak megfelelően működik. A jogszabályban előírt tárgyi feltételek részben 

biztosítottak, mivel az intézmény nem akadálymentesített, anyagi és műemlékvédelmi okok miatt. Személyi 

feltételek megfelelnek a jogszabályban előírtaknak. A működéshez szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak. 

Az ellátással kapcsolatos dokumentáció naprakész, családgondozók lelkiismeretesen végzik munkájukat. Az 

ellenőrzés során feltárt hiányosságok korrigálásra kerültek.     

 

 

         A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK 2011  

          

Sorszám Nem,életkor 

6 éves és 

fiatalabb 

7-13 14-17 18-34 35-49 50-61 62 éves és 

idősebb 

Összesen 

(a-g 

oszlopok) 
éves 

a b c d e f g h 
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01. Férfi 12 17 1 11 17 80 9 147 

02. Nő 7 18 1 27 51 66 22 192 

03. Összesen (01+02 sor) 19 35 2 38 68 146 31 339 

 

 

 
 
    

Szolgálatunk másik szakfeladata melyet Szentgotthárdon és a kistérség településein ellátunk, a 

Gyermekjóléti Szolgáltatás, mely feladat ellátást többek között a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály szabályoz. A Gyermekjóléti Szolgáltatás a gyermek 

érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 

felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, 

a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 

családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Elmondható, hogy többnyire súlyos, halmozottan jelentkező 

problémákat kezeltünk családgondozásaink során. A kezelt problémák leggyakoribb típusai az anyagi 

problémák, szülői elhanyagolás, veszélyeztetettség, gyermeknevelési gondok, valamint a szülők és a család 

életvitele miatti problémák, a családon belüli bántalmazás, lelki, mentális instabilitások. 2011. évben több 
esetben krízis szituációval találkoztunk kistérségi szinten, mely jellemzően gyermekek elhanyagolását jelentett. 

Az öngyilkossági gondolatok, és kísérletek korrekcióját elsődlegesen kórházi kezelés után a Gyermekjóléti 

Szolgálat mentálhigiénikus szakembere és a családgondozók valósították meg, illetve amennyiben a kliens 

együttműködővé vált, pszichiátriai gondozás is létre jött.  

Szolgálatunk, mint a gyermekjóléti alapellátás intézménye hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődésének, jólétének elősegítéséhez. Ennek megvalósítása érdekében gyakran tartottunk szülő, család, 

pár konzultációkat. A veszélyeztetett gyermekek megsegítése érdekében nagyon fontos a korábban már említett 

jelzőrendszer működtetése. Tapasztalatunk szerint a gyermekjóléti szolgáltatásban a jelzőrendszer hatékonyan 

működik. 

A Gyermekjóléti Szolgálat elsősorban speciálisan szociális, és mentálhigiénés, érintőlegesen egészségügyi 

tájékoztatást, valamint gondozási: családgondozás, szervezési: esetmegbeszélés, esetkonferencia, szolgáltatási: 

tájékoztatás, tanácsadás, információ közvetítés, ügyintézés, szocializációs hiányosságokat kompenzáló – 
prevenciós programok (hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek tábora, családi életre felkészítő tábor, 

előadássorozat, klubok működtetése) feladatokat lát el. 

A 2011-es évben intézményünket, a gyermekjóléti szolgáltatást bemutató propaganda kiadványokat 

folyamatosan terjesztettük a településeken. Tájékozató anyagokat a gyermekek, szüleik, és a velük foglalkozó 

szakemberek is megismerhették. Intézményünket 2009-től honlapon is el lehet érni: 

http://csaladsegito.szentgotthard.hu. 

Prevenciós célzattal igyekeztünk 2011-ben is felvilágosító tevékenységet folytatni a gyermekek körében, 

ezért folyamatos kapcsolatot tartottunk az ÁNTSZ egészségfejlesztő – mentálhigiénikus csoporttal.  

Gyermekjóléti Szolgálat folyamatosan informálta, és összefogta a gyermekvédelembe dolgozó szakemberek 

munkáját. Szükség esetén számukra is szakmai segítséget nyújt, akár egyéni esetkezelésben is. Egyre inkább 

tapasztalható, hogy a gyermekekkel foglalkozó intézményekben a szakemberek az elhatalmasodó agresszióval 
nem képesek megfelelő kezelési eljárásokat kialakítani. Ezen probléma a havi Családvédelmi Egészségnevelő 

és Koordinációs Bizottsági üléseken folyamatosan felmerült.  A tavalyi évben a Gyermekjóléti Szolgálat 

mentálhigiénés, és szociálpedagógiai eszközökkel csoport foglalkozásokat kezdett szervezni, megvalósítani 

a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, és a SZOI Arany János Általános Iskolában. A csoport 

foglalkozások témája alapvetően a kamaszok, kisiskolások frusztrációs szintjének csökkentése, és a rejtett 

vagy nyílt utakon történő iskolai agresszió kezelése volt.  

 

2011-ben a csoport foglalkozásokat kibővítettük: 2011. évben a SZKOI Arany János Általános Iskola újfent 

felvette a Szolgálattal a kapcsolatot a fenti témában. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010/2011 

második tanévében, folytatta programját az iskolai agresszió prevenciója, valamint a problematikusnak 

tartott osztályok közösségfejlesztése, a közösségekben feltárt konfliktusok korrekciója érdekében. A 
SZKOI Arany János Általános Iskola mellett, Szolgálatunkkal a SZKOI Széchenyi István Általános Iskola is 

felvette a kapcsolatot a gyermekek agressziókezelésének prevenciója és korrekciója érdekében. A fent leírtak 

alapján az iskolai agressziókezelés a 2010/2011. tanév második felében 2011.02.11-én kezdődött.  A 

csoportmunkákra, minden páros héten került sor, 2-2 fő szociális szakember vezetésével. A foglalkozások 

időpontja egy óra, amik a délelőtti iskolai foglalkozások után, illetve az osztályfőnöki órák alatt valósult meg.  

Szolgálatunk részéről a tevékenységet 1 fő szociálpedagógus, és 2 fő szociális munkás végezte. 
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Csoportmunka 2010/2011-es tanévben:  

 

SZOI Arany János Általános Iskola  

2 d osztály: 19 fő 

3 c osztály: 19 fő 

4 d osztály: 22 fő 

4c osztály: 20 fő  

össz.: 80 fő 

 

 

SZOI Széchenyi István Általános Iskola 

5a osztály: 31 fő 
6a osztály: 26 fő 

7a osztály: 23 fő 

8a osztály: 17 fő 

össz.: 97 fő  

 

A csoportfoglalkozásba bevont gyermekek összlétszáma: 177 fő  

 

 

 

Tevékenységeinket a szakmai programban, munkatervben meghatározott célok, 

feladatok és a hatályos jogszabályok alapján végeztük a 2011. évben is. A Szolgálat 

egységesen törődik a társadalmi, szociális kapcsolat rendezésével, az egyéni és 

szociális hiányok pótlásával és belső egyéni személyes konfliktusok kezelésével.     

