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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére 

 
Tárgy: Röntgengép beszerzése a fogászati alapellátáshoz 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dr. Bedics Katalin és Dr. Csuka János az I. és a II. fogászati körzetet ellátó orvosok azzal a 
kérelemmel fordultak a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a két fogászati körzet részére 
intraorális röntgenkészüléket (akár használtat is) szíveskedjenek beszerezni és üzembe 
helyezni. Ennek oka, hogy a jelenlegi elöregedett és korszerűtlen (több mint 30 éves!) 
gépre új engedélyt már nem kérhettek, mivel a Győri ÁNTSZ már 8 évvel ezelőtt is csak 
külön engedéllyel adta ki a gépre a működési engedélyt. 2011. novembere óta a röntgen gép 
használaton kívül van. Megjegyzendő, hogy a fogorvosok ezt a problémát, vagyis egy új gép 
beszerzésének szükségességét már évek többször is jelezték az Önkormányzat felé. 
 
2011. decembertől a fogorvosok a szükséges röntgenfelvételeket az iskolafogászaton oldották 
meg, külön szerződés keretében, a Rendelőintézet tulajdonában lévő iskolai röntgengéppel.  
 
Egy használt fogorvosi röntgengép beszerzésének az ára – üzembe helyezési, 
engedélyezési költséggel együtt – hozzávetőlegesen 500.000,- Ft, míg egy új gép 
beszerzési és beüzemelési ára 1 millió Ft lenne.  
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az Egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet értelmében 
a fogászati röntgenkészülék az előhívás kellékeivel vagy kp. röntgen elérhetőnek kell, hogy 
legyen az alapellátásban. Az Országos Egészségpénztár 2012. januárjától érvényes 
szabálykönyve sokkal több fogászati beavatkozáshoz írja elő kötelezően a 
röntgenfelvétel készítését, mint korábban. Eddig havonta 3-4 fő esetében kellett a röntgen 
készüléket használni, ezen új szabályozás miatt azonban már januárban kb. 20 fő esetében 
kellett kötelezően röntgenfelvételt készíttetni – átmeneti megoldásként az iskolafogászaton. 
 
A Képviselő-testület 171/2002. számú határozataiban kimondta, hogy a Képviselő-testület az 
50e/Ft-nál nagyobb értékű műszer, felszerelés cseréjét, pótlását, továbbá a minimum 
feltételekhez tartozó 50e/Ft feletti műszerek beszerzését, cseréjét és pótlását nem vállalja. 
Erre, jelen esetben a röntgengép megvásárlására ugyanakkor – szerződésük alapján – a 
fogorvosokat nem kényszerítheti az Önkormányzat. 
 
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 
216/2011. (X.19.) Korm. rendelet alapján a betegellátást szolgáló eszközök beszerzése 
érdekében támogatást igényelhetnek - többek között – a területi ellátási kötelezettséggel, az 
alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó vállalkozási formában működő szolgáltatók. A 
támogatás havi mértéke 50.000,- Ft/praxis. Egy fogorvosi szolgáltató praxisonként legfeljebb 
1.500.000.-Ft támogatást igényelhet. Ezt a támogatást akár röntgen gép beszerzésére is 
lehetne fordítani, de a beszerzett gép annak a fogorvosi vállalkozásnak a tulajdonába kerül, 
aki a gépet beszerezte. Előírás azonban, hogy az így beszerzett gépet három évig „csak abban 
az esetben lehet elidegeníteni, ha az – a beszerzésétől számított három évig – az elidegenítést 
követően is az adott praxis betegeinek ellátását szolgája” (216/2011. 1§(1) 5). A szóban 
forgó, elöregedett röntgen gépet az I. és a II. fogorvosi körzet orvosa eddig közösen használta, 
és az önkormányzat tulajdonában volt. Dr. Bedics Katalin a havi keretét, illetve a praxisra jutó 
másfél millió forintot nem tudja – szinte teljes egészében - egy röntgen gép beszerzésére 



elkölteni, mivel az egyéb berendezései is elhasználódtak. Csuka Doktor Úr ezt a támogatást 
ugyanakkor nem veszi igénybe. 
 
Alapvetően négy megoldás látszik tehát:  

A. / az Önkormányzat javaslatára Dr. Csuka János a 216/2011. (X.19.) Korm. rendelet 
alapján a betegellátást szolgáló eszközök beszerzése támogatást megigényelve új 
röntgengépet vásárol azzal, hogy a beüzemelés költségeit (kb. 200.000,- Ft) az 
Önkormányzat viseli, 

B. / az iskolafogászati gép használata állandó jelleggel, erre szerződés kötése, 
C. / az önkormányzati finanszírozás használt gép beszerzése érdekében,  
D. / önkormányzati finanszírozás új készülék beszerzése érdekében.  

 
 Az első alternatívával kapcsolatban tudva levő, hogy a Dr. Csuka János árulja a 

praxisát, ugyanakkor – a támogatás megigénylésének előírása következtében - a gép a praxis 
gyakorlójának a kilépése esetén is 3 évig helyben maradna. A röntgengép megvásárlására 
lehívható támogatás megigénylésére a szerződése alapján nem kötelezhető a Doktor Úr – ez 
mindössze egy javaslat lehet tehát az Önkormányzat részéről.  
 A második alternatíva csak átmeneti megoldás lehet, mivel a röntgenfelvételeket csak 

Ő készítheti el, és ez a napi munkavégzését kizökkenti, illetve akadályozza. Ezzel 
kapcsolatban viszont felmerülhet, hogy az iskolafogászat elhelyezése minden szempontból jó 
helyen van-e a Széchenyi István Általános Iskolában? A helyben lévő tanulók szempontjából 
bizonyosan, a többi iskolából viszont át kell járni a gyerekeknek – hogyan alakul az iskolai 
rendelő sorsa az iskolák állami fenntartásba vétele után? Amennyiben a fogászati alapellátás 
és az iskolafogászati rendelés egy helyen lenne biztosítható, a jelenleg iskolafogászaton lévő 
röntgengép kiszolgálhatna valamennyi felmerülő igényt.  
 A harmadik alternatíva a használt gép beszerzése, de ezzel kapcsolatban 

mérlegelendő, hogy ezzel együtt néhány éven belül nem merül-e fel problémaként a jelenlegi 
helyzet. (Az előzetesen képbe került használt röntgengép ugyan csak 500 e forintba kerül, de 
11 éves…) 
 Értelemszerűen a negyedik alternatíva biztosítana hosszú távú, biztonságos megoldást 

a problémára.  
 
Javasoljuk, hogy első körben Dr. Csuka Jánost kérje fel az Önkormányzat arra, hogy a praxisa 
után megigényelhető támogatásból szerezzen be egy új röntgenkészüléket. Amennyiben ez 
nem bizonyulna járható útnak, érdemes lenne megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy az 
iskolafogászati ellátás a Rendelőintézet épületében biztosítható lenne-e, tekintettel 
természetesen valamennyi ezzel kapcsolatban felmerülő szakmai és egyéb kérdésre, majd ezt 
követően az ügyet a soron következő képviselő-testületi ülésre újból visszahoznánk. 
 
Az biztos, hogy a fogászati körzetekben a munkafeltételek biztosítása az Önkormányzat 
kötelező feladata – így valamilyen megoldást mindenképpen találni kellene. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni  
szíveskedjen. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Dr. Csuka János 

fogorvos számára, hogy a fogászati alapellátás biztosításához szükséges fogászati 
röntgenkészülékének beszerzésére a 216/2011. Korm. rendelet alapján nyújtson be 
támogatási kérelmet azzal, hogy a készülék beüzemelésének költségeit legfeljebb 



200.000,- Ft mértékig Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítja az általános 
tartaléka terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

Dr. Csuka János fogorvos 
 
2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

amennyiben az 1.) pont alapján nem lehet a röntgengép beszerzéséről gondoskodni, a 
Képviselő-testület megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az I. és II. fogorvosi körzet 
diagnosztikus hátterét hogyan lehetne hosszútávon a Szentgotthárd Rendelőintézet - 
Iskolafogászat szolgáltatóval kötött szerződés alapján biztosítani. Ennek keretében 
vizsgálni kell annak a lehetőségét is, hogy az iskolafogászati ellátás a Rendelőintézet 
épületében biztosítható-e.  
Határidő:  2012. márciusi Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              Dr. Mesterházy Mária intézményvezető főorvos  

Gábor László irodavezető 
 
Szentgotthárd, 2012. február 18. 
 

                Huszár Gábor 
                polgármester 

Ellenjegyezte:     
 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület a 2012. február 29-i ülésére 

 
Tárgy: A SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési díjának meghatározása 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXCI. törvény többek között módosította a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban Gyvt.) is , elsősorban 
a térítési díjról szóló 146.§-151.§-okat. Ez alapján a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és 
gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell 
fizetni. 
 
A fenntartó állapítja meg az ellátások térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív 
állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás 
nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni. 
A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek 
gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (együttesen 
gondozásra) és gyermekétkeztetésre. 
 
Fontos kiemelni, hogy a jogszabály a fenntartóra (önkormányzat, kistérségi társulás) bízza 
annak eldöntését, hogy él-e a lehetőséggel mekkora mértékű térítési díjat vezet be az adott 
bölcsődében. 
 
A bölcsőde tekintetében az intézkedés összességében bevétel növekedést jelenthetne az  
intézménynek és ezáltal a fenntartónak is, ugyanis eddig csak az étkezésért volt kérhető 
térítési díj, amely  az intézmény működési költségének csak néhány %-át teszi ki. 
 
 

ELŐZETES, HOZZÁVETŐLEGES KALKULÁCIÓK: 
 
A Gyvt. 150.§ (5)-(6) bek. alapján a bölcsődében ingyenesen (térítésmentesen) kell a 
gondozást biztosítani: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, 
- a három vagy több gyermeket, 
- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok számára, 
- illetve azok részére, akik jövedelemmel nem rendelkeznek. 

 
Az intézményi térítési díj a gondozásra vonatkozóan: a gyermek a Gyvt. 147. § (2) bekezdés 
szerinti gondozására számított intézményi térítési díj – az élelmezés nyersanyagköltségével 
csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. 
 
A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményére vetítve ez az alábbiakat jelenti: 
 
Az önkormányzati hozzájárulás összege 2012-ben: 16.320.000,- Ft 
 a költségvetési törvény szerint a működési napok száma: 251 
 egy napra jutó működési költség: 65.020,- Ft 
 egy főre jutó napi támogatási költség (54 férőhelyre): 1.204,- Ft 



  a fent említett jogszabály szerint ebből levonandó a napi étkezési térítési díj 
összeg: - 422,- Ft 
 egy főre jutó gondozási díj: 777,- Ft / nap. 

 
Az intézményi térítési díj Szentgotthárdon 2012. évben egy gyermekre, egy napra lebontva 
tehát maximum 777,- Ft lehet a 2012. évi költségvetési tervezet alapján. 
 
Jelenleg 40 kisgyermek veszi igénybe a Tótágas Bölcsőde bölcsődei alapellátását. Közülük: 

- 5 kisgyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (étkezési térítési 
díjnál 100% kedvezményt kapnak), 

- 6 kisgyermek nagycsaládban nevelkedik (étkezésnél 50%-os kedvezményben részesül) 
- 2 gyermek tartósan beteg (étkezésnél 50%-os kedvezményben részesül). 

Ők, azaz összesen 13 fő, a jogszabály alapján mentesülnek a gondozási díj fizetése alól.  
 
Jelenleg a fennmaradt 27 kisgyermek szüleitől lehetne napközbeni ellátásért térítési díjat 
beszedni. A térítési díj meghatározásánál figyelembe kell venni az adott család egy főre eső 
jövedelmét is.  
 
Az 1997. évi XXXI. tv. 150. § (1) bek . alapján a személyi térítési díj megállapításánál a 
gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek átmeneti gondozása esetében a gyermek 
családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. 
A 150.§ (3) bek. szerint a személyi térítési díj összege igénybe vevőként nem haladhatja meg a 
gyermekek családjában a rendszeres havi jövedelem 25%-át. 
 
Csak egy lehetséges verzió, ha a 27 gyermek után 500 Ft/ nap térítési díjat szed be az 
intézmény. Ez 27 gyermekkel számolva, éves szinten 3.240.000,- Ft összeget jelentene. Ez az 
összeg azonban a személyi térítési díjak (jövedelemsávok) meghatározása után 
értelemszerűen csökkenne. Mivel jelenleg a bölcsődei kisgyermekek szüleinek jövedelmi 
viszonyairól az intézmény pontos adatokkal nem rendelkezik (a felvétenél csak a munkáltatói 
igazolás szükséges), ezért csak a napi kapcsolatból következtet arra az intézmény, hogy a 27 
családból hozzávetőlegesen 14 minimálbérből él, és a többi családnak is csak kisebb 
mértékben magasabb ennél a jövedelme. Pontos számadatokat természetesen csak akkor 
tudunk, ha az intézmény bekéri a szülők jövedelem igazolását – ezt csak abban az esetben 
teheti az intézmény, ha a térítési díj „bevezetése” mellett dönt a Képviselő-testület. 
(Előzetesen nem szerettük volna, ha „feleslegesen” híre megy annak, hogy az Önkormányzat 
térítési díjat kíván bevezetni a nappali ellátás után.) Hozzávetőlegesen azonban kijelenthetjük, 
hogy ebben az esetben kb. 2 - 2,5 millió Ft körüli összeg jelentkezhet többletbevételként 
akkor, ha 500 Ft/ nap/ gyermek = 10.000,- Ft / hó / gyermek intézményi térítési díj 
bevezetésével számolunk. (A bölcsődei étkeztetés díja természetesen ezen felül terhelné a 
szülőket.) 
 