 

Gyermekjóléti Szolgáltatáshoz tartozó egyéb feladat a helyettes szülői ellátás 

szervezése. 2011-ben helyettes szülői szolgáltatásra nem került sor.   

 

2011-ben az Intézmény gyermekjóléti szolgáltatását a Vas Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala ellenőrizte. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy 

a szolgáltató a hatályos jogszabályokban és a működési engedélyben foglaltaknak 

megfelelően működik-e.  

Az ellenőrzés eredménye: A helyszíni ellenőrzés nyomán megállapításra került, hogy 

a gyermekjóléti szolgálat és a helyettes szülői ellátás működéséhez a személyi és a 

tárgyi feltételek biztosítottak, azok megfelelnek a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet előírásainak, és a 

kormányhivatal által kiadott működési engedélyben foglaltaknak. Az Intézmény 

alapdokumentumai tartalmi és formai szempontból egyaránt megfelelőek, 

aktualizáltak.  

 

 

                        A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK 2011   

           

Sorszám 

Gondozási típus 

Alapellátásban 

történő 

gondozás 

Védelembe 

vétel 

Utógondozás, 

szakellátásból 

kikerült 

Ideiglenes 

hatállyal 

elhelyezett 

Átmeneti 

nevelt 

Tartós 

nevelt 

Összesen 

(a-f 

oszlopok) 

Tanácsadás 

keretében 

történő 

ellátás 

Nem és kor 
gyerekek száma 

a b c d e f g h 

01. Fiú 0-2 éves 4 2 0 0 1 0 7   
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02. 3-5 éves 7 3 0 0 0 0 10   

03. 6-13 éves 15 5 0 0 1 0 21   

04. 14-17 éves 11 3 0 1 1 0 16   

05. 
Együtt (01-04 

sorok) 
37 13 0 1 3 0 54   

06. 

Lány 

0-2 éves 2 0 0 1 1 0 4   

07. 3-5 éves 4 2 0 2 1 0 9   

08. 6-13 éves 5 5 1 0 0 0 11   

09. 14-17 éves 9 8 0 2 3 0 22   

10. 
Együtt (06-09 

sorok) 
20 15 1 5 5 0 46   

11. 
Összesen (05+10) 

sorok 
57 28 1 6 8 0 100 75 

12. Családok száma 37 15 1 4 7 0 64 51 

 

 

 
2011-ben Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatal által indikált belsőellenőrzése szintén megvalósult. Az ellenőrzés 

célja: Annak megállapítása, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a jogszabályokban és a működési 

engedélyben foglaltaknak megfelelően működik-e. 

A belsőellenőrzés megállapításai: 

 Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumai 

tartalmai és formai szempontból egyaránt megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.  

 A Szolgálat a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően működik.  

 Az intézmény tárgyi és személyi feltételei igazodnak a hatályos jogszabályokban foglaltakhoz.  

   

 

 

Személyi állomány 
2011-ben Intézményünk vonatkozásában a betölthető státusz: 8 fő. Jelenleg 7 fő családgondozó, 1 fő 

családgondozó – mb. intézményvezető látja el a szakmai feladatokat.  

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál a szakképzettség aránya 100%.  

 

Családsegítés szakfeladaton 4 fő családgondozó van alkalmazásban. Végzettségük szempontjából: 1 fő 

szociális munkás (teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés), 1 fő szociális munkás (teljes 

munkaidős, határozott kinevezés) 2 fő szociálpedagógus (teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti 

kinevezés). 

 

Családsegítés szakfeladaton bekövetkezett személyi váltások: 2011. évben 1 fő szociális segítő munkakörben 

foglalkoztatott munkavállaló, teljes munkaidős, határozott idejű közalkalmazotti kinevezése lejárt. A konkrét 
családgondozói munkakör betöltése és a szakmai feladatok teljesítése érdekébe, a továbbiakban szakképzett 

munkavállaló felvétele volt szükség. Ezért 2011. év júliusától 1 fő szociális munkás végzettséggel, teljes 

munkaidőben, határozott időre szóló kinevezéssel foglalkoztatott kolléga kezdte meg tevékenységét.  

 

2011. július hónapjától, családsegítés szakfeladaton a rendelkezésre álló 4 fő státusz stabilan betöltött, 100 

%-ban szakképzett munkavállalókkal, megfelelve a jogszabályi előírásoknak. 

 

Gyermekjóléti Szolgáltatás tekintetében: 3 fő családgondozó, 1 fő családgondozó – mb. intézményvezető látja 

el a feladatokat. Végzettségük szempontjából: 1 fő általános szociális munkás (teljes munkaidős, határozatlan 

idejű közalkalmazotti kinevezés), 1 fő szociálpedagógus (teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti 

kinevezés), 1 fő szociálpedagógus (teljes munkaidős, határozott idejű, helyettesítő), 1fő mentálhigiénikus 

szakember (teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés).  
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Gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladaton bekövetkezett személyi váltások: 1 fő szociális munkás 

végzettséggel rendelkező, helyettesítéssel megbízott kolléga 2011. októberében jelezte, hogy kéri 

munkaviszonyának megszűntetését, munkahely váltás miatt. A nevezett kolléga munkaviszonya, közös 

megegyezéssel, 2011. november 2-án megszűnt. A megüresedett státusz azonnal betöltésre került, 1 fő 

szociálpedagógus végzettséggel rendelkező családgondozó feladatellátásával.  

 

 

Bérgazdálkodás tapasztalatai: A személycserék során 2011-ben az intézmény vezetése törekedett arra, hogy a 

megüresedett státuszokat elsősorban szakképzett, pályakezdő, szentgotthárdi munkavállalókkal töltse be, ezzel 

csökkentve a helyi munkanélküliséget. Ezen cél a tavalyi évben is megvalósult, az intézmény költségvetésének 

személyi jellegű kiadásait csökkenteni lehetett, mivel családsegítés, és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében is, 

a személycserék vonatkozásában, kizárólag F01 besorolású bérek kifizetése történt meg, illetve az útiköltség 

kifizetések csökkentése (helyi munkavállalók alkalmazása) is hozzájárult a felelős és gazdaságos bérgazdálkodás 

eléréséhez.    

 

 

Az intézmény vagyonának alakulása: A leltár kimutatása alapján megállapítható, hogy több nagy értékű 
eszköz található az intézmény bevételei közt, ilyenek pl. a személyi laptop-ok, notebook-ok, más jellegű 

információt hordozó, telekommunikációs eszközök (pl.: fax készülék, fénymásolók + nyomtatók, projektor, 

server konfiguráció + tartozék) berendezést biztosító bútorok. 2011-ben a szakmai feladatellátás megkönnyítése, 

és fejlesztése érdekében az intézmény vagyona 1 db notebook-kal és 1 db. nyomtató + fénymásoló, skan-nelő 

technikai eszközzel bővült, melyek nagyértéket képeznek.  

 

 

2011. évi költségvetési bevétel - kiadás alakulása 2011.12.31.-én:     

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat       

Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés %     

Személyi juttatás 14 870 16 277 16 277 100     

Munkaadókat terhelő járulékok 4 024 4 049 4 006 99     

Dologi  és egyéb folyó kiadások 2 087 3 036 2 451 81     

Felhalmozási kiadások   147 147 0   0  

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások     -56 56   23 430  

Összesen 20 981 23 509 22 825 97   -22 825  

            605  

Bevételek             

Intézményi működési bevétel 100 168 168 0     

Felhalmozási bevétel             

Műk.költségvetési támogatás 20 881 21 670 21 670 100     

Támogatásértékű működési bevétel önk.-tól (közcélú fogl.)   133 132       

        0     
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Támogatásértékű m.b. állami a.(közcélú t.)    445 445       

Pénzmaradvány   78         

Pénzmaradvány átvétel   1 015 1 015 0     

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek             

Összesen 20 981 23 509 23 430 100     

         

 

Nyitó pénzkészlet: 0 

Bevétel: 23. 430 

Kiadás: -22.825 

Záró pénzkészlet: 605                                    

    

    

    
Pénzmaradvány oka: Az intézmény 2011. évi költségvetésében, dologi kiadások előirányzatainak tekintetében 

pénzmaradvány keletkezett, mely a fenti táblázatban szerepel. Ennek oka, hogy az intézmény jelenleg a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület épületében kapott helyet, a korábbi szolgáltatói szerződések számlái az egyesülethez 

érkeznek, mint szerződött fél. Intézményünk a rezsi költségeket a Pannon Kapu Kulturális Egyesület számlájára 

fizeti be, továbbszámlázás útján. 2011. évi utolsó negyed évében a rezsiköltségekre elkülönített pénzösszeg, 

pénzmaradványt képezett a költségvetésben, mivel az egyesület a továbbszámlázást nem valósította meg.   

 

Az intézmény pályázati tevékenysége: 

 

Intézményünk 2011. évben pályázatot nem nyújtott be.  

 

 

Intézményvezetés tapasztalatai: 2009. 01. 01-től látom el megbízás, belsőhelyettesítés alapján az Intézmény 
vezetését, átmeneti időre. Természetesen egy kis létszámú Intézmény vezetése is kulcskompetenciákat igényel. 

Fontos, hogy a vezető komoly szakmai háttérrel rendelkezzen annak érdekében, hogy komplexen átlássa a saját, 

és a kollégái munkáját is. Meglátásom szerint a kollégák a szakmai tevékenységüket komolyan veszik, szakmai 

felkészültségük a családgondozói munkakörük ellátásához megfelelő szintű. Meglátásom szerint a kollégák 

rendelkeznek minden olyan szakmai és emberi tulajdonsággal, ismerettel, melyek alkalmassá teszik Őket a 

segítő foglalkozás, tevékenység ellátására.   Minden esetben szem előtt tartom, hogy a családgondozókkal 

gyakori személyes kapcsolatot tartsak fenn, ennek érdekében akár naponta is megbeszéljük a már meglévő vagy 

újonnan bekerült esetkezeléseket. A tényleges feladat ellátás érdekében heti 1 alkalommal részletes vezetői 

esetmegbeszélést tartok a családgondozók bevonásával. Az esetmegbeszélés során a kollégák beszámolnak az 

előző heti feladataikról, és a jövőbeni tevékenységek is kialakításra kerülnek. Az esetmegbeszélésen derül ki, 

hogy ki milyen feladatokat fog akár az egész hónapban ellátni, milyen ütemezésben történnek a konkrét segítő 

folyamatok. A családgondozók minden héten, pénteken, a következő heti megbeszélésre elkészítik a 
családlátogatások terveit, melyekről részletesen beszámolnak egymásnak is. A heti esetmegbeszélésen a 

családgondozókkal megbeszélem az adott havi esetleges szabadságolásokat, és a helyettesítés rendjét is. 

Tapasztalatom szerint a kollégák a vezetői javaslatokat elfogadják, kéréseiket, problémáikat meghallgatom, 

közösen alakítjuk ki a megoldási alternatívákat.  

 

 



  

 

 106 

Szükség esetén a családgondozókkal közösen családlátogatáson, intézménylátogatáson veszek részt, munkájuk 

segítése és a gondozott családok, személyek megismerése érdekében. Fontosnak tartom, hogy személyesen is 

találkozzam az intézménnyel kapcsolatban álló szakemberekkel, polgármesterekkel, jegyzőkkel.  

 

 Véleményem szerint a kistérség területén a Polgármesteri Hivatalokkal széleskörű, és megfelelő szintű volt a 

kapcsolatunk 2011-ben is. Amennyiben segítséget kértünk klienseink számára az Önkormányzatoktól, 

együttműködő magatartást tapasztaltunk. Konfliktusos, vagy annak tűnő helyzeteket a körülöttünk lévő 

Intézményekkel megbeszéltük, kölcsönösen segítettük egymást.  

  

 A személycserékkel kapcsolatos teljes körű feladatok ellátását a megfelelő személyekkel egyeztetés, jelzés útján 

végeztem 2011-ben is. A családgondozó váltások a szakmai tevékenység ellátásában semmilyen jellegű 

fennakadást nem jelentett.  
Az esetlegesen kialakult problémákat igyekszünk az Intézmény keretein belül kezelni, megoldani. 

Tapasztalataim szerint az intézményben dolgozó szakemberek egymással megfelelő szintű szakmai kapcsolatot 

tartottak fenn, szoros együttműködés jellemzi magatartásukat a feladatellátás terén.   

Az intézmény pénzügyi tevékenységét minden esetben a Pénzügyi Iroda vezetőjével, majd a Pénzügyi Irodával 

is egyeztetem. Az Intézmény vonatkozásában finanszírozás tekintetében probléma nem merült fel. 