 

A TÉRÍTÉSI DÍJ „BEVEZETÉSÉNEK” MEGFONTOLÁSA 
 
A térítési díj bevezetése mellett szóló érvek: 

- A bölcsőde tekintetében  az intézkedés összességében bevétel növekedést  jelenthetne 
az  intézménynek és ezáltal a fenntartónak is. 

- Szentgotthárd számára a bölcsődei ellátás biztosítása nem kötelező feladat. 
- Az intézmény szolgáltatást nyújt, aminek ára van és ennek az ellenértékét be is lehetne 

mostantól szedni. Ugyanakkor lehetőség van a differenciálásra is, hiszen azoknak, 
akik szociális helyzetük alapján nem tudnak intézményi térítési díjat megfizetni, 
azoknál erre tekintettel lehet lenni. Ugyanakkor nem fenntartható, hogy jövedelmi 
lehetőségektől függetlenül mindenki ingyenesen jut olyan szolgáltatáshoz, amelyet 



anyagi helyzete alapján meg tudna fizetni, miközben a szolgáltatás nyújtása a 
fenntartóra – és ezáltal a közösségre – nagyon komoly terheket ró.  

- Az sem fenntartható, hogy ingyenesen nyújtunk ellátást rá nem szorulóknak. Mindez 
ráadásul igazságtalan is – lényegét tekintve mindenkivel szemben: azzal szemben is, 
aki tényleg nem tud fizetni egy szolgáltatásért és a nála jóval tehetősebbek ugyanúgy 
nem fizetnek ugyanazon szolgáltatásért. De igazságtalan ez azzal szemben is, aki nem 
veszi igénybe a közösség által nyújtott szolgáltatást, miközben más ingyenesen 
hozzájut akkor is, ha fizetőképes lenne. Egy végtelenül torz rendszer ez, a térítési díj 
differenciált bevezetése ezt a rendszert jelentősen javítaná. 

- Mindez, amiről most beszélünk, egy olyan bevétel, amely a költségvetésbe nem folyik 
be, holott be lehetne szedni. Ez a mulasztás részünkről az egész rendszert gyengíti, 
hiszen kivethető és beszedhető bevétel az, ami így hiányzik a kasszából. 

- Mint ismeretes, a fenntartó Kistérségi Társulás január hónapban pályázatot nyújtott be 
a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése” című, NYDOP-5.1.1./B-11 kódszámú felhívásra a SZEOB Tótágas 
Bölcsőde épületének felújítása céljából. Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban 
részesül, sor kerülhet – többek között – a több mint 30 éves épület hőszigetelésére, a 
nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre, az elektromos hálózat felújítására, 
akadálymentesítésre és a vizesblokkok felújítására is. Mindez nem kevés önerő 
biztosítását igényli az Önkormányzattól (9 + 12 millió Ft + a 2 fő gondozónő 
alkalmazásának költségei 5 éven keresztül). A pályázat esetleges pozitív elbírálása 
esetén maga a fejlesztés megvalósítása „méltányolható” hivatkozási alap lehet 
valamely mértékű térítési díj beszedésére. 

 
A térítési díj ellen szóló érvek: 

- A fentebb bemutatott, előzetes és hozzávetőleges kalkulációk alapján feltételezhető, 
hogy a reálisan beszedhető térítési díjak összege legfeljebb 2-3 millió Ft nagyságrendű 
bevételt jelenthet az intézmény / a fenntartó számára. (További kérdés természetesen 
az is, hogy ezzel az összeggel közvetlenül a fenntartás, vagyis az önkormányzati 
hozzájárulás összege csökken-e, vagy közvetlenül az intézménynek jelent-e majd 
bevételt, ha bevezetésre került? Például: az intézmény előtti balesetveszélyes 
járdaszakasz rendbetételére fordítható lesz ez az összeg, vagy csupán az 
önkormányzati hozzájárulás összege csökken ezzel?) 

- A fentebb már hivatkozott, a bölcsőde épületének fejlesztésére benyújtott pályázat 
kapcsán kapacitásbővítést, illetve annak biztosítását is vállalt a fenntartó – plusz 1 
csoporttal, ami 12-14 kisgyermeket jelentene. Kérdéses, hogy amennyiben bevezetésre 
kerülne valamely összegű térítési díj, ismerve a helyi szociális helyzeteket, jövedelmi 
viszonyokat, ha csak kis mértékben is, de nem kell-e számolni a bölcsődei 
gyermeklétszám valamilyen mértékű csökkenésével – a pályázatban vállalt 
kapacitásbővítéssel szemben? A pályázat megvalósíthatóságát ez ugyan nem zárná ki, 
de ebben az esetben is biztosítani kell a kapacitásbővítés feltételeit, vagyis további 2 
fő gondozónő alkalmazását 5 éven keresztül úgy, hogy nem több, hanem a jelenleginél 
kevesebb gyermek, ezáltal a jelenleginél kevesebb állami támogatás érkezik az 
intézmény működtetése után. (A pályázat elbírálásának időpontja várhatóan április-
májusra tehető.) 

 
A Gyvt. 148. §. alapján a személyi térítési díjösszege évente két alkalommal vizsgálható felül 
és változtatható. A hatályos szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák 
szabályairól szóló 22/2003. (IV.30.) ÖKT rendelet 20. § (1) bekezdése szerint a személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját a Képviselő-testület 
évente kétszer állapíthatja meg, első alkalommal az adott év április elsejéig. 
 



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

 
Határozati javaslat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsának, hogy 2012. évben a SZEOB Tótágas Bölcsőde 
intézményegység által biztosított gyermekek napközbeni ellátása kapcsán  

A. / 0 Ft összegű intézményi térítési díjat határozzon meg, 
B. / javasolja megvizsgálni intézményi térítési díj megállapításának lehetőségét 

azzal, hogy azt részletesen ki kell dolgozni  és előzetes javaslattételre a 
Képviselő-testület elé kell terjeszteni,  

és amelyet Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek 
védelméről szóló 23/2003. (IV. 30.) rendeletében is szabályozni szükséges. 
Határidő: 2012. márciusi testületi ülés 
Felelős  : Huszár Gábor polgármester / elnök 

Kovács Tiborné igazgató 
Gábor László irodavezető 

 
Szentgotthárd, 2012. február 14. 
          
                     Huszár Gábor 
                      polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére 

 

Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár 2012. évi munkaterve 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatója elkészítette intézménye 2012. évi munkatervét, 

melynek jóváhagyását kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől (1. sz. melléklet). 

 

A Munkatervben meghatározásra került a 2012. évi cselekvési program, mely alapján 

részletesen kidolgozásra kerültek a munkatervi feladatok is határidőkkel és felelősök 

megnevezésével az alábbi fő területeken: 

 A működés fizikai feltételeinek javítása 

 Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek bővítése 

 A könyvtárak oktatási-képzési szerepének növelése, az olvasáskultúra fejlesztése, új 

társadalmi csoportok bevonása  

 A könyvtári szolgáltatások minőségének és hatékonyságának növelése 

 A fiókkönyvtárakban új társadalmi csoportok integrálása, az olvasás és az 

információszolgáltatás népszerűsítése  

 Könyvtári marketing 

 A mozgókönyvtári ellátás fejlesztése 

 Iskolai könyvtári feladatok ellátása a III. Béla Szakképző Iskolában 

 Honismereti-helytörténeti tevékenység 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtárban a feladatot összesen 7 fővel látják el. 2 fő a felnőtt 

részlegben (a kölcsönzés mellett feldolgozó munkát és a mozgókönyvtári feladatokat is 

ellátva), 1 fő a folyóirat-olvasóban és a médiatárban, 1 fő a gyermekkönyvtárban, 1 fő 

fiókkönyvtáros (a négy fiókkönyvtár összes feladatát ellátva), 1 fő könyvtárvezető, 1 fő az 

iskolai könyvtárban (39/2010. sz. Képviselő-testületi határozat 4. pontja alapján). 

 

A Könyvtár fontos feladatának tartja és a napi munka mellett hangsúlyt fektet: 

 az interaktív honlapjának feltöltésére, folyamatos frissítésére, a portál 

szolgáltatásainak kialakítására, 

 a dolgozók továbbképzésével az információs és könyvtáros kompetenciák 

fejlesztésére, a hatékony és színvonalas szakmai munka érdekében a munkakörök 

átszervezésére, 

 az olvasásnépszerűsítő programok által nemcsak Szentgotthárdon, hanem a 

fiókkönyvtárakban új társadalmi csoportok bevonására, 

 a marketing tevékenységek kiterjesztésére: a kistérség környező településeinek 

közoktatási és közművelődési feladatait ellátó intézményeire, a város intézményeivel 

és civil szervezeteivel való szoros együttműködésre, 

 a III. Béla Szakképző Iskolában a könyvtár-pedagógiai feladatok ellátására, 

 a honismereti és helytörténeti tevékenység keretében a Honismereti Klub 

működtetésére, szakmai támogatására. 



Mindezek mellett az ellátórendszeri könyvtárosok számára szakmai segítséget nyújtanak, 

alkalmi továbbképzéseket szerveznek. A nyár folyamán a gyermekek számára olvasó 

táborokat szerveznek, tevékenyen bekapcsolódnak a város kulturális rendezvényeibe, illetve 

saját rendezvényekkel gazdagítják a város kulturális életét. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában dönteni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

2012. évi munkatervét az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel 

hagyja jóvá: ……………………………………………… 

Felkéri az intézmény igazgatóját a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska igazgató 

 

Szentgotthárd, 2012. február 17. 

 

            Gábor László 

              irodavezető 

Ellenjegyezte:   

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. számú melléklet 

 
Móra Ferenc Városi Könyvtár 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

9970 

Fax: 94/554-129 

Tel.: 94/554-128, 94/380-113 

E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

 

M U N K A T E R V 

2012. 
 

Szentgotthárd, 2012. február 15. 
 

A könyvtár cselekvési programja 2012-ben 

 

1. A működés fizikai feltételeinek javítása 

 

1.1. A szükséges karbantartási és festési munkák elvégzése 

 

2. Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek bővítése 

 

2.1. A Vas Megyei Könyvtári Portál szolgáltatásainak igénybevétele, a tartalmak frissítése 

könyvtárunkra vonatkozóan 

1.2. A könyvtár interaktív honlapjának feltöltése, folyamatos frissítése, a portál 

szolgáltatásainak kialakítása 

2.3. Retrospektív állománykonverzió folytatása: helyismereti fotók és kéziratok, 

aprónyomtatványok katalogizálása 

2.4. A fotó- és kéziratarchiválás folytatása a helyismereti gyűjteményben 

2.5. A mozgókönyvtári szolgáltatások kibővítése 

 

3. A könyvtárak oktatási-képzési szerepének növelése, az olvasáskultúra fejlesztése, új 

társadalmi csoportok bevonása  

 

3.1. Használóképző tanfolyamok szervezése az olvasási és digitális írástudás elterjesztésére, a 

tanulást támogató tartalmakhoz és információkhoz történő hozzáférés érdekében. 

3.2. A nevelési-oktatási intézményekkel partnerségben a TÁMOP-3.2.11-es pályázat 

keretében megvalósuló foglalkozás-sorozat folytatása 11 tagintézményben.  

3.3. Részvétel az országos és megyei programokban az olvasás-népszerűsítés, a digitális 

kompetenciák fejlesztése érdekében (Internet Fiesta, Összefogás a könyvtárakért, új pályázati 

lehetőségek kihasználása). 

3.4. Olvasótáborok, ifjúsági programok, pályázatok szervezése 

3.5. Együttműködés kialakítása nevelési-oktatási intézményekkel a tanórán kívüli nevelés új 

formáinak megvalósítása érdekében.  

 

4. A könyvtári szolgáltatások minőségének és hatékonyságának növelése 

 

4.1. A könyvtáros munkatársak szakmai továbbképzésével az információs és könyvtáros 

kompetenciák fejlesztése. 



4.2. A munkakörök átszervezése a hatékonyabb és színvonalasabb feladatellátás érdekében. 

4.3. A minőségbiztosítás helyi szabálygyűjteményének kialakítása a könyvtári 

munkafolyamatok területén (gyarapítás, feldolgozás, szolgáltatások). 

4.4. Az új interaktív portál lehetőségeinek kihasználása a gyűjteménygyarapításban és az 

elégedettség-vizsgálatok területén. 

 

5. A fiókkönyvtárakban új társadalmi csoportok integrálása, az olvasás és az 

információszolgáltatás népszerűsítése  

 

5.1. Egyéni használóképzés és tanácsadás az IKT eszközök és információforrások 

használatára.  

5.2. Olvasásnépszerűsítő programok szervezése. 

5.3. Közös programok szervezése a városrészi önkormányzati és civil szervezetekkel.  

 

6. Könyvtári marketing 

6.1. A hagyományos gyerekkönyvtári programok, versenyek kiterjesztése a kistérségre, a 

külföldi partneriskolákra 

6.2. Kapcsolattartás a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel a könyvtári programok 

népszerűsítésére 

6.3. Együttműködés kialakítása Szentgotthárd és a kistérség közoktatási intézményeivel a 

tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatására 

6.4. Kapcsolattartás a városrészi civil szervezetekkel, kisebbségi önkormányzatokkal közös 

programok megvalósítása érdekében 

6.5. Ingyenes beiratkozási lehetőségek meghirdetése, kihelyezett beiratkozási és kölcsönzési 

lehetőség a városi programokon. 