Tapasztalatom szerint az intézmény felelősségteljes magatartást tanúsított a rendelkezésre álló költségvetés 

szempontjából, melynek hatására biztonságos gazdasági helyzet valósulhatott meg az év során. Az Intézmény és 

a Pénzügyi Iroda kontakt személyével az együttműködés megfelelő volt, minden felmerült kérdés közösen 

megbeszélve, megoldásra került. 2011-ben is kizárólag a napi működéshez szükséges kiadások valósultak meg. 

Rendkívüli pénzügyi intézkedésre nem volt szükség.   

 
Meglátásom szerint az intézmény működése a 2011. évben sikeres, és stabil volt, melyet a megvalósított 

ellenőrzések is alátámasztanak. A feladatokat határidőre elvégeztük, az év során több olyan tevékenység 

megszervezése is megvalósult, melyek korábban nem szerepeltek a szakmai programban. 2012. év elején 

elkészítettük a KSH felé statisztikai kérdőíveket, melyek elküldésre kerültek. Ezen kívül minden ellátott 

település vonatkozásában leadásra kerültek az éves Beszámolók családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

tekintetében is. A Beszámolókat a kistérségi települések képviselő testületi ülésein bemutattuk, melyek 

elfogadásra kerültek.  

Összességében elmondható, hogy az intézmény a teljesítette a hatályos jogszabályokban előírt feladatait. A 

kollégákkal együtt az évvégén előkészítettük a következő évi feladatokat, melyek jelentős változást idéztek elő a 

2012. évben, mivel bevezetésre került az igénybevevői napi jelentési nyilvántartás a 226/2006. (XI. 20.) Korm. 

rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és 

országos nyilvántartásáról szóló jogszabály szerint. A felelős szakmai tevékenység megszervezéséhez, és 
megvalósításához az intézmény összes munkavállalója hozzájárult.   

 

 

Szentgotthárd, 2012. március 5. 

 

       Tisztelettel………………………. 

                                                                                               Uhor Anita s.k. 

                                                                                       mb. intézményvezető 
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NYILATKOZAT 

A) Alulírott: Uhor Anita a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2011. évben az általam vezetett 
költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 

eredményes működéséről. 

Gondoskodtam: 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az 

alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és 

hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 
- az intézményi számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes  

körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, 

- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és 

szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi 

szabályoknak, 

- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a 

szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak 

érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E 

tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a 

tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: 

Kontrollkörnyezet: 

Az Intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és működtettem. Az 

alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben, belső szabályzatokban, munkaköri 

leírásokban rögzítettem. Minden dolgozóval személyesen megbeszéltem a munkaköri leírásokban foglaltakat. A 
nevezett dokumentumokat a jogszabálynak megfelelően, évente helyzetértékeltem, és benne a szükséges 

változásokat elvégeztem. Az újonnan munkába állt dolgozókkal részletesen megbeszéltem a munkakörükhöz 

tartózó feladatokat, melyek írásban rögzítve lettek. A munkavállalók tekintetében a Kjt.-t figyelembe véve a 

kinevezések és szükség szerint azok mosósítása pl.: soros lépések, kategóriaváltások – megtörténtek. Így a 

dolgozók az aktuális besorolásuk szerint munkabérrel rendelkezhettek. Gondoskodtam arról, hogy a 

szabályzatok tartalmát az érintettek megismerjék, az előírásokat elsajátítsák, és betartsák. Heti alkalommal 

esetmegbeszélést/vezetői értekezletet tartottam a kollégák bevonásával, ahol a napi, heti, havi, éves feladatok, és 

a fenntartó által meghatározott teendők megbeszélése, és megvalósításuk pontos lépései kialakításra kerültek. 

Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú munkavégzés 

lehetősége biztosított volt. A továbbképzések elvégzése az az, a meghatározott kredit pontok megszerzése után a 

szociális törvény értelmében a jutalmazás is megtörtént az adott dolgozó részére.  Törvényi kötelezettségemnek 

eleget téve eljutattam a továbbképzésekről szóló igazolásokat a NSZFI Salgótarjáni Intézete részére, annak 
érdekében, hogy a szociális továbbképzések regisztrálva legyenek. Folyamatosan az ügyfélfogadás szerint 

kapcsolatban álltam az NSZFI Intézetével. Intéztem a munkaviszonyukat megszüntető dolgozók „kijelentését” a 

továbbképzésükkel kapcsolatban. Évente elkészítettem a továbbképzési tervet, és a szükséges egyéni 

nyilvántartásokat. Szükség szerint a nyilvántartásokat és a továbbképzési tervet az ellenőrző szervek felé 

nyilvánosságra hoztam. Évente elszámoltam a továbbképzések költségeivel a Szentgotthárdi Polgármesteri 

Hivatal pénzügyi irodája felé.  

Kockázat értékelés: 

A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves működésben. Tovább 

nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten 

szigorú gazdálkodást igényelt. Mindezek következtében az Intézménynek jelentős kockázati tényezők mellett 

kellett gazdaságosan, hatékonyan, és eredményesen működni. Mindezek ellenére az Intézmény működése 
gazdálkodás szempontjából eredményes volt, a kötelezően állátott szakfeladatok tekintetében fennakadás, 

működés képtelenség nem alakult ki. A feladatok hatékony, szakszerű ellátása érdekében folyamatosan 
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kapcsolatot tartottam a pénzügyi irodával, a költségvetés figyelemmel kisérése, és szükség szerint a gazdaságos 

beszerzések megvalósítása érdekében. Megvalósítottam a fenntartó utasításait a kötelezettség váladásokkal 

kapcsolatban. Annak érdekében, hogy az Intézmény gazdálkodása eredményes legyen, kizárólag a pénzügyi 

iroda engedélyével történtek beszerzések, kifizetések. 

Kontrolltevékenységek: 

A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket szerveztem, az irányító szerv 

negyedéves kontrollmegbeszélései, a folyamatos egyeztetések a Polgármesteri Hivatal vezetőivel, valamint a 

FEUVE biztosította, hogy a felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni. Eleget tettem a Kjt. 

előírásának, ezért a dolgozók minősítését, értékelését, hiányosságok meghatározását elvégeztem. Gondoskodtam, 
arról hogy a szakfeladatok a törvényi keretek közt működjenek.  

Információ és kommunikáció: 

Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások, vezetői 

megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések útján biztosítottam. Biztosítottam a 

munkavállalók részére az aktív információáramlást, ezért a kollégák az Intézménnyel, a feladatokkal, és a rájuk 

vonatkozó mindennemű tevékenységet megismerhették.  Biztosítottam a kollégák számára, hogy bármilyen 

jellegű (szakmai, személyes) problémájukkal ne csak a rendszeres heti vezetői értekezleten, hanem szükség 

szerint azonnal elérjenek, és a nehézségek megbeszélésre kerüljenek.   

Monitoring: 

A működés során a külső szervek, hatóságok ellenőrzése, a belső ellenőrzés, és a FEUVE révén biztosított volt 

szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben határoztam 
meg az elvégzendő feladatokat, felelősöket. Az éves Munkaterv és a Szakmai Program tartalmazza a 

tevékenyességek leírását, felelősöket, határidőket. Megvalósítottam az Intézmény által használt dokumentumok 

felülvizsgálatát, ezek aktualizálva lettek, a dolgozók szakmai dokumentációikat rendszeresen ellenőrzőm. Az 

ellenőrzések során feltárt hiányosságok megbeszélésre kerültek, azok pótlása is megvalósult. Az irányító szerv 

felé teljesített szakmai és pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről 

kistérségi szinten. Folyamatosan részt vettem a kistérségi települések képviselő testületi ülésein a szakmai 

anyagok, beszámolók ismertetése, értékelése, elfogadása érdekében.  

 

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területei igényelnek fejlesztést: A gazdasági helyzet 

javulása, erősödése után szükséges lenne a dolgozókat minél több szakmai továbbképzésre küldeni, annak 

érdekében, hogy feladataikat továbbra is megfelelő szintű motivációval tudják ellátni.  
 

Az általam vezetett költségvetési szerv önálló gazdasági szervettel nem rendelkezik. A gazdasági vezetői 

feladatokat a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján a Hivatal 

pénzügyi vezetője látja el, továbbképzési kötelezettségét a tárgyévre vonatkozóan a belső kontrollok területén 

teljesítette. 

 

 

Kelt: Szentgotthárd, 2012. március 5. 

P. H. 

Uhor Anita  

s.k. 

mb. intézményvezető 

…………………………….. 
aláírás 

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 

Kelt: ................................ 

P. H. 

.............................................. 
aláírás 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. április 25-i ülésére 

 

Tárgy: Az idegenforgalmi intézkedési terv felülvizsgálata 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi turizmus további fejlesztése kedvező módon egészítheti ki városunk más területen 

megvalósított vagy tervezett fejlesztéseit (ipari park, sportkomplexum stb.), hozzájárul a 

térség lakosságmegtartó képességének javításához, illetve az életminőség javításához is. 

További várható eredmény a vállalkozások számának és gazdasági szerepének növekedése, 

amelyekkel csökkenhet a munkanélküliség, így a turizmus gazdasági szerepe minden 

szempontból „fontos kiegészítő szektor” a térségünkben. 
 

Önkormányzatunk kétséget kizáróan sok mindent tett az idegenforgalom fejlesztése terén. A 

termálprogram megvalósítása, benne a Fürdő működtetése, továbbá az önkormányzati 

ingatlanok ingyenes használata, időnként közcélú foglalkoztatottak alkalmazása, a kemping és 

csónakkikötő fenntartása és működtetése, a szálláshelyek biztosítását lehetővé tevő ingatlanok 

(Alpokalja Motel, Kollégium) fenntartása és működtetése stb. nem kevés terhet ró a városra.  

Ugyanakkor még mindig rengeteg a tennivaló. Változás ennek kapcsán talán abban az 

irányban várható, hogy mostantól egyre inkább a helyi turisztikai szereplőkön, 

vállalkozásokon múlik az ügy sikere.  

 

A következő időszak (2012-2014.) főbb feladatait, teendőit gyűjtöttük össze a csatolt 

intézkedési tervben (1. számú melléklet), amelynek elkészítése során a Fürdő és a 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület munkatársainak tapasztalatait és javaslatait is 

figyelembe vettük. Ezen szervezetek, mint a helyi idegenforgalom legfontosabb szereplőinek 

beszámolóit a Képviselő-testület a közelmúltban tárgyalta, ezért ezeket most újra nem 

mellékeljük, csupán kiemelünk néhány fontosabb, az intézkedési tervben foglaltakat is érintő 

változást: 

 konkrét turistaútvonalak kerültek kidolgozásra, 

 bővült a kiadványok és az ajándéktárgyak köre - új ajándéktárgyak kerültek 

beszerzésre a Látogatóközpontba, illetve létrehoztak egy olyan kérdőívet is, amely a 

Központ információs pultján elhelyezve segíthet megismerni az ide látogatók 

fogyasztói szokásait, 

 szorosabb a kapcsolat a környék szállásadó / vállalkozói között, amely alapja a 

formálódó helyi turisztikai menedzsment szervezet létrehozásának, 

 új rendezvények valósultak/valósulnak meg – lásd: Tavaszköszöntő Fesztivál, a Zöld 

Szentgotthárd, biopiac, 

 a Pannon Kapu Kulturális Egyesület új honlapjának kialakításában kiemeltebb szerep 

jutott a turizmusnak, illetve az Egyesület igénybe veszi az olyan, újabb megjelenési 

formákat is, mint pl: közösségi oldalak (facebook) használata, illetve a Magyar 

Turizmus Zrt. honlapján (itthon.hu) való megjelenés, programturizmus.hu-n való 

megjelenés stb. 

 új, esztétikus megjelenésű hirdetőtáblák kihelyezése a városban, 

 éves eseménynaptár került kiadásra a 24 Város projekt keretein belül, amelyben a 

szentgotthárdi nagyobb események megjelenítésre kerültek. 
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A mellékletben előkészített intézkedési tervet nem csupán aktualizáltuk, hanem jó részt át is 

alakítottuk: a korábbi dokumentum túl általános és összetett voltát igyekeztünk a 

kézzelfogható teendők megfogalmazása felé vinni, illetve egy „kevesebbet markoló”, de 

végrehajtható tervet készíteni – természetesen a koncepcióban és a korábbi intézkedési 

tervben foglalt elvek alapul vételével. 

 

Az előkészítés során megállapításra került, hogy továbbra sincs igazán gazdája a helyi 

idegenforgalomnak: nincs egy olyan szervezet a városunkban / a térségben, amely hivatalosan 

is összefogná ezt a területet és partnerségen alapuló, de koordinálói jogosítványokkal lenne 

felruházva. Ezt az űrt töltheti be a formálódó helyi turisztikai desztináció menedzsment 

szervezet (TDM), különösen arra tekintettel, hogy a megalkotandó, új Turisztikai 

Törvénynek is várhatóan ez lesz az egyik alapja. A törvény tervezete már megfogalmazta: „ 

…a turizmussal kapcsolatos területi feladatokat az alulról szerveződő turisztikai desztináció 

menedzsment szervezeti rendszerhez kapcsolódóan határozza meg. A rendszer kialakítása a 

turizmus fejlesztésének egyik stratégiai alappillére.” Az előzetes tervek szerint a települési 

önkormányzatok – várhatóan már 2013. január 01. időponttól – az idegenforgalmi bevételeik 

egy részét kötelezően ilyen jellegű szervezetek működtetésére lesznek kötelesek fordítani. A 

vállalkozói szféra számára is fontos a helyi TDM szervezet megalakítása, többek között azért 

is, mert pl. az Új Széchenyi Terv turisztikai pályázatain való indulás feltétele már most a 

TDM-szervezeti tagság.  