6.6. Könyvtári éjszaka, könyves vasárnap 

6.7. Virtuális séta a könyvtárban az interaktív honlap segítségével 

6.8. A távhasználat lehetőségeinek kiterjesztése. 

 

7. A mozgókönyvtári ellátás fejlesztése 

 

7.1. Olvasásnépszerűsítő programok megvalósítása a kistérség könyvtári szolgáltató helyein. 

7.2. Az IKSZT keretében működő könyvtárak szolgáltatási kínálatának bővítése, a 

könyvtárhasználat népszerűsítése. 

7.3. Az új könyvtárosok szakmai segítése. 

 

8. Iskolai könyvtári feladatok ellátása a III. Béla Szakképző Iskolában 

 

8.1. Olvasószolgálati feladatok 

8.2. Könyvtár-pedagógiai feladatok 

8.3. Olvasásnépszerűsítő programok 

 

9. Honismereti-helytörténeti tevékenység 

 

9.1. A honismereti klub működtetése 

9.2. Szakmai segítségadás a ciszter könyvtár rendezéséhez, a dokumentumok 

katalogizálásához 

9.3. A helytörténeti fotódokumentumok és kéziratok archiválása, rögzítése a Szikla 

rendszerben 

9.4. A digitalizálás előkészítése: szerzői jogi nyilatkozatok beszerzése 



9.5. A nyilvános dokumentumok közzététele 

 

Munkatervi feladatok 2012-ben 

 

I. Épület, technika, személyzet, pénzügyi források, a könyvtár működése 

1. Épület 

Az épület-karbantartás szükséges feladatainak elvégzése a Közszolgáltató Vállalat 

karbantartási terve alapján.   

 

A központi fűtés és a gázkazánok éves karbantartása 

Határidő: 2012. szeptember 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A tűzoltó készülékek ellenőrzése, cseréje 

Határidő: 2012. április, október 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

2. Technika, bútorzat 

A számítógéppark, a számítógépes hálózat, illetve a technikai eszközök állagának megóvása 

folyamatos karbantartással, átalánydíjas szerződésekkel: 

- a Szikla integrált rendszer távkarbantartása 

- a riasztórendszer karbantartása 

- a számítógépek, számítástechnikai eszközök és a hálózat karbantartása 

- a fénymásolók, pénztárgép karbantartása 

Határidő: havonta, negyedévente, alkalmanként 

Felelős: Molnár Piroska 

 

3. Személyzet 

 

Olvasószolgálatos könyvtárosok: 2 fő a felnőtt részlegben (a kölcsönzés mellett feldolgozó 

munkát és a mozgókönyvtári feladatokat is ellátva), 1 fő a folyóirat-olvasóban és a 

médiatárban, 1 fő a gyermekkönyvtárban, 1 fő fiókkönyvtáros (a négy fiókkönyvtár összes 

feladatát ellátva), 1 fő könyvtárvezető, 1 fő az iskolai könyvtárban 

Határidő: 2012. január 1. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A könyvtáros álláshelyeken dolgozók munkabeosztásával, munkaköri feladatainak 

meghatározásával a lehető legnagyobb hatékonyság elérése. Munkakör- és munkaidő-

átcsoportosítás szeptembertől a feladatellátás minőségének javítása érdekében. 

Határidő: 2012. augusztus 20. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A könyvtáros munkatársak szakmai, informatikai és nyelvi képrése (a TÁMOP pályázati 

konstrukcióban) a Továbbképzési és a Beiskolázási terv alapján. 

- Akkreditált könyvtáros szakmai képzések a Berzsenyi Könyvtárban (Andragógia, Web 2.0) 

Határidő: 2012. február 

- Nyelvi képzések 

Határidő: 2012. február 

Felelős: Molnár Piroska 

 



Az ellátórendszeri könyvtárosok szakmai segítése, alkalmi továbbképzések szervezése. 

Helyszíni segítségnyújtás a könyvtári szolgáltatóhelyeken havonkénti rendszerességgel 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Tapasztalatcserék szervezése más könyvtárakban a megyében, a megyén kívül, illetve 

Szlovéniában, Ausztriában. 

Határidő: folyamatos, a lehetőségek függvényében 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Közcélú munkavállaló foglalkoztatása a technikai feladatok segítésében, szakképzett 

könyvtáros irányítása mellett: 

- vonalkódolás 

- raktárrendezés, dokumentumok visszaosztása 

- fénymásolás, rejtvényfüzetek összefűzése 

- felszólítások borítékolása 

- jelzetek javítása 

- részvétel a kistérségi szolgáltatóhelyeken a raktári rend kialakításában, a szükséges revíziós 

  feladatoknál 

- adminisztrációs teendők a leltározásnál 

- részvétel az olvasótábori feladatok ellátásában 

- a rábafüzesi ifjúsági táborban felügyelet ellátása 

Határidő: 2012. március 1-jétől december 31-ig 

Felelős: Molnár Piroska 

 

4. A könyvtár gazdálkodása 

 

A könyvtár költségvetésének tervezése, egyeztetés a pénzügyi irodával. A kiadások és 

bevételek figyelemmel kísérése, részvétel a kontroll-rendszerben, a gazdálkodáshoz 

kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása, önköltség-számítás, együttműködés a pénzügyi 

irodával. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A pályázati források tervszerű felhasználása. A pályázati adminisztráció (szerződések, 

teljesítésigazolások, elszámolások, a nyilvánosság biztosítása) naprakész vezetése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A pénzügyi források hatékony és gazdaságos felhasználása, a bevételek növelése, pályázati 

források keresése.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A technikai eszközök folyamatos karbantartásával a működőképesség, így a bevételi források 

fenntartása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

 



A rendezvények, szakmai programok megvalósításához pályázati forrás, szponzori támogatás 

keresése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

   Horváth Tiborné 

 

A fiókkönyvtárak fizikai körülményeinek javítása önkormányzati támogatásból, pályázati 

forrásból, társadalmi munka szervezésével. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix 

   Molnár Piroska 

 

5. A könyvtár működése 

 

Személyzeti munka 

 

A könyvtári dolgozókkal kapcsolatos személyügyi és munkaügyi feladatok ellátása. A 

személyi anyag kezelése, a munkaügyi adminisztrációs feladatok ellátása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Felelősök kijelölése az egyes szakmai területeken: 

- Gyarapítás: Horváth Tiborné 

- Feldolgozás: Hegedűsné B. Krisztina 

- Szolgáltatás: Mátrainé B. Erika, Máthé Andrea 

- Mozgókönyvtári ellátás: Kovács Erzsébet 

- Fiókkönyvtári feladatok: Bedi Beatrix 

- Pályázati tevékenység: Molnár Piroska 

 

Törvényességi feladatok 

 

A törvényes működés biztosítása, a törvényesség betartása és betartatása. Az érvényes 

jogszabályok és szabályzatok hozzáférhetővé tétele, ismertetése. A könyvtár belső 

szabályzatainak elkészítése, elkészíttetése, szükség szerinti módosítása, betartásának 

ellenőrzése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Szabályalkotási tevékenység 

 

Munkaköri leírások módosítása 

Határidő: 2012. augusztus 20. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A Továbbképzési terv szükséges módosítása és a beiskolázási terv elkészítése 

Határidő: 2012. január 10. 

Felelős: Molnár Piroska  

 

Minőségbiztosítási feladatok 

 



A könyvtár szolgáltató tevékenységének megtervezése, egységes eljárások és követelmények 

kidolgozása a könyvtári területekre: 

- Gyarapítás 

- Feldolgozás 

- Állományvédelem 

- Szolgáltatások (kölcsönzés, tájékoztatás, rendezvényszervezés, oktatás) 

- Nyilvántartások vezetése 

- Mozgókönyvtári feladatok 

- Pályázatkészítés 

- Statisztikai adatszolgáltatás 

- Biztonságtechnikai feladatok 

- Gazdálkodás 

Határidő: 2012. október 

Felelős: könyvtári szakalkalmazottak 

 

A könyvtárban folyó szakmai tevékenység szervezése, ellenőrzése 

 

A könyvtár szakmai programjának elkészítése.  

Határidő: 2012. február 15. 

Felelősök: 

 Részfeladatok: a részlegek felelősei 

 Összeállítás: Molnár Piroska 

 

A munkatervi és távlati feladatok megvalósulásának ellenőrzése, minőségének értékelése. 

Forgalomelemzés, kölcsönzési intenzitás elemzése, a beszerzett dokumentumok 

hasznosulásának elemzése, a könyvtári szolgáltatás folyamatainak mérése 

Határidő: 2012. december 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Az előző év értékelése, a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése. 

Határidő: 2012. március 

Felelősök: 

 Részfeladatok: a részlegek felelősei 

 Összeállítás: Molnár Piroska 

 

A kistérségi szolgáltatóhelyek működésének értékelése 

Határidő: 2012. március 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

A könyvtár 2013. évi költségvetésének tervezése 

Határidő: 2012. november 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Ügyviteli teendők 

 

A könyvtári szakmai nyilvántartások vezetése a munkaköri leírásokban szereplő 

munkamegosztás szerint. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

 



A gazdasági-pénzügyi feladatokkal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, utalványozás, 

bevételek kezelése, készpénzkezelés. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné (ellátmány kezelése) 

   Molnár Piroska (utalványozás) 

              Hegedűsné B. Krisztina (bevételek nyilvántartása, elszámolása) 

 

Statisztikakészítés az előző évi működésről, a gyűjteményről és a forgalomról a központi 

könyvtárban, a fiókkönyvtárakban és az ellátórendszeri tagkönyvtárakban. 

Határidő: 2012. február 20. 

Felelős: Horváth Tiborné (állományadatok, könyvtárközi kölcsönzés) 

   Hegedűsné (forgalmi adatok) 

   Bedi Beatrix (fiókkönyvtárak) 

   Mátrainé (folyóiratok) 

              Kovács Erzsébet (kistérség) 

              Molnár Piroska (pénzügyi adatok, összesített adatok) 

 

Kis értékű eszközök selejtezése 

Határidő: 2012. április 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Leltárkészítés a kis- és nagyértékű tárgyi eszközökről 

Határidő: 2012. február 6. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A szabadságok nyilvántartása, havi távollétjelentések készítése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Fogyóeszközök beszerzése (írószer, irodaszer, szakmai anyagok, egyéb) 

Határidő: negyedévente 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Pályázati beszámolók, elszámolások készítése, projektjelentések készítése 

Határidő: pályázattól függő 

Felelős: Molnár Piroska 

 

II. Gyűjtemény és szolgáltatások 

1. Gyűjteményalakítás és -feltárás 

Állományfejlesztés 

 

Az állományfejlesztés elvei:  

- az igényeknek megfelelő gyarapítási stratégia a folyóiratok rendelésénél (NKA-ajándék 

folyóiratok rendelésével az előfizetés csökkentése)  

- az értékállóság és az aktuális igények egyensúlyának megtartása (a Szikla rendszer 

kölcsönzési adatainak figyelembe vételével) 

- a népszerű regények beszerzése kedvezményes áron, postaköltség nélkül online áruházakból 

(Booklin, NetPiac, Könyvellátó, Alexandra, Libri) 

- a Szikla gyarapító moduljának alkalmazása a dezideráták gyűjtésében 

- A Márai-programban való részvétel 



 

A dokumentumállomány gyarapításának forrásai: 

 - költségvetési támogatás 

 - érdekeltségnövelő támogatás 

 - mozgókönyvtári normatíva 

 - pályázati források, egyéb támogatások 

 - ajándék és csere 

 

Állományfejlesztés 2012-ben a költségvetés függvényében 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné (könyvek) 

   Mátrainé B. Erika (folyóiratok) 

   Hegedűsné B. Krisztina (AV dokumentumok) 

  Kovács Erzsébet (kistérségi könyvek) 

 

Állományfeltárás, katalogizálás 

 

Az állományba vétel az egyedi leltárnaplóban és a Szikla integrált rendszerben (CD, DVD, 

mozgókönyvtári könyvek), a Szikla rendszer katalogizáló moduljában (könyvek, központi 

könyvtár, fotódokumentumok, helyismereti cikkek), a folyóiratok érkeztetése cardexen: 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné (központi könyvállomány, kötött folyóiratok) 

  Hegedűsné B. Kritsztina (CD-, DVD-dokumentumok, fotók) 

  Mátrainé B. Erika (folyóiratok érkeztetése, aprónyomtatványok, helyismereti cikkek 

  nyomtatott forrásokból) 

   Kovács Erzsébet (mozgókönyvtári könyvállomány) 

   Molnár Piroska (helyismereti cikkek)  

   Máthé Andrea (diafilmek) 

   Bedi Beatrix (fotódokumentumok, helyismereti cikkek online forrásokból) 

  

Feltárás, katalogizálás, az újonnan vásárolt dokumentumok rögzítése az adatbázisban: 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné (könyvek, kötött folyóiratok) 

  Hegedűsné B. Kritsztina (CD-, DVD-dokumentumok) 

   Kovács Erzsébet (mozgókönyvtári könyvállomány) 

   Mátrainé B. Erika (aprónyomtatványok) 

     Bedi Beatrix (fotódokumentumok) 

  

A csoportos leltárakban az állománygyarapítás rögzítése. 