 

A TDM szervezet létrehozását a kistérség 13 települése, közte Szentgotthárd Város 

Önkormányzata is támogatja azzal, hogy a szervezet székhelye és munkaszervezete (ügyviteli, 

adminisztratív, operatív és kommunikációs feladatok ellátása) a szentgotthárdi Fürdő legyen. 

A Fürdő a feladatot vállalta is, a koordinálásában zajlik aktuálisan a szervezet létrehozása. A 

szervezet létrehozásának viszont akkor van igazán értelme, ha tényleg van kapacitás arra, 

hogy az ügyeket kézben lehessen tartani, hogy a szervezet eredményesen működjön és már 

középtávon önfenntartóvá válhasson. Ehhez természetesen forrást kell biztosítani. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 100.000,- Ft tagdíj biztosításáról szavazott az idei év 

vonatkozásában.  

 

Az Önkormányzat költségvetésében idén is 1 millió Ft került beállításra az idegenforgalmi 

feladatok ellátására. A Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel kötött megállapodás alapján az 

Önkormányzat a turisztikai feladatok elvégzését az előző évben a helyi szállásadóktól 

beszedett idegenforgalmi adó bevételből támogatja, ennek mértékéről évente március 01-jéig 

a Képviselő-testület által jóváhagyott külön megállapodásban állapodnak meg. Idén, eddig az 

Egyesület nem kezdeményezte a megállapodás megkötését, arra eddig nem is került sor. Ezzel 

párhuzamosan megfontolandó lehet a Képviselő-testület számára, hogy ezt az idegenforgalmi 

feladatok ellátására fordítandó összeget idén melyik szervezet számára biztosítja: továbbra is 

közvetlenül a PKKE számára, vagy a Fürdő koordinálásában létrejövő, a PKKE-t is magában 

foglaló TDM szervezet számára, egy külön megállapodás keretében. 

 

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

szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 

Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2012-2014.” dokumentumot az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 

……………………. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Simon Margit, igazgató 

             Kiss Éva, PKKE elnök 

             Gábor László irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2012. április 16. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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I. BEVEZETÉS 
 

Az Idegenforgalmi Intézkedési Terv az idegenforgalmi koncepció végrehajtásához szükséges 

teendőket mutatja be 2014. december végéig bezárólag.  

 

Az idegenforgalom alapjainak lerakása nagyobb részt megtörtént. A jövőben elérendő cél 

továbbra is a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése, a turisztikai szezon 

széthúzásával a bevételek növelése, változatos kulturális programokkal és a környezetünkben 

levő „még érintetlen természet” adta lehetőségek kihasználásával.  

 

Ehhez fejleszteni szükséges a turisztikai projektek összehangolt kínálatát, minőségét, a 

marketing tevékenységünket továbbá biztosítani szükséges a megvalósításukhoz szükséges 

humán/pénzügyi erőforrásokat. Az Intézkedési Terv a megvalósítandó cél érdekében 3 fő 

intézkedés csoportba rendszerezve tartalmazza a teendőket. 

 

 

 

II. CÉLOK ÉS FELADATOK 
 

 

1.) A KOMPLEXITÁS MEGTEREMTÉSE 

 

 

1.1.TERÜLETI (FÖLDRAJZI) SZINTEN: 
 

Szentgotthárd város és kistérsége illetve az őriszentpéteri kistérség, azon belül is leginkább az 

őrségi maghoz tartozó nyugati települések földrajzilag egy területet alkotnak, nemcsak a 

köztudatban, hanem hasonló adottságai szempontjából is, de a legjelentősebb összekötő 

kapocs az Őrségi Nemzeti Park. Ezt a két kistérséget választják a vendégek utazási 

célterületként, hiszen itt találja meg azoknak a vonzerőknek az összességét, amelyek 

kiegészítik egymást.  A térségek szállásadói közösen tudják a szállásigényeket kielégíteni, 

főleg nagyobb rendezvények idején. A szezon széthúzás érdeke is az együttes kínálatot 

kívánja meg. Rossz idő esetén a szentgotthárdi élményfürdő, a barokk épületegyüttesek, a 

környék vallási emlékhelyei kiegészítik az egész térségre jellemző aktív turisztikai 

ajánlatokat. 

 

Az Őrség nagy turisztikai vonzerővel rendelkezik, kiváló „hívó szó”, ezért rendkívül fontos a 

velük való együttműködés, a tájegység vonzerejének kihasználása. Az együttműködés során 

figyelemmel kell lenni arra is, hogy a kölcsönös előnyök szerzése mellett Szentgotthárd és 

környékének, a „Vendvidéknek” az idegenforgalma is beívódjon a köztudatba, illetve egy 

folyamat részeként hasonló ismertségi szintet érjen el, mint az Őrség. Szentgotthárdnak azt 

kell elérnie, hogy ne másodlagos, vagy harmadlagos, alternatív célpont legyen, hanem 

elsődleges. 

 

A Hármashatár városaként és egyébként is, a jelenlegi tendenciákat figyelembe véve 

szükségesnek látszik, hogy – a hazai turizmusra való támaszkodás mellett - a külföld felé is 

nyisson a térség. Ismerté és piacképessé kell magunkat tenni más országokban is. 
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FELADAT:  

 A város és térség turizmusát, szereplőit, kínálatát egészként kell tekinteni, kiterjesztve 

mindezt az Őrséghez tartozó valamennyi településre -> a Szentgotthárdon és az 

Őriszentpéteren külön alakuló helyi turisztikai desztináció menedzsmentek létrehozása 

illetve kezdeti intézkedései során is már folyamatos, összehangolt munkára van 

szükség, amelyet a későbbiekben egyetlen térségi turisztikai desztináció szerveződésbe 

kell integrálni. A létrejövő menedzsmentek feladata a hatékony együttműködés 

feltételrendszerének és csatornáinak kiépítése. 

 Az Őrséggel való együttműködésen belül / mellett hangsúlyt kell fektetni arra, hogy 

Szentgotthárd és környéke – minél szélesebb körben - elsődleges turisztikai célponttá 

váljon -> meg kell találni és fejleszteni, hangsúlyozni, reklámozni kell a ránk jellemző 

specifikumokat, turisztikai attrakciókat (Vendvidék és jellegzetességei, Rába és a vízi 

turizmus, Szentgotthárd, mint a barokk út kapuja, wellness- és egészségturizmus, stb.) 

 Szentgotthárd és térsége turisztikai kínálatát piacképessé kell tenni külföldön is -> a 

külföld felé történő nyitáshoz szükséges marketing stratégia kidolgozása és 

végrehajtása. 

 

1.2.A HELYI SZEREPLŐK SZINTJÉN: 

 

A térség turizmusának jövője attól függ, hogy meg tudjuk-e valósítani az egyes termékek 

fejlesztésében és értékesítésében a szereplők összefogását, képesek vagyunk olyan rendszert 

működtetni, ami képes az egyéni érdekeket és célokat integrálni, együttes fellépéssel. Bár 

történtek előrelépések ezen a téren, továbbra is hiányzik a „gazda” az idegenforgalom 

területén Szentgotthárdon! Még az önkormányzat szintjén, a Polgármesteri Hivatalban sincsen 

idegenforgalmi referens – a témával az adott szituációtól függően foglalkoznak ügyintézők. 

Kellene ezen a téren is előre lépni Jelenleg nincs egy olyan szervezet a városunkban / a 

térségben, amely hivatalosan is összefogná ezt a területet és elégséges irányítói, koordinálói 

jogosítványokkal lenne felruházva. Több értékes, vendégcsalogató attrakció van a városban, 

azonban az összehangolásuk, az egységes megjelenés továbbra sem megoldott. A helyi 

szereplők programkínálatának időbeli és „műfaji” összehangolása pedig elengedhetetlen: cél 

kell legyen, hogy az egyes helyszínek kínálata, a rendezvények  ne versenytársak legyenek, 

hanem egymást kiegészítve nyújtsanak az idelátogatóknak változatos programokat. 

 

Fontos befolyásoló tényező a helyiek viszonya a turizmushoz és a turistákhoz, hiszen a 

vendégszeretetnek központi és kommunikált tulajdonságnak / értéknek kell lenni. Fórumot és 

csatornát kell biztosítani az ilyen jellegű véleményeknek, tapasztalatoknak és természetesen 

az ötleteknek is. 

 

FELADAT: 

 valamennyi helyi turisztikai szereplőt összefogó szervezet (helyi turisztikai desztináció 

menedzsment) mielőbbi létrehozása és működésének feltételeinek megteremtése, 

ennek során a hatékony együttműködés, az egységes megjelenés, a koordináció és 

információáramlás, a partnerség megteremtése a helyi szereplők között. 

 a lakosság, beleértve az önkormányzatok, vállalkozók és civil szervezetek 

„vendégbarát” szemléletformálása. 

 

 

 

2.) KÍNÁLAT- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉS 
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A nálunk meglévő, érintetlen, háborítatlan természet adottságainál nincs is jobb termék, 

önmagában ez persze nem elég: a környéken termelt ökotermékeket fogyasztva aktív 

mozgással, vagy a termálpark szolgáltatásait igénybe véve a civilizáció kellemetlen 

hatásainak kizárásával együtt kell kínálni ezt. Az elmúlt években több pozitív változás is 

történt ezen a téren, azonban még mindig rengeteg a tennivaló: a szolgáltatások körének 

bővítése, azok egymásra épülésének megteremtése, a hiányosságok fokozatos felszámolása 

illetve a szolgáltatásokhoz / termékekhez való hozzájutás / infrastruktúra feltételrendszerének 

javítása továbbra is fontos feladat. Mindezekkel párhuzamosan folyamatos figyelmet kell 

fordítani a város vonzóvá tételére - úgy általában, ennek során az intézmények / középületek / 

közterek- és parkok felújítására, rendben tartására illetve nem mellékesen a helyi 

közbiztonság fokozására. 

 

Térségünk egyik nagy lehetősége az un. „ökoturizmus” továbbfejlesztése. A térség 

adottságaira alapozva ez lehet pl. gyümölcs, gomba, tökmag feldolgozása. Ezen termékek 

előállításához és értékesítéséhez szükséges szolgáltatásokat végző vállalkozások bevonása, 

ösztönzése. A jellegzetes tájtermékeinkre koncentrálva kell megjelenni a piacon, általa pedig 

egy olyan védjegyet létrehozni, amely alkalmas e tájtermék megjelölésére és garantálja a 

minőségét. Meg kell találni azokat a terméket, amelyet akár kizárólag ez a térség kínál 

jellemzően (pl: dödölle, gomba), amelyekre kulturális- és/vagy gasztronómiai programokat/ 

fesztivált lehetne felfűzni. Nem mellesleg a főbb, helyi turisztikai szereplőknek is igénye van 

a megfelelő mennyiségben (és minőségben) előállított ökotermékekre.  

 

Az aktív turizmus további fejlesztése is a következő időszak feladatai között kell szerepeljen:  

 a vízi-turizmus fejlesztése érdekében a Rába komplex turisztikai hasznosítása már 

folyamatban van. Kikötőhely található kb. 10 kilométerenként, néhol már információs 

tábla is található, túrázókat segítő kiadvány is jelent meg. Ezeket az információs és 

infrastrukturális lehetőséget kell tovább fejleszteni. A térség vadban, halban gazdag, 

kitűnő feltételeket biztosít a vadász és horgászturizmus felvirágoztatásához is.  

 a kerékpáros turizmusra a térség jó lehetőségeket nyújt, bár jelenleg nincs megfelelő 

összefüggő kerékpárút hálózat -> a kerékpárutak építésén túl a kapcsolódó 

infrastruktúra (kerékpárbarát vendéglátóhelyek és szállások) fejlesztése is szükséges. 

 a bakancsos turizmusra, azaz a természetjárásra szintén valamennyi település 

környezetében jó lehetőség van. Elsősorban a túraútvonalak megtervezése, 

kitáblázása, pihenőhelyek kialakítása szükséges marketing kiadványokkal és térképi 

megjelentetéssel együtt. 

 lovas turizmussal is egyre több vállalkozó foglalkozik, de szintén nagyon komoly 

előrelépésekre lenne szükség ezen a téren is. Lovas terápiás programok kialakítása, 

túraútvonalak, szálláshelyek a lovakkal érkezőknek, információs kiadványok, 

térképek.   
 