Határidő: negyedévente 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

A szabályzatban rögzített módon építjük valamennyi részlegben valamennyi dokumentumról 

a raktári katalógusokat. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

  Máthé Andrea (gyermekrészleg könyv- és diafilm állomány) 

  Bedi Beatrix (fiókkönyvtári gyűjtemény és letéti állomány) 

   Kovács Erzsébet (kistérségi gyűjtemény és letéti állomány) 

 



Az aprónyomtatványok feltárása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

A helyismereti fotógyűjtemény retrospektív feltárása és rögzítése a Szikla fotóarchiváló 

moduljában 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix, Hegedűsné B. Krisztina 

 

Állományapasztás 

 

A könyvtári állományapasztásban kettős elv érvényesül: tervszerű állományapasztás (a 

gyűjtőköri módosulásoknak, az állomány tartalmi és fizikai állapotának megfelelően), alkalmi 

törlés (rongálás, elveszés, behajthatatlan követelés esetén). A törlés nyomon követése a 

nyilvántartásokban. 

 

Alkalmi törlés a részlegekben: rongálás, természetes elhasználódás, elveszés miatt. 

Határidő: 2012. december 

Felelős: Horváth Tiborné 

    

Az elveszett térített, a rongált dokumentumok, a behajthatatlan követelés folyamatos rögzítése 

a Szikla kölcsönzési moduljában, részlegenként 

Határidő: folyamatos 

Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok 

 

Állományellenőrzés 

 

2012-ben revíziót nem tervezünk. 

 

Állománygondozás 

 

A fokozott igénybevétel folyamatos állománygondozást igényel. A kisebb javításokat, a 

jelzetek javítását helyben végezzük el. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok 

 

A helyben nem javítható, de törlésre nem kerülő könyveket a BDK kötészeti műhelyében 

köttetjük. Itt végeztetjük a hosszú távú őrzésre szánt folyóiratok köttetését is. 

Határidő: 2012. május 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

2. Olvasószolgálat, tájékoztatás 

2.1. Felnőtt részleg 

 

A részleg általános szolgáltatásai: 

- dokumentumkölcsönzés: könyv 

- a Szikla integrált rendszer kölcsönző moduljának kezelése, a szükséges beállítások 

figyelemmel kísérése 

- a prézens állomány és az elektronikus dokumentumok helyben használata 

- előjegyzés felvétele, az olvasók kiértesítése 



- a saját állományból ki nem elégíthető kérések teljesítése könyvtárközi kölcsönzéssel 

- a könyvtárközi kölcsönzési igények összegyűjtése 

- könyvtárközi kölcsönzés az ODR-ből, a Szikla lelőhely-adatbázisból, a Berzsenyi Könyvtár 

könyvtári portáljából 

- tájékoztatás saját állományból, a Szikla adatbázisból, számítógépes adatbázisokból, külső 

hálózati forrásból 

- irodalomkutatás 

- másolatszolgáltatás nyomtatott dokumentumokból 

- szkennelés 

- CD-írás 

- az internet-használat felügyelete 

- elektronikus levelezés 

- adatok letöltése és nyomtatása 

- szövegszerkesztés, nyomtatás 

- a kölcsönzési határidők nyilvántartása 

- napi statisztika készítése a forgalomról, ennek nyilvántartása 

- a telefonközpont és a fax kezelése 

- spirálozás 

- laminálás 

- a pénztárgép és a bevételek kezelése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

   Hegedűsné B. Krisztina 

 

Általános tájékoztatás a saját gyűjteményből, adatbázisokból és internet-forrásokból 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

   Hegedűsné B. Krisztina 

 

Segítségnyújtás a direkt és indirekt tájékoztató eszközök használatában, a számítógépes 

adatbázisok, az állományfeltáró eszközök használatában. A használók segítése az 

információszerzésben, az elektronikus ügyintézésben 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

   Horváth Tiborné 

 

Az internet-szolgáltatás nyilvántartása a felnőtt részlegben. Az olvasók segítése, a használat 

regisztrálása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina 

Az eMagyarország pont gépein az e-közigazgatáshoz kötődő feladatok szolgáltatása, a 

szolgáltatás népszerűsítése, az olvasók segítése az ügyintézésben. A nyilvántartások vezetése, 

e-tanácsadás. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina  

    

Részvétel az olvasótábori programokban. Programkínálat a felnőtt részlegben az 

olvasótáborok ideje alatt 

Határidő: 2012. június, augusztus 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 



 

Könyvtárismertető és könyvtárhasználati foglalkozások szervezése és lebonyolítása 

középiskolásoknak. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina, Horváth Tiborné 

 

Érettségire felkészítő foglalkozások könyvtári ismeretekből, információkeresésből 

Határidő: igény szerint folyamatosan 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Rendhagyó tanórák lebonyolításához hely, dokumentum, eszköz biztosítása, a 

könyvtárhasználat segítése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina, Horváth Tiborné 

 

Könyvtárhasználati órák diákcsoportoknak: kiscsoportos foglalkozás, internethez, 

számítógéphez kötődő feladatmegoldással, könyvtárhasználati gyakorlattal 

Határidő: igény szerint 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

Mentori feladatok ellátása a könyvtár szakos hallgatók szakmai gyakorlatai idején az 

olvasószolgálati és a tájékoztató munkában. 

Határidő: alkalmanként, felkérés alapján 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina, Mátrainé B. Erika, Horváth Tiborné, Molnár Piroska 

 

Kiállítás a felnőtt részlegben az előző év eseményeiről 

Határidő: 2012. február 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

Ingyenes beiratkozás a nőnap alkalmából hölgyek részére. 

Határidő: 2011. március 8. 

Felelős: Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina 

 

Nőnek lenni jó – a PKKE rendezvényén könyvsarok, kihelyezett beiratkozás és kölcsönzés 

Határidő: 2012. március 10. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Író-olvasó találkozó szervezése a PKKE-vel közösen Schaffer Erzsébettel. 

Időpont: 2012. március 22. 

Felelős: Horváth Tiborné 

Internet Fiesta – csatlakozás az országos programsorozathoz. 

Határidő: 2012. március vége 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

Közreműködés a költészet napi versenyen a színházban 

Határidő: 2012. április 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Ingyenes beiratkozási lehetőség férfiaknak Ivo napján. 

Határidő: 2011. május 19. 



Felelős: Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina 

 

Könyvtári éjszaka Szent Iván éjjelén: ingyenes beiratkozás, játékos feladatok. 

Határidő: 2012. június 22. 

Felelős: Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina 

 

A Petőfi Irodalmi Múzeum mozgó kiállításának szervezése Liszt Ferencről 

Határidő: 2012. szeptember 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Összefogás a könyvtárakért rendezvénysorozat programjai felnőtteknek. Író-olvasó találkozó 

szervezése Fejős Éva meghívásával. 

Határidő: 2012. október 1-6. 

Felelős: Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina, Mátrainé B. Erika 

 

Összefogás a könyvtárakért rendezvénysorozat programja: Megyei Könyvtári Nap  

Határidő: 2012. október 

A részvételért felelős: Molnár Piroska 

 

Könyves Vasárnap: Ingyenesség és megbocsátás napja (ingyenes beiratkozás, tartozás törlése, 

selejtezett könyvek ingyen, ingyenes internet-használat) 

Határidő: 2012. október 7.  

Felelős: Mátrainé B. Erika 

   Horváth Tiborné 

   Hegedűsné B. Krisztina 

 

Irodalmi kvíz a színházban. Téma: Az aradi vértanúk. A Pannon Kapu programjának segítése 

anyaggyűjtéssel. 

Határidő: 2012. október 17. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Egy nap a nyugalom jegyében. A PKKE rendezvényén könyvsarok, ezoterikus könyvek 

bemutatása, kihelyezett beiratkozás és kölcsönzés. 

Határidő: 2012. november 17. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Könyvajánlók frissítése, könyves hírek, híradások a részleg rendezvényeiről 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

   Hegedűsné B. Krisztina 

Toplistás könyvek kiállítása, olvasói vélemények elhelyezése az újdonság gyűjteményben, 

olvasói vélemények elhelyezése a könyvajánló polcon. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

  

Könyvajánlások elhelyezése az OPAC-ban 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina, Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet 

 

2.2. Hírlapolvasó és médiatár 



 

A részleg általános szolgáltatásai: 

- dokumentumkölcsönzés: 

  folyóiratok 

  videófilmek 

  DVD lemezek 

  hangzó dokumentumok (CD, hanglemez, hangkazetta) 

  zeneműtári könyvek 

  nemzetiségi és Európai Unió-s dokumentumok 

- a Szikla integrált rendszer kölcsönző moduljának kezelése, a szükséges beállítások 

figyelemmel kísérése 

- a prézens állomány és az elektronikus dokumentumok helyben használata 

- előjegyzés felvétele, az olvasók kiértesítése 

- a saját állományból könyvtárközi kölcsönzéssel dokumentumok átkölcsönzése más 

könyvtáraknak 

- a könyvtárközi kölcsönzéssel járó adminisztrációs és postázási feladatok ellátása 

- tájékoztatás saját állományból, a Szikla adatbázisból, számítógépes adatbázisokból, külső 

hálózati forrásból 

- irodalomkutatás 

- fénymásolás a helyismereti gyűjteményből 

- nyomtatás, szkennelés 

- az olvasók segítése az elektronikus információszerzésben 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

  Kovács Erzsébet 

  Máthé Andrea 

  Bedi Beatrix  

 

Könyvtárközi kölcsönzés a III. Béla Szakiskola könyvtára és a Gondozási Központ számára: 

könyvek, folyóiratok, AV dokumentumok. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Az új szolgáltatás népszerűsítése: a Magic 11.0 képernyőnagyító szoftver használatának 

oktatása és egyéni segítése a csökkentlátók számára biztosított számítógépeken. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Könyvtárbemutató és -ismertető foglalkozások szervezése a felnőtt részleggel közösen. 

Folyóirat- és videó ajánlás. CD-ROM és DVD bemutatók szervezése a szolgáltatás 

népszerűsítésére. 

Határidő: alkalmanként 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Könyvtárhasználati órák szervezése diákcsoportoknak, kiscsoportos foglalkozás helyismereti 

témában, könyvtárhasználati gyakorlattal. 

Határidő: igény szerint, folyamatosan 

Felelős: Mátrainé B. Erika, Molnár Piroska 

 



A házi kölcsönzés megvalósítása a Gondozási Központban. A folyóirat- és a CD-, DVD-letét 

folyamatos cseréje kéthetenként. Letét kihelyezése a kurrens szépirodalomból. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Az Internet Fiesta idején közösségi portálok, hasznos linkek ajánlása. 

Határidő: 2012. március 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Könyvek és folyóiratok kötésre való előkészítése, köttetés utáni szerelése. 

Határidő: 2012. május 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Könyves Vasárnap: ingyen szinte minden. Kapcsolódás az országos programsorozathoz. 

Határidő: 2012. október 7. 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Ismertetők készítése nyomtatott formában az új beszerzésekről a nem hagyományos 

dokumentumok körében. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

DVD- és CD-ajánlók elhelyezése az OPAC-ban és a honlapon 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Toplistás filmek, zenék, olvasói vélemények megjelenítése a médiatárban 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

2.3. Különgyűjtemények  

 

Helyismereti gyűjtemény 

A Szentgotthárdra és környékére vonatkozó dokumentumok, információk figyelemmel 

kísérése, gyűjtése, rendszerezése, ezek feltárása, rendelkezésre bocsátása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné, Mátrainé B. Erika 

A Szentgotthárdra és környékére vonatkozó korábbi dokumentumok, aprónyomtatványok 

felkutatása, megszerzése eredeti formában, másolatban vagy digitalizált formában.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Sajtófigyelés Szentgotthárdra és környékére vonatkozóan a helyi lapokban (Vas Népe, 

Rábavidék, Powertrain Magazin, Opel Hírek, Gotthárdi Körkép, Porabje, Neue Zeitung, 

Önkormányzati Közlöny, Szentgotthárd), egyéb nyomtatott forrásokban, cikk-adatbázis 

építése.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé Bezenhoffer Erika, Molnár Piroska, Horváth Tiborné  

 

A Szentgotthárdról szóló online információk gyűjtése, feldolgozása a katalógusban. 



Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix 

 

A helyismereti jelentőségű aprónyomtatványok gyűjtése, rendszerezése, feltárása, 

hozzáférhetővé tétele. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

A helyismereti fotódokumentumok rendszerezése, feltárása a FAM-ban. Kutatómunka a fotók 

adatainak feltárásában.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix, Hegedűsné B. Krisztina 

 

A honismereti klub működési feltételeinek biztosítása (hely, technika, adatbázisok) 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Szakmai segítségadás a ciszter könyvtár rendezéséhez, a dokumentumok katalogizálásához 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A helytörténeti kéziratok archiválása, rögzítése a Szikla rendszerben 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

A digitalizálás előkészítése: szerzői jogi nyilatkozatok beszerzése 

Határidő: 2012. május 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A nyilvános dokumentumok közzététele a weben. 

Határidő: 2012. május 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Európai Uniós Sarok 
 

Az Uniós Sarok népszerűsítése a helyi médiákban (Gotthárdi Körkép, Városi Televízió, 

Rábavidék, Vas Népe). 

Az Uniós Sarok propagálása PR-eszközökkel: 

  - plakát 

  - rövidfilm 

  - médiák 

  - ajándéktárgyak 

  - egyéb promóciós eszközök 

Határidő: folyamatos (pályázati lehetőségek függvényében) 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Szervezett és nem szervezett oktatáshoz kapcsolódó tevékenység: 

  - könyvtárhasználati óra 

  - ismeretterjesztés CD-ROM segítségével 

  - ifjúsági katasztrófavédelmi versenyre való felkészítés és részvétel 



  - vetélkedők, közösségi programok szervezése diákoknak 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Folyamatos állománygyarapítás, pályázatfigyelés. A pályázati lehetőségek kiaknázása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Tájékoztatás az Európai Unió kínálta lehetőségekről, programokról, internetes portálokról a 

részleg számítógépein, a honlapon és a megyei könyvtári portálon.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Részvétel a Külügyminisztérium által szervezett Európai Uniós rendezvényeken. 

Határidő: alkalmanként 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Kapcsolattartás az oktatási és kulturális intézményekkel, a szombathelyi Európai 

Dokumentációs Központtal.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Nemzetiségi különgyűjtemények 

 

A gyűjtemény gyarapítása 

Pályázati és egyéb lehetőségek kiaknázásával források teremtése a szlovén és a német 

gyűjtemény gyarapítására. A Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárral való 

együttműködés keretében csere és ajándék révén a szlovén gyűjtemény gyarapítása.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

  

A gyűjtemény szolgáltatása 

 

A hírlapolvasóban elhelyezett gyűjtemény rendelkezésre bocsátása: 

- dokumentumkölcsönzés 

- helyben használat 

- könyvtárközi kölcsönzés 

- tájékoztatás 

- előjegyzés 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet  

   Mátrainé B. Erika 

 

2.4. Gyermekrészleg 

 

A részleg általános szolgáltatásai 

 - dokumentumkölcsönzés 

  könyv 

folyóirat 

  diafilm 



- a prézens állomány helyben használatának segítése 

- előjegyzés felvétele 

- irodalomkutatás 

- tájékoztatás 

- könyvtárközi kérések továbbítása a felnőtt részlegbe 

- számítógéppel olvasható dokumentumok helyben használatának segítése 

- adatok letöltése és nyomtatása  

- szövegszerkesztés, nyomtatás 

- a kölcsönzési határidők nyilvántartása, napi statisztika vezetése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Máthé Andrea 

   Hegedűsné B. Krisztina (augusztus 20-tól) 

 

Olvasásnépszerűsítő programok a TÁMOP-3.2.11-es  pályázat keretében 

 

Havi szakkörök, versenyek, vetélkedők szervezése, megvalósítása óvodákkal, általános és 

középiskolákkal közösen. Heti szakkörök és tehetséggondozás a középiskolákban. 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. 

Évfolyama 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Arany János 1-4. 

Évfolyama 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Magyarlak – Csörötnek Általános Iskolája és 

Óvodája  

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Kerekerdő Tagóvodája 

Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 

Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Tagóvodája 

Mesesziget Óvoda 

Mesesziget Óvoda tagóvodája 

Határidő: 2012. május 31. 

Felelős: Molnár Piroska, Horváth Tiborné Kovács Erzsébet, Mátrainé B. Erika, Máthé Andrea 

külső megvalósítók (tanárok) közreműködésével 

A diafilmkölcsönzés népszerűsítése ajánló jegyzékekkel, ismertetőkkel, hétvégi diavetítő-

kölcsönzési lehetőséggel 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Máthé Andrea 

 

Mesefoglalkozások, könyvtárismertető foglalkozások, filmvetítések szervezése, tartása 

óvodás csoportoknak 

Határidő: havonta 

Felelős: Máthé Andrea, Hegedűsné B. Krisztina 

 

Az interaktív honlap menüpontjainak és statikus tartalmainak összeállítása a gyermek  

részlegről. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Máthé Andrea, Hegedűsné B. Krisztina 

 



Rejtvényfüzet pályázatok a 2012/2013-as tanévben. A pályázat meghirdetése, a rejtvénylapok 

elkészítése. 

Határidő: 2012. október  

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

Olvasótáborok szervezése a gyerekek könyvtári integrációja céljából. Olvasótábori programok 

összeállítása, lebonyolítása. Nevezetességek a Vasi Hegyháton, Hegyek-völgyek között 

címmel. Kirándulás Vasvárra, illetve a Tücsök Tanyára.  

Határidő: 2012. június 18-22., augusztus 27-31. 

Felelős: Molnár Piroska 

   Hegedűsné B. Krisztina 

   Horváth Tiborné 

   Kovács Erzsébet 

    

Összefogás a könyvtárakért rendezvénysorozat keretében Kis tollnok versíró verseny 

meghirdetése 

Határidő: 2012. szeptember 

Értékelés: 2012. október 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

Móra Ferenc vers- és prózamondó verseny 

Vers- és prózamondó verseny szervezése a szentgotthárdi kistérség, valamint szlovéniai 

gyerekek részvételével 

Határidő: 2012. november  

Felelős: Molnár Piroska 

 

Kézműves foglalkozások szervezése ünnepekhez kötődően: 

Határidő: 

 Húsvét: 2012. március 

 Anyák napja: 2012. április 

 Őszi díszek: 2012. október 

 Télapó: 2012. december 

 Karácsony: 2012. december 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

     Molnár Piroska 

 

Könyvajánlások készítése az interaktív könyvtári honlapra a gyermekkönyvtár 

gyűjteményéből, új beszerzéseiről. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Máthé Andrea, Hegedűsné B. Krisztina 

 

3. Fiókkönyvtári feladatok 

 

Olvasószolgálat és tájékoztatás 
Négy településen: Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu 

Olvasószolgálat és tájékoztatás 

- dokumentumkölcsönzés: 

  könyvek 

folyóiratok 

  videófilmek 

  DVD lemezek 



  hangzó dokumentumok (CD, hangkazetta) 

  diafilmek 

- a prézens állomány helyben használatának segítése 

- előjegyzés felvétele 

- irodalomkutatás 

- tájékoztatás 

- könyvtárközi kérések továbbítása a felnőtt részlegbe 

- az információs infrastruktúra kezelése, az olvasók segítése 

- tájékoztatás nyomtatott, elektronikus és hálózati forrásokból 

- a kölcsönzési határidők nyilvántartása 

- napi statisztika készítése a forgalomról, ennek nyilvántartása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix 

 

Marketing tevékenység 

- ünnepekhez kapcsolódó könyvajánlók készítése 

- új könyvekről, cd-kről, dvd-kről ajánló készítése 

- internet-szolgáltatás népszerűsítése 

- olvasók tájékoztatása a könyvtárban igénybe vehető tevékenységekről 

- olvasók kalauzolása az internet világában 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix 

 

Az interaktív honlap menüpontjainak és statikus tartalmainak összeállítása a 

fiókkönyvtárakról. 

Határidő: 2011. március 

Felelős: Bedi Beatrix 

 

Gyűjteményalakítása és feltárása: 

- a rábafüzesi, néprajzi gyűjtemény állományba vétele, folyamatos gyarapítása 

- a fiókkönyvtári állomány jelzetelése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix 

 

Közművelődési feladatok a fiókkönyvtárakban 

- mesefoglalkozások óvodásoknak és alsó tagozatosoknak 

- kézműves foglalkozások minden korosztálynak 

- ünnepekhez kapcsolódó foglalkozások, programok szervezése minden korosztály számára 

- nemzetiségi ifjúsági tábor szervezése Rábafüzesen 

- rejtvényfüzet összeállítása, adott témakörben fiókkönyvtári olvasók számára 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix 

 

Kulturális programok, foglalkozások, rendezvények szervezése különböző korosztály 

számára 

 

2012 Rábafüzes Farkasfa Rábatótfalu 

január  - Farsangi foglalkozás (2012.01.28)                 



február 
Farsangi kézműves foglalkozás 

(2011.02.03) Farsangi műsor (2012.02.18)  

március 
Húsvéti kézműves 

foglalkozás (2012.03.30) Húsvéti kézműves foglalkozás (2012.03.31) 
Húsvéti foglalkozás  

 

április - -   

május 

   Anyák napi kézműves foglalkozás 

(2012.05.05) 
anyák napi műsor (2012.05.06) 

Anyák napi kézműves foglalkozás (2012.05.04) 
anyák napi műsor (2012.05.06) 

Anyák napi kézműves 

foglalkozás  
 

június gyereknap (2012.06.02) gyereknap (2012.06.16) 

 július Tábor (2012.07.02-06) -  

augusztus - - 

szeptember 
őszi kézműves foglalkozás 

(2012.09.21)  őszi kézműves foglalkozás (2012.09.22)     

október 
halloween kézműves foglalkozás 

(2012.10.26)                                       
halloween kézműves foglalkozás (2012.10.27)                                      

idősek napja (2012.10.13) 
Őszi kézműves foglalkozás 

 

november 

Mikulásváró foglalkozás 

(2012.11.30)  Mikulás kézműves foglalkozás (2012.11.24)   

december Mézeskalácsdíszítés (2012.12.14) 
Mikulásváró műsor  (2012.12.01) 
Mézeskalácsdíszítés (2012.12.15) 

 Mézeskalács-díszítés 
 

 

A fiókkönyvtárakban a minőségi információszolgáltatás biztosítása 

 

Az információs infrastruktúra használatának oktatása, egyéni használóképzés a 

fiókkönyvtárakban. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix 

 

Olvasásnépszerűsítő programok szervezése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix 

   Molnár Piroska 

 

Közös programok szervezése a városrészi önkormányzati és civil szervezetekkel. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix, Molnár Piroska 

4. Iskolai könyvtári szolgáltatások a III. Béla Szakképző Iskolában 

 

Olvasószolgálati feladatok 

Kölcsönzés 

Tájékoztatás 

Irodalomkutatás 

Könyvtárközi kölcsönzés 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika, Kovács Erzsébet, Máthé Andrea 

 

A gyűjteménnyel kapcsolatos feladatok 

Az állománygyarapítással és –apasztással kapcsolatos javaslatok megtétele 

A beszerzett dokumentumok állományba vétele (egyedi és csoportos naplók vezetése) 

Az új beszerzésű dokumentumok feldolgozása (rögzítése a Szikla-21 integrált rendszerben) 

Az állomány gondozása 

A tartós tankönyvek kezelése 



Az ingyenesen igényelhető tankönyvek nyilvántartása és kölcsönzése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika, Kovács Erzsébet 

 

Könyvtár-pedagógiai feladatok 

Könyvtárhasználati ismeretek oktatása 

Könyvtári szakórák megtartása az iskolai könyvtárban 

Információkeresés és –hasznosítás oktatása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika, Kovács Erzsébet, Máthé Andrea 

 

Egyéb iskolai könyvtári feladatok 

Kapcsolattartás az iskolában oktató pedagógusokkal 

Az iskolai könyvtár szabályzatainak karbantartása 

Dokumentumajánlók készítése 

Hirdetmények elhelyezése 

Kapcsolattartás más iskolai könyvtárakkal, iskolai könyvtári szervezetekkel 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika, Kovács Erzsébet, Máthé Andrea 

 

Szakmai adminisztratív teendők 

A nyilvántartások vezetése 

Statisztikai adatszolgáltatás 

Minden, az iskolai könyvtárral összefüggő adminisztrációs teendő ellátása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika, Kovács Erzsébet, Máthé Andrea 

 

Egyéb feladatok 

Folyóirat-letét cserélődése a tanulók és pedagógusok érdeklődésének megfelelően saját 

állományából. 

Könyvtárközi kölcsönzés keretében az iskolai könyvtárból hiányzó, de az olvasók által 

igényelt dokumentumok szolgáltatását a városi könyvtár szabályzatában rögzítetteknek 

megfelelően (kölcsönzési idő 4 hét). 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika, Kovács Erzsébet, Máthé Andrea 

 

5. A könyvtáros munkatársak szakmai, informatikai és nyelvi képzése (a TÁMOP 

pályázati konstrukcióban) 

 

Akkreditált könyvtáros szakmai képzések a Berzsenyi Könyvtárban 

Web 2.0 és az  Andragógia akkreditált tanfolyam elvégzése 

Határidő: 2012. február 

Felelős: Horváth Tiborné 

   Hegedűsné B. Krisztina 

 

Nyelvi képzések 

Angol nyelvtanfolyam a Nyelvhatár Stúdióban a TÁMOP keretében 

Határidő: 2012. február 28. 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 



Folyamatos pályázatfigyelés, pályázati tevékenység rendezvényekre, programokra, 

gyűjteményre, szolgáltatásokra, fejlesztésre 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A megszerzett képzettségek hasznosítása a tartalmi munkában, projektekben 

Határidő: folyamatos 

Felelős: valamennyi könyvtáros 

 

Részvétel a szakmai napokon, rendezvényeken, továbbképzéseken 

Határidő: alkalmanként 

Felelős: Molnár Piroska 

 

III. Kistérségi, mozgókönyvtári feladatok 

 

Hálózati gondozás 

 

A szentgotthárdi Móra Könyvtár Szentgotthárd vonzáskörzetében 14 ellátórendszeri 

szolgáltatóhelyet működtet. Feladatunk e könyvtárak dokumentumokkal, információval való 

ellátása, módszertani segítése. A hálózati gondozás keretében a következő feladatok 

elvégzéséről gondoskodunk: 

- állománygyarapítás 

- állományba vétel 

- katalogizálás 

- a dokumentumok kölcsönzésre való alkalmassá tétele 

- egyedi és összesített leltárak vezetése 

- állományapasztás 

- átadó leltárak 

- az éves statisztikák összegyűjtése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Állománygyarapítás, katalogizálás 

 

A kistérségi szolgáltatóhelyek számára dokumentumok beszerzése, feldolgozása. 

Az állománygyarapítás területei: 

- a törzsállomány gyarapítása 

- csereállomány beszerzése: 

- könyvek 

- CD-lemezek 

- videó- és DVD-dokumentumok 

Határidő: alkalmankénti finanszírozás alapján 

Felelős: Kovács Erzsébet (könyvek) 

   Hegedűsné B. Krisztina (CD, DVD, videódok.) 