A kulturális turizmus sem elhanyagolható terület. Szentgotthárd történelmi öröksége, a 

ciszterci „hagyaték”, a barokk út, a szentgotthárdi csata stb. elegendő táptalajt nyújt ehhez, és 

felveti az egyházi turizmus erősítését is, benne helyi/térségi programút kialakítását vagy más 

programokhoz (Mária út) való csatlakozás lehetőségét. A kulturális / történelmi örökségünkre 

épülő, már meglévő programsorozatok bővítése / fejlesztése mellett akár új egyedi, sajátos és 

nemzetközi hatókörű programsorozatok indítása is felmerülhet. Korábban már felmerült, de 

még meg nem valósított ötlet erre „Szent Gotthárd napjának” (május 05.) megünneplése. 

Szent Gotthárd, a város névadó szentje, alakjához kultuszt lehetne teremteni, amely egyben a 

város kulturális-turisztikai védjegye lehetne, egyben megalapozhatná a város külföldi 

ismertségét.  
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FELADATOK: 

 a látnivalókhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást kiszolgáló infrastrukturális 

fejlesztések (utak, kerékpár- túraútvonalak kialakítása, kitáblázása, pihenőhelyek 

kialakítása, túraútvonal hálózat, információs pontok, erre épülő szolgáltatások 

kialakítása pl. sporteszköz bérlése, szerviz stb.) folyamatos fejlesztése, megvalósítása, 

 a város vonzóbbá tétele (intézmény-felújítások, a közterek- és parkok rendben tartása, 

virágosítás, a közbiztonság fokozása), 

 a barokk templom látogathatóvá tétele -> egyeztetve az egyház képviselőjével, 

 a turisták bevonzása a Látógatóközpontba, a nyitva tartás igényeknek megfelelő 

alakítása,   

 a tematikus attrakciók bővítése: lovas, kerékpáros, vízi stb., 

 az „ökoturizmus” továbbfejlesztése -> az előállító vállalkozások bevonása, a 

jellegzetes tájtermékeinkre védjegy létrehozása, ezekre kulturális- és/vagy 

gasztronómiai programok/ fesztiválok/kiállítások felépítése, 

 egyházi turizmus erősítése, benne helyi/térségi programút kialakítása vagy más 

programokhoz (Mária út) való csatlakozás lehetőségének számbavétele és 

megvalósítása,  

 a már meglévő programsorozatok bővítése / fejlesztése -> új egyedi, sajátos 

programsorozatok indítása (lásd: „Szent Gotthárd / Gotthárd barát napjának” 

megszervezése, „Hármashatár-nap” megrendezése), 

 szakképzett csoportvezetés, a városi látnivalókhoz hozzá lehessen férni -> 

idegenvezetői bázis kialakítása idegen nyelveken beszélő és elkötelezett emberekkel,  

 testvérvárosi kapcsolatok turisztikai szemléletű felhasználása -> testvérvárosi nap/ok 

megrendezése évente,  

 főtér: nyáron promenád jelleg, évszakonként „új ruhája” –hangulata legyen, 

esztétikus kirakatok, hangulatos, igényes teraszok kialakításának ösztönzése, 

 helytörténeti kutatások folytatása, az eredmények közzététele, bemutatása, a turisztikai 

kínálatba emelése -> helytörténeti tárlat kialakítása. 

 

 

 

3.) MARKETING FEJLESZTÉS: 

 

A marketing mind stratégiai, mind operatív szempontból nagyon fontos összetevője a 

sikernek. Elengedhetetlen, hogy az információk eljussanak a célcsoportokhoz, illetve, hogy a 

tapasztalatok, visszajelzések folyamatosan segítsenek bennünket a további lépések 

megtételében - a sikeres marketingtevékenység elengedhetetlen összetevője a visszacsatolás. 

Tudnunk kell, vajon a turista tapasztalata és élménye hasonlít-e arra, ami szándékunk szerint 

történt. A leszűrt tapasztalatokat be kell építeni a kínálatba, fejleszteni, javítani, módosítani 

kell azok alapján. Másrészt nem szabad elfelejtenünk, hogy az itt tartózkodó vendég maga 

egyben potenciális jövőbeni vendég és igen hatékony (vagy veszélyes) marketing csatorna is. 

 

Fontos szempont ennek során az egységesség megteremtése is, hiszen a gyakorlatban 

megvalósuló együttműködésnek többek között a kommunikációban, a megjelenésben is 

tükröződnie kell. Kiemelkedő jelentőséggel bír a márkaépítés, a márkamenedzsment és az 

egységes arculat megteremtése is, amely nem csupán a kommunikációra, hanem a térségünk 

turisztikai és egyéb kínálatának megjelenési formáira is vonatkozik. A megjelenés során az 
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egységes szimbólumrendszer, logo /szlogen / szín / formavilág alkalmazása indokolt, amely a 

térség egységét, a turizmus fejlesztésének átgondoltságát és tudatosságát is szimbolizálja. 

 

FELADATOK:  

 helyi információs rendszer kidolgozása -> pl. MINICARDS - egyszerűen rátaláljanak 

a turisták a nevezetességekre, látnivalókra, megfelelő tájékoztatást nyújtva, 

egyszerűek, jól használhatóak legyenek, állványokon kell elhelyezni, ott ahol 

leggyakrabban előfordulnak a turisták.  

 információs infrastruktúra / táblarendszer fejlesztése, elsősorban a főbb látnivalók 

(barokk templom és kolostorépület, színház, temetőkápolna stb.) esetében esztétikus, 

bemutató, egységes megjelenésű információs tábla elhelyezése, továbbá egy 

túraútvonalakat is magában foglaló térkép kihelyezése a városban, 

 egységes és tematikus marketing anyagok létrehozása -> a településeknek, annak 

attrakcióit, szolgáltatóit bemutató egységes kalauz kiadvány kiadása (a 2011. évben a 

Kistérségi Társulás által kiadott KILÁTÓ aktualizálása), emellett tematikus, 

információs térképpel ellátott kiadványok készítése, 

 koordinálni és biztosítani kell a helyi szereplők egységes megjelenését a nemzetközi és 

hazai országos és régiós vásárokon, kiállításokon, egyéb turisztikai fórumokon,  

 a közvéleményt folyamatosan tájékoztatni kell a változásokról, a térség értékeiről, a 

turisztikai attrakciókról, a fejlesztési elképzelésekről,  

 a térség turisztikai szereplőit és szolgáltatásait összefogó, online szállásfoglaló 

rendszerrel ellátott, térségi turisztikai gyűjtőportál kialakítása és működtetése,  

 közös éves eseménynaptár kiadása, mely egyfelől gazdagabb programkínálatot biztosít 

az ide látogatóknak, másfelől segít a különböző helyeken meglévő programok térbeli 

és időbeli harmonizálását is, 

 a helyi és országos médiával szoros kapcsolat kiépítése és fenntartása.  

 
 

Szentgotthárd, 2012. április 25. 

 

 

 
 