 

A csereállomány kiszállítása, illetve mozgatása a szolgáltatóhelyek között. 

Határidő: havonta (CD, DVD) negyedévente (könyvek) 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 



Leltárba vétel, katalogizálás, adatbázis-építés, a raktári katalógusok építése, a letétek kezelése, 

a cserék nyilvántartása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet (könyvek) 

   Hegedűsné B. Krisztina (CD-, DVD-dokumentumok) 

 

Könyvtárközi kölcsönzés 

 

Könyvtárközi kölcsönzés keretében biztosítjuk a hiányzó műveket a tagkönyvtárak számára 

saját gyűjteményből 4 hét határidőre. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina 

 

Kapcsolat a többcélú kistérségi társulással 

 

A mozgókönyvtári ellátás keretében folyamatos kapcsolattartás a községek polgármestereivel, 

jegyzőivel, körjegyzőivel. A mozgókönyvtári ellátás keretében átvett dokumentum-beszerzési 

keret és szolgáltatási díj felhasználásáról statisztika és beszámoló készítése.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: Kovács Erzsébet  

  Molnár Piroska 

 

A községi szolgáltatóhelyek működésének nyomon követése, javaslattétel a szükséges 

változtatásokra. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

   Molnár Piroska 

 

Módszertani munka 

 

A községi szolgáltatóhelyeken működő könyvtárosok munkájának segítése, szakmai 

tanácsadás, konkrét segítségnyújtás egyes feladatok ellátásában. A működéshez és a 

nyilvántartások vezetéséhez szakmai nyomtatványok biztosítása. Szakmai konzultációs 

lehetőség az olvasószolgálati és a nyilvántartási feladatok ellátásához. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Helyszíni segítségadás a községi könyvtárosoknak: 

- a raktári rend helyreállítása 

- a jelzetek javítása 

- szakmai tanácsadás 

Határidő: kéthavonkénti rendszerességgel  

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Átadó leltárak készítése a könyvtáros személyének változásakor 

Határidő: igény szerint  

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Statisztikai adatgyűjtés a mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek forgalmi és állomány-adatairól. A 

statisztikai jelentések elkészítése. 



Határidő: 2012. február 20. 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Az interaktív honlap menüpontjainak és statikus tartalmainak összeállítása a kistérségi 

szolgáltatóhelyekről. 

Határidő: 2012. február 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

A statisztikai adatok elemzése, javaslatok a működés hatékonyságának biztosítására. 

Határidő: 2012. április 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

A szolgáltatások körének bővítése 

 

Lehetőség biztosítása a községi szolgáltatóhelyeken a dokumentumkínálat bővítésére. A 

könyvtárosok felkészítése a nem hagyományos dokumentumok kölcsönzésére. 

Dokumentumajánlások készítése számukra a kurrens beszerzésekről. 

Határidő: havonta, kéthavonta 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

A települési szolgáltatóhelyek infotechnikai fejlesztésével az információs szolgáltatások 

körének kibővítése. A könyvtárosok felkészítés az elektronikus információkeresésre, 

használóképzésre. 

Határidő: folyamatos, a fejlesztések megvalósításától függő 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Rendezvények, kulturális programok 

 

A rendezvények, programok hatókörének kiterjesztése a kistérségre: 

- olvasótábor meghirdetése 

- rejtvényfüzetek kiküldése 

- író-olvasó találkozók szervezése 

- meghívás a Móra versenyre, az alkotói versenyekre 

- meghívás a szentgotthárdi könyvtári programokra 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

   Molnár Piroska 

    

Kulturális programok szervezése a települési szolgáltatóhelyen gyerekek és felnőttek számára.  

A helyi könyvtáros ösztönzése rendezvények szervezésére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Kistérségi könyvtárak kulturális programjai 2012-ben: 

Alsószölnök: húsvét (tojásfestés) 

                      anyák napja  

                      karácsony (készülődés az ünnepre) 

 

Csörötnek: Iratkozz be a könyvtárba!- népszerűsítő fórum 

                   Könyvtár szakkör- alapismeretek 



                   Mesemondó-verseny 

                   Kedvenc olvasmányom 

                   Saját írásom 

                   Író-olvasó találkozó 

 

Felsőszölnök: farsang: álarcok, jelmezek készítése 

                        nyári élmények beszámolója 

                        ősz színei (levelek ragasztása, festés, rajzolás)         

                        karácsony (beszélgetés a szeretet ünnepéről) 

 

Gasztony: húsvét (tojásdíszek készítése) 

                 karácsony (díszek, ajándékok készítése, beszélgetés a karácsony „szeretet  

                 ünnepéről) 

 

Rábagyarmat: Húsvét: tojásdíszek készítése (április) 

                              Anyák napja: ajándékok készítése (május) 

                              Iskolások, óvódások ismerkedése a könyvtárral (május) 

                              Beszámoló a nyári élményekről (augusztus) 

                              Őszi táj: ragasztás, rajzolás, festés (szeptember) 

                              Legkedvesebb mesém: rajzolás, festés, (október) 

                              Mikuláskészítés (november) 

                              Karácsony: díszek készítése, készülődés a szeretet ünnepére (december) 

 

A foglalkozások sikeres lebonyolításához a Móra könyvtár különböző szakirodalommal, 

hangzó- és képi anyaggal segíti a könyvtárosokat. A kézműves foglalkozásokhoz eszközöket 

és szakmai anyagot biztosít. 

 

Ellenőrzés, értékelés 

 

A szolgáltatóhelyen az olvasószolgálati tevékenység, a nyitva tartás, a nyilvántartások 

vezetésének ellenőrzése. A fenntartó tájékoztatása a tapasztalatokról. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

   Molnár Piroska 

 

Szentgotthárd, 2012. február 15. 

Összeállította: 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére 

 

Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár Igazgatója a mellékelt kérelemmel (lásd: 1. számú 

melléklet) fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez. 

 

2012. februárjától az intézmény a rábatótfalui városrészi képviselők kérésére - gazdaságossági 

megfontolásból (heti egy alkalommal történő fűtés) – a fiókkönyvtár nyitva tartását a 

háziorvosi rendelés napjára helyezte át. A zavartalan ellátás érdekében a farkasfai és a 

rábatótfalusi nyitva tartási napokat a Könyvtár ennek megfelelően felcserélte. 

  

Egyebekben a könyvtár szolgáltatási és a könyvtárhasználati szabályzat változatlan maradt. A 

változások összefoglalását (módosítás előtte – utána táblázat) a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában dönteni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú mellékletét képező könyvtárhasználati 

szabályzat módosítását az 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Molnár Piroska igazgató 

 

Szentgotthárd, 2012. február 10. 

                          Gábor László 

                           irodavezető 

 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

Móra Ferenc Városi Könyvtár 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

9970 

Tel.: 94/54-128 

Fax: 94/554-129 

E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

 

Tárgy: Könyvtárhasználati szabályzat módosítása 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

Tisztelt Képviselő-testület 

 

2012 februárjától gazdaságossági megfontolásból a rábatótfalusi fiókkönyvtár nyitva 

tartását – városrészi képviselők kérésére – az orvosi rendelés napjára helyeztük át. Így 

hét közben csak ezen a napon kell fűteni az épületet. Így a farkasfai és a rábatótfalusi 

nyitva tartási napot felcseréltük az alábbiak szerint: 

 

Eredeti szöveg: 

8. A fiókkönyvtárak használati szabályai 

A könyvtárak nyitva tartása: 

Farkasfa: kedd  14.00 – 18.00 óra 

   szombat 12.00 – 18.00 óra 

Jakabháza: szerda  16.00 – 18.00 óra 

 Rábafüzes: szerda  11.00 – 16.00 óra  

   péntek  12.00 – 18.00 óra  

Rábatótfalu: csütörtök 13.30 – 18.00 óra 

   Foglalkozások vasárnap  

 

Módosított szöveg: 

8. A fiókkönyvtárak használati szabályai 

A könyvtárak nyitva tartása: 

Farkasfa: csütörtök 14.00 – 18.00 óra 

   szombat 12.00 – 18.00 óra 

Jakabháza: szerda  16.00 – 18.00 óra 

 Rábafüzes: szerda  11.00 – 16.00 óra  

   péntek  12.00 – 18.00 óra  

Rábatótfalu: kedd  13.30 – 18.00 óra 

   Foglalkozások vasárnap  

 

Szentgotthárd, 2012. február 9. 

 

Köszönettel: 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 

mailto:molnar.piroska@mfvk.hu


2. számú melléklet 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. 

mellékletét képező A könyvtár szolgáltatásai és a könyvtárhasználat szabályai 8.)  A 

fiókkönyvtárak használati szabályai pontjában a könyvtárak nyitva tartása az alábbiak 

szerint változik 2012. március 01. időponttól: 

 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
 

A könyvtárak nyitva tartása: 

 

Farkasfa:             kedd         14.00 – 18.00 óra 

   szombat    12.00 – 18.00 óra 

Jakabháza:  szerda      16.00 – 18.00 óra 

Rábafüzes:  szerda       11.00 – 16.00 óra 

                             péntek       12.00 – 18.00 óra 

Rábatótfalu:  csütörtök  13.30 – 18.00 óra 

                             Foglalkozások vasárnap  

 

 

A könyvtárak nyitva tartása: 

 

Farkasfa:            csütörtök    14.00 – 18.00 óra 

                             szombat     12.00 – 18.00 óra 

Jakabháza:          szerda       16.00 – 18.00 óra 

Rábafüzes:           szerda       11.00 – 16.00 óra 

                              péntek       12.00 – 18.00 óra 

Rábatótfalu:   kedd           13.30 – 18.00 óra 

                              Foglalkozások vasárnap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012.február 29.-i ülésére 

 

 

Tárgy: Önkormányzati Megtakarítási program intézkedési tervének módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Képviselő-testület 2/2011. sz. határozatával fogadta el az un. Önkormányzati 

Megtakarítási Program intézkedési tervét, ill. 62/2011. sz. határozatának 1.) pontjában a 

lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások beszerzési tárgyainak körét. 

Hivatkozott határozat a következők szerint rendelkezik: 

 

„1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati 

megtakarítási program keretében a Lucsik és Társa Kft. által elkészített, az előterjesztéshez 

mellékelt Szakértői Véleményt megismerte, az abban foglaltakra tekintettel a programcsomag 

keretében a következő beszerzési tárgyak esetén tartja szükségesnek a közbeszerzési eljárások 

lefolytatását:  

a) Számlavezető pénzintézet – folyószámla vezetés és folyószámla hitelkeret biztosítás 

b) Villamos energia és vezetékes földgáz beszerzés 

c) Étkezési utalványok beszerzése 

d) Telekommunikációs szolgáltatások 

e) Papír-írószer beszerzés 

f) Másológép bérlése 

g) Gyógyszer-, laboratóriumi reagensek-, járó-beteg ellátás szakmai anyagainak 

beszerzése 

h) Élelmiszer alapanyag beszerzés 

i) Higiéniai papírárú-, takarítóeszközök-, takarítószerek-, tisztítóeszközök beszerzése 

j) Folyékony kommunális hulladék begyűjtése, szállítása és ártalmatlanításra történő 

elhelyezése 

k) Központi háziorvosi ügyelet ellátása 

l) Egészségügyi szolgáltatások, szakrendelések 

m) Intézmények takarítása.”  

 

A Közbeszerzési Bizottság (KB) 2012. február 20-i ülésén a következő (K/6/2012.(02.20.) 

sz.) határozatot hozta: 

 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága az Önkormányzati 

megtakarítási programban meghatározott Intézkedési tervben rögzített közbeszerzési 

eljárások tekintetében korábbi döntéseinek megfelelően nem javasolja közbeszerzési eljárás 

lebonyolítását: 

 a háziorvosi ügyeleti eljárás és  

 a járóbeteg szakellátás beszerzési tárgyakban. 

Továbbá javasolja a Bizottság, hogy az Intézkedési tervben meghatározott eljárások közül a 

telekommunikációs szolgáltatások biztosítására vonatkozóan ne írjon ki közbeszerzési 

eljárást. 

Mindezekre vonatkozóan a Közbeszerzési Bizottság felkéri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 

Képviselő-testület elé terjessze döntésre jelen javaslatait, és a Testület támogató döntése 



esetén a Lucsik és Társa Kft.-vel megkötött szerződést tekintse teljesítettnek, további 

feladatokkal a Megtakarítási program keretében a Kft.-t ne bízza meg.” 

 

Mivel a megtakarítási program keretében a KB, valamit a Polgármester döntésire tekintettel 

nem kerültek megindításra a KB határozatban hivatkozott eljárások, ill. a másológép bélés 

esetén annak kiírására – mivel a szerződés 2012. júliusában jár le – most került volna sor, 

kérjük a T. Képviselő-testület döntését az Intézkedési tervben meghatározott beszerzési 

tárgyak körének módosítására irányuló KB döntés tekintetében. 

 

Felhívjuk a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény 5.§-a értelmében:  

„Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés 

megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása 

érdekében.” 

A közbeszerzési értékhatárok 2012. évben egyszerű közbeszerzési eljárás esetén áruk és 

szolgáltatások beszerzése esetében egyaránt 8.000 e/Ft. 

A KB határozatában felsorolt beszerzési tárgyak vonatkozásában kötelességünk jelezni, hogy 

azok becsült értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt – háziorvosi ügyeleti ellátásnál a becsült 

érték: 11.150 e/Ft/év (ügyeleti szállítás nélkül), járóbeteg szakellátásnál a becsült érték: 

24.902 e/Ft/év. A telekommunikációs szolgáltatás és a másológép bérlés esetén amennyiben 

központosítva kívánja beszerezni az Önkormányzat ezen beszerzési tárgyak szerinti 

szolgáltatást, ill. egy évet meghaladó időtartamra kíván szerződést kötni jelzett árubeszerzés 

tekintetében, akkor a közbeszerzési kötelezettség fennáll. (Megjegyezzük, hogy a helyben 

központosított közbeszerzési rendeletünk szabályozza mely áruk és szolgáltatások esetében 

kerül alkalmazásra a helyben központosított beszerzés, és jelenleg ezen két beszerzési tárgy is 

e körbe tartozik. Hivatkozott rendeletünket egyébként a márciusi ülésre jogszabályi 

változások miatti átvezetések szükségessége miatt előterjesztésre kerül.) 

 

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

szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati 

megtakarítási program keretében a Képviselő-testület 62/2011. sz ÖKT határozatában 

jóváhagyott lebonyolítandó közbeszerzési eljárások körét a következők szerint módosítja: 

…………… 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

 

2.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati 

megtakarítási program keretében a Képviselő-testület 62/2011. sz ÖKT határozatában 

jóváhagyott lebonyolítandó közbeszerzési eljárások körét nem módosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 



3.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Közbeszerzési 

Bizottság K/6/2012.(02.20). sz. döntésével, és az Önkormányzati megtakarítási program 

keretében a Képviselő-testület 62/2011. sz ÖKT határozatában jóváhagyott lebonyolítandó 

közbeszerzési eljárások közül a következő beszerzési tárgyak esetén nem bonyolíttat le 

közbeszerzési eljárást: 

 a háziorvosi ügyeleti eljárás  

 a járóbeteg szakellátás  

 telekommunikációs szolgáltatások  

 másológép bérlése beszerzési tárgyakban. 

A Képviselő-testület előzőekre tekintettel a Lucsik és Társa Kft.-vel az Önkormányzati 

Megtakarítási program megvalósítására megkötött szerződését a jelenleg folyamatban lévő 

közbeszerzési eljárások lezárását követően teljesítettnek tekinti. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012.február 20. 

 

 

 

 

       Jakabné Palkó Edina 

       Pénzügyi Irodavezető 

 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. február  29-i ülésére 

  

Tárgy: Európai Régiók Intézete (IRE) tagság 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2011. év júniusában Szentgotthárd Város Polgármestere belépési nyilatkozat aláírásával 

Szentgotthárd Város Önkormányzata nevében szándékát fejezte ki az Európai Régiók Intézete 

(IRE) egyesület tagságába történő belépéshez. 

 

A szándéknyilatkozat aláírása óta nem kaptuk meg ennek a szervezetnek azon dokumentumat 

amelyek szükségesesek ahhoz, hogy a belépésről és a szervezet működéséről megfelelő 

információkat lehessen kapni. 

 

Az Európai Régiók Intézetével való kapcsolat alapja, hogy Önkormányzatunk is partnere az 

Intézet által elnyert és koordinált Szerencsehozó Négylevelű Lóhere projektnek, amelynek 

keretében a 2011. májusi Európa Nap Szentgotthárdon megrendezésre került. Az Intézet 

Egyesületében való tagság remélhetőleg más hasonló együttműködésre adhat lehetőséget a 

jövőben. 

 

Az IRE  50%  magán 50% alapítványi társulás, ilyen forma nálunk Magyarországon nem 

jegyzett. Tagdíjakból, uniós pályázati pénzekből és szponzorai támogatásából tartja fent 

magát, az IRE Vezetőségi karának elnöke Dr. Franz Schausberger Salzburg Tartomány 

örökös kormányzója, de a vezetőségi testület  körülbelül 10 főből áll jelenleg. 

 

A belépési nyilatkozat szerint a 2012. évi tagdíj 500 €. 

Az IRE –ról információkat, az IRE feladatait, és a csatlakozással számunkra biztosított 

lehetőségeket a mellékelt dokumentum részletezi. 

Sajnos a szervezetről rendelkezésünkre álló információk még most is hiányosak. Nem lehet 

tudni erről a szervezetről , hogy ha oda belépünk, ez pontosan milyen kötelezettségeket fog 

ránk róni, milyen lehetőséggel fogunk majd tudni élni.  

Ugyanakkor a tagdíjat most már másodszor kérik tőlünk. Egyelőre nehéz azt belátni, hogy 

amennyiben egy szervezet tagdíjat kér az önkormányzattól, akkor miért ütközik nehézségbe  

az adott szervezet pontos megismerése, illetve annak megismerése, hogy a szabályzatai 

alapján a tagnak – esetünkben Szentgotthárd Város önkormányzatának - milyen feladatai és 

lehetőségei lesznek a szervezetben? 

 

Határozati javaslat: 

 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért az Európai Régiók 

Intézete (IRE) Egyesületbe történő belépéssel. Az IRE tagdíj befizetésére az Önkormányzat 

2012. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 500 €-t biztosít. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem tartja elégségesnek  az 

IRE  - Európai Régiók Intézete (IRE) Egyesületről rendelkezésre álló információkig. Ezek 

megérkezése után a szervezetbe történő belépésről hajlandó döntést hozni. . 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:      Huszár Gábor polgármester 



 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport 

 

 

Szentgotthárd, 2012. február 17. 

 

 

       Huszár Gábor 

       Polgármester 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Előterjesztés 

a Képviselő – testület 2012. február 29.-i ülésére 

 

Tárgy: Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 

 

Tisztelt Képviselő – Testület! 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd – Rábafüzes az 1. számú 

melléklet szerinti megkereséssel fordult Szentgotthárd Város 

Önkormányzatához. 

A megkeresés alapja egy pályázati lehetőség mellyel kizárólag a nemzetiségi 

önkormányzat élhet egy kisbusz megvásárlása céljából. A járművet elsősorban 

szociális célok kielégítésére lehet használni: ebéd kihordására, szociálisan 

rászorultak szállítására. A Nemzetiségi önkormányzat javaslata, hogy sikeres 

pályázat esetén a kisebbségi önkormányzat a tulajdonába került járművet  

Szentgotthárd szociális ellátórendszerébe kapcsolja be: a Nemzetiségi 

Önkormányzat tulajdonába kerülő járművet egy megállapodás alapján  a 

Gondozási Központ használatába adná át. A járművet az intézmény tartaná fenn 

és használná és a szociális feladatokon kívül csak a Nemzetiségi Önkormányzat 

céljaira (nemzetiségi kultúrcsoportok utaztatása, stb.) A Gondozási Központ 

meglévő járművei ugyan ma még működőképesek, de előbb – utóbb 

gondoskodni kell azok cseréjéről. Az intézménynek a költségvetési koncepció 

készítése során volt is ilyen kezdeményezése, de mivel ez ma még nem égetően 

fontos, íygy kikerült belőle. Ha hozzá tudna jutni most egy teljesen új járműhöz 

ebben a konstrukcióban, akkor sok – sok évre rendeződne a probléma és az 

önkormányzatnak még nagyon sokáig nem kellene busz beszerzésén 

gondolkodnia. A maximum 25.000 Euro értékű pályázatból 25% önrészt kellene 

Szentgotthárd város önkormányzatának felvállalnia – úgy is mondható, hogy 

25% ellenében jutna egy önkormányzati feladat ellátásához szükséges 

eszközhöz, ami kétségkívül kedvezőnek tűnik. Támogató döntés esetén a 

Nemzetiségi Önkormányzat a pályázatot beadja, amennyiben nyer, úgy az 

önrészen kívüli összeget a Nemzetiségi Önkormányzat számlájára utalják és 

csak ezt követően kell az önkormányzati részt kifizetni – vélhetően az év 

második felében. 

A pályázati konstrukció olyan, hogy a megvásárolni szándékozott jármű 

márkáját és adatait is meg kell adni – ez a Nemzetiségi Önkormányzat szerint 

egy Opel Vivaro lenne. 

Az elképzelést a Gondozási Központ vezetőjével egyeztettük, akinek az 

elképzelés minden szempontból megfelelt.   

 

Határozati javaslat: 



Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és 

tudomásul veszi, hogy Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-

Rábafüzes a Német Belügyminisztérium 2012 évi „Essen auf Rädern” 

pályázatán részt kíván venni és a pályázaton beszerezni kívánt járművet egy 

külön Együttműködési Megállapodás keretében a Gondozási Központ 

Szentgotthárd intézmény rendelkezésére fogja bocsátani az intézmény szociális 

feladatainak ellátására. A pályázathoz a maximálisan elnyerhető pályázati 

összegből - 25.000 € - ból kiindulva a 25% önrészt Szentgotthárd Város 

Önkormányzata biztosít a pályázathoz a 2012. évi költségvetés pályázati alapja 

terhére. 

Határidő: az aláírásra azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Szentgotthárd 2012. február 20.  
 

                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                 Polgármester 

Ellenjegyzés:



9955 Szentgottárd-Rábafüzes, 

Alkotmány u.49. 

06-30-5686861 

Tárgy : Kérelem 

Huszár Gábor Polgármester Úr, 

Dr.Dancsecs Zsolt Jegyző Úr, 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

Részére 

9970 Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

T.Címzettek! 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a Német Belügyminisztérium 2012 évi „Essen auf 

Rädern” pályázatán részt kiván venni. 

 

Az említett pályázaton az idősek ellátására  és gondozására kisbuszra lehet pályázni, mely a 

helyi település, illetve kistérség, társulás idősek gondozására használható első sorban. 

A kisbusz a NNÖ Sztg-Rábafüzes tulajdonában marad, azonban használatra a helyi 

Gondozási Központ használná és annak ellátórendszerébe épülne be teljes egészében, 

megállapodás alapján. Megállapodásban rögzített feltételek mellett szükség esetén használná 

NNÖ Sztg-Rábafüzes közösség formálás céljából . 

 

A pályázat a kisbusz beszerzésére  max. 25.000 € értékben nyújt lehetőséget , mely a 25 % 

önrészt is tartalmazza. 

A gépjármű  előbbiekben említett  használata miatt is, kérném a T.Címzettet számunkra max. 

6.250 € önrészt biztosítani szíveskedjenek. 

 

A pályázat benyújtási határideje 2012 . február 29 , azonban a támogatásról szóló testületi 

határozat hiánypótlásként benyújtható. 

 

( Információ kiegészítés:Az LdU ( Német Nemzetiségi Önkormányzatok Országos 

Önkormányzata) 2012 . május hónapban tesz javaslatot és folyó évvégéig hagyja jóvá a 

Német Belügyminisztérium a pályázatot. Majd az önrész nélküli összeget teljes egészében az 

NNÖ számlájára utalja. Ezután rendelhető meg a kisbusz. A önkormányzati támogatást csak 

akkor szükséges az NNÖ számlájára támogatásként átutalni, mikor a számla megérkezett a 

kereskedőtől. Hisz a gépjármű tulajdonosa az NNÖ marad, azonban használatra a 

megállapodás alapján a helyi Gondozási Központhoz kerül át és épül be a rendszerébe, mint 

eddig minden pályázati eszköz a BMI-től ( orvosi ügyeleti műszerek az orvosi ügyeletnél , 

számítógépek és bútorok a városi könyvtárnál és stb.) 

A kiszemelt jármű az árajánlatok alapján egy OPEL VIVARO, mi is lenne az OPEL- 

városában.) 

 Reménykedem , kérelmem pozitív elbírálásában és német anyaország elképzelését 

tolmácsolva: „ Németek  nemzetiség által lakta települések és régiókba küldött eszközök az 

ott lakó lakósság egész közösségét szolgálják, első sorban a gyermekeket és időseket” 

Maradok tisztelettel 

Szentgotthárd,2012.02.20. 

Paukovits Helmut 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Szentgotthárd-Rábafüzes 



 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére 

 

 

Tárgy: Talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 2011. évi CCI. évi törvény Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról” 

167. pontjában  A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt módosítja a 

következők szerint:  

„234. § A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdésében 

a „120” szövegrész helyébe az 1 200” szöveg lép” 

Ez a megszövegezés azt takarja, hogy ezáltal a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény a talajterhelési díj egységdíja 2012. február 1-től 120,- Ft/m³-ről 1.200,- Ft/ 

m³-re növekedett. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004.(VIII.27.) sz. rendelete 

szabályozza az Önkormányzat illetékességi területén a helyi vízgazdálkodási hatósági 

jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi 

eljárási szabályokat.  

Helyi rendeletünkben a talajterhelési díj egységdíjának mértékét a jogszabályi változás miatt 

módosítani szükséges. 

 

Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet, hogy a talajterhelési díjat a kibocsátó állapítja meg, 

vallja be és fizeti meg – önadózás útján – a tárgyévet követő év március 31. Tehát a 

rendeletmódosításunkban meghatározásra kerülő díj a 2012. február 1-től 2012. december 31. 

időszakban keletkezőt, ill. kibocsátott szennyvíz esetén alkalmazandó, melyről 2013. március 

31-ig kell a bevallást teljesíteni és a díjat megfizetni. 

 

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet a mellékelt rendeletmódosítást az előterjesztés szerint 

elfogadni szíveskedjen! 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. február 17. 

 

 

 

        Dr. Dancsecs Zsolt  

         Jegyző 

 

 



 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/….(….)  rendelete 

A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII.27.) önkormányzati  rendelet 

módosításáról 

 

 

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

bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 21/A. § 

(2) bekezdésének felhatalmazása és a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 

8.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján a talajterhelési díj egyes kérdéseiről az alábbiakat 

rendeleti el:   

 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének A talajterhelési díj 

egyes kérdéseiről szóló 26/2004.(VIII.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban 

Rendelet) 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 7.§ (1) A tárgyévben fizetendő díjat az előző évi tényleges kibocsátási adatok alapján kell 

kiszámítani. Mértéke a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 12.§ (3) 

bekezdését módosító 2011. évi CCI. tv. 234. §-a szerint meghatározott mérték.” 

 

 

2.§ (1) A Rendeletnek jelen rendelettel nem érintett része változatlanul érvényes. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszíti.  

 

 

 

 

 

Huszár Gábor                                                           Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                           Jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2012. …………. hó … nap 

 

 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

 



 

Indokolás a Rendeletmódosításhoz: 

 

 

1.§ 

A Talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló rendelet a díjfizetési kötelezettség fennállása 

esetén a díj mértékének meghatározásával, ill. módosításával foglalkozik tekintettel a törvényi 

szintű szabályozás módosult előírására. 

 

2.§ 

Technikai jellegű előírásokat tartalmaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Előterjesztés 
A Képviselőtestület 2012. február 29. ülésére. 

 

Tárgy: Ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak megállapításával, valamit ezek 

mértékével kapcsolatos önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Az ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak mértékét Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/1994. (I. 27.) rendelete szabályozza, a víz- és 

csatornadíjak megállapításának módjáról pedig a 10/1991. számú ÖKT rendelet 

rendelkezik.  

 

 Az országgyűlés 2011. december 30.-i ülésén elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX törvényt (továbbiakban: törvény), amely 93. § (2) bekezdés alapján többek 

között hatályát vesztette az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 

(továbbiakban: Árt.) 05511 és 18111-1-2 szolgáltatás számú sora, amely arról rendelkezett, 

hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatósági ár megállapítója az 

önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott vízdíj, illetve az önkormányzati 

tulajdonú víziközműből biztosított szennyvízdíj esetében. A törvény 76. § (1) bekezdés b) 

pontjában rendezte, hogy az átmeneti időszakban szolgáltatók mennyivel emelhették a 2011. 

december 31-én alkalmazott díjakat (4,2 %), majd ezt követően a víziközmű-szolgáltatásért 

felelős miniszter fogja megállapítani ezeket a díjakat. 

 

 A fenti jogszabályi előírások alapján már nem az önkormányzatok ármegállapító hatásköre a 

víziközmű-szolgáltatásokról szóló díjak megállapítása, ezért az ezzel kapcsolatos 

önkormányzati rendeleteket hatályon kívül kell helyezni. Ez tulajdonképpen egy formális 

döntés, hiszen a törvény erejénél fogva az ármegállapítási jogkörünk 2012. januárjától már 

megszűnt. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, hogy a mellékelt rendelet elfogadásával a víziközmű díjak megállapításával és 

mértékével kapcsolatos önkormányzati rendeleteket hatályon kívül helyezni szíveskedjenek.  

 

 

Szentgotthárd, 2012. február 16.  

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 

  

  

  

 



1. számú melléklet 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

...../----. /----./ rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a víz-és 

csatornaszolgáltatási  díjak megállapításáról” szóló 2/1994. (I.27.) önkormányzati 

rendelete, valamint Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a víz- 

és csatornadíjak megállapításának módjáról” szóló 10/1991. számú önkormányzati 

rendelete   

hatályon kívül helyezéséről. 

 

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.) kapott felhatalmazás, továbbá a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 93. § (2) bekezdés alapján a következőket 

rendeli el 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A víz-és 

csatornaszolgáltatási  díjak megállapításáról” szóló 2/1994. (I.27.) önkormányzati 

rendeletet hatályon kívül helyezi.   

 

2.§  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a víz- és 

csatornadíjak megállapításának módjáról” szóló 10/1991. számú önkormányzati 

rendeletet hatályon kívül helyezi. 

 

3.§  A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

   Huszár Gábor   Dr. Dancsecs Zsolt 

    polgármester              jegyző 

 

 

  



Indokolás: 

 

A hatályon kívül helyezés oka, hogy az országgyűlés 2011. december 30. ülésén elfogadta a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvényt (továbbiakban: törvény), amely 93. 

§ (2) bekezdés alapján már nem az önkormányzatok ármegállapító hatásköre a víziközmű-

szolgáltatásokról szóló díjak megállapítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Képviselő-testület 2012.február 29-i ülésére 

 

Tárgy: Rendeletmódosítás (Önkormányzat vagyona) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti 

vagyon. Az Országgyűlés a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi szükségletek 

céljára történő hasznosítása, a természeti erőforrások megóvása, a nemzeti értékek megőrzése 

és védelme, és a jövő nemzedékek szükségleteinek biztosítása szándékával, a nemzeti 

vagyonnal való átlátható és felelős gazdálkodás követelményeinek hosszú távú meghatározása 

érdekében az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján a megalkotta a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvényt (Továbbiakban 

Tv.). 

 

Az új szabályozásról: 

E törvény megnevezése szerint az önkormányzat vagyona az állam vagyonával együtt a 

nemzeti vagyon.  A Tv. szabályozza az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló 

vagyon (a továbbiakban: nemzeti vagyon) megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal 

való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, az állam és a helyi önkormányzatok 

kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvető korlátait és 

feltételeit, valamint az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeit.  

 

A Tv. szerint az. Az önkormányzati vagyon: 

5. § (1) A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet.  
(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a 
törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy 
hatáskör gyakorlását szolgálja, és amelyet  
a) e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít,  
b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít (az a) és b) pont a továbbiakban 
együtt: forgalomképtelen törzsvagyon),  

c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes 
vagyonelemként állapít meg.  
 
(3) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak  
a) a helyi közutak és műtárgyaik,  
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,  
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a 
hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai 
berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat 
elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint  
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján 
részére átadott -vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.  
(4) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a 
2. mellékletben meghatározott, valamint törvényben vagy a helyi önkormányzat 
rendeletében ekként meghatározott a helyi önkormányzat tulajdonában álló 

vagyonelem.  

 



A Tv. az Önkormányzatok részére részletesen szabályozza a vagyonnal történő gazdálkodást, 

mely során bizonyos kötelezettségekre különböző határidőket (hatályba lépési időket) állapít 

meg. 

A Tv.18. §. (1) bekezdése szerint: 

(1) A helyi önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából - az 

e törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül - rendeletben köteles megjelölni azokat 

a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket az 5. § (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak 

minősít.  

5,§ (4) bekezdés: 

(4) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a 2. 

mellékletben meghatározott, valamint törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében 

ekként meghatározott a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem.  

 

Csak tájékoztatásképpen jelezzük, hogy ezen az új fogalmon, hogy „nemzetgazdasági 

szempontból  kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon” a törvény miket fogalmaz meg: 

 

„II. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó 

vagyonelemek  

a) Az I. pontban felsorolt társasági részesedésen kívül a többségi állami tulajdonban álló, a 

közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott közszolgáltatási tevékenységet ellátó 

gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés.  

b) Többségi önkormányzati tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet, valamint 

parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés.  

c) A 100%-ban az állam tulajdonában álló  

ca) védelmi és közjóléti elsődleges rendeltetésű erdő,  

cb) a gazdasági elsődleges rendeltetésű természetes erdő, természetszerű erdő és származék 

erdő természetességi állapotú 5 hektárnál nagyobb, természetben összefüggő erdő.  

d) A 100%-os állami tulajdonban lévő olyan génmegőrző gyűjtemény, amely a hazai növényi 

génbank-hálózat, illetve a hazai állati génbank-hálózat részét képezi. 

 III. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak 
minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek” 

 

A törvény tehát maga meghatároz az országban olyan állami tulajdonban lévő 

vagyontárgyakat (ingatlanokat), melyek így a törvény erejénél fogva ebbe a védett 

kategóriába kerülnek (hogy egy példát hozzunk a Fertődi Eszterházy Kastély összes 

ingatlanparcelláját felsorolja a törvény melléklete). Nagyon sok település hasonlóan jelentős 

vagyontárgyai ide sorolódtak, de a törvény Szentgotthárdon nem határoz meg ilyen 

nemzetgazdasági szempontból jelentős vagyontárgyat. 

 Ugyanakkor mi magunk is jogosultak vagyunk a saját rendeletünkben önkormányzati 

tulajdonban lévő vagyontárgyakat ebbe a kategóriába besorolni. (Erre javaslatunkat lásd 

később).  

  

Az önkormányzat teendőről: 

Az új szabályozásnak köszönhetően némileg újra kell majd fogalmaznunk a 

vagyonrendeletünket.  

- A T. Testületnek első körben arról kellene döntenie, hogy a Tv. adta lehetőség alapján mit 

sorol nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak. 

 

A Tv-ben rögzítettek szerint forgalomképtelen törzsvagyon:  



- a helyi közutak és műtárgyaik,  

- a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,  
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján 

részére átadott -vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.  

Ezeken a vagyonelemeken kívül van lehetősége a Testületnek további vagyonelemeket ha 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősíti, ezzel 

mintegy „forgalomképtelennek nyilvánítani”. 

 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak javasoljuk minősíteni 

az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat és vagyonelemeket: 

- szentgotthárdi 15 hrsz-ú ingatlan (színház), melyhez területileg hozzá tartozik a barokk 

kert egy része is. (térkép 1. sz. melléklet) Jelenleg korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe 

tartozik az Ingatlankataszter alapján. Jelezzük a T. Testületnek, hogy a műemlék épületek 

korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe tartoznak, de szerintünk itt a színházat érdemes 

betenni ebbe a vagyonkörbe a hozzá tartozó területtel együtt. 

- szentgotthárdi 25/1 hrsz-ú kivett termálkút  Jelezzük a T. Testületnek, hogy a termálkutat 

stratégiailag jelentős vagyonelemnek tartjuk, ezért vetjük fel ebbe a kategóriába sorolását, 

ugyanakkor kérdésként merül fel, hogy amennyiben eladjuk a fürdőt, akkor miénk marad a 

kút. A terület (a Várkert) ahol a kút van, az mint közpark a törvény erejénél fogva  jelenleg is 

forgalomképtelen: A várkert többi része, 25/2; 25/3; 24 hrsz-ú ingatlanok már a helyi 

önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak, mivel közpark és 

közút műv. ágba vannak besorolva. (Ugyanakkor a volt strand  (14/2 hrsz-ú kivett beépítetlen 

terület) továbbra is forgalomképes. 

  

- szentgotthárdi 2607 hrsz-ú, kivett templom (Máriaújfalu városrészen lévő kápolna.) 

 

A fenti javaslataink a vagyonrendelet átalakításának első lépését jelenti – azt, amit a törvény 

szerint a törvény hatálybalépését követő 60 napon belül mindenképpen meg kell tenni. A 

közeljövőben a vagyonrendeltünket természetesen gyökeresen is módosítani kell a Tv.-ben 

leírtakkal összhangban, amit a tavasz folyamán elő fogunk majd terjeszteni.  Most csak a 

határidős vagy halasztást nem tűrő módosításokat hozzuk.. 

 

Javaslom az Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 4/2001. (II.1.) ÖKT 

rendelet módosítását a 2. sz. melléklet szerint. 

 

Szentgotthárd, 2012. február 20.   

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

                         jegyző  

 

 



1.sz. melléklet: 



2.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének …/…. (..) rendelete az 

Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

107.§, valamint a 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3.§. (1) 6. pontja, a 13.§ (1), valamint a 

18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) 

bekezdésében foglaltakat, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak 

önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit – az 

alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat vagyonáról. 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének Az önkormányzat 

vagyonáról szóló 4/2001. (II. 1.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) I. 

fejezete (A rendelet hatálya) helyébe a következő  I. fejezet lép: 

 

„I. fejezet A rendelet hatálya 

 

1. §  (1) A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzata (továbbiakban: 

Önkormányzat) tulajdonában lévő 

a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (továbbiakban: ingatlan 

és ingó vagyon), továbbá 

b) a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, illetve a közhasznú társaságban és 

gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre (a 

továbbiakban: portfólió vagyon). 

c) Szentgothárd Város önkormányzatára, az önkormányzati vagyon kezelőire, 

hasznosítóira, használóira, és az önkormányzat szerveire 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya 

a) az önkormányzati gazdasági társaságok és költségvetési szervek használatában lévő 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének kivételével - az Önkormányzat tulajdonában 

lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, továbbá a lakások és 

forgalomképes önkormányzati vagyonnak minősülő nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítésére; 

b) a kisebbségi önkormányzatok (helyi kisebbségi önkormányzat és kisebbségi 

településrészi önkormányzat) vagyon-juttatására; 

c) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek működési célú pénzeszköz 

átvételével kapcsolatos döntésre. 

(3) Ezen rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni a közterületek tulajdonjogot 

nem érintő hasznosítására, ha a Képviselő-testület egyéb rendelete eltérően nem rendelkezik.” 

 

 

2.§ A Rendelet 2. §-a  a következők szerint módosul:   

„2. § (1) Az önkormányzati vagyon 

a) törzsvagyonból,  

b) üzleti vagyonból áll.” 

 

3.§ A Rendelet 3. §-a  a következők szerint módosul:   

„3.§ (1) Az Önkormányzat vagyona forgalomképesség alapján: 

a) forgalomképtelen  

b) korlátozottan forgalomképes  [ a) és b) együttesen: törzsvagyon ]  



c) forgalomképes üzleti vagyon 

 

(2) A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati  

a) vagyont nem lehet elidegeníteni, 

b) vagyont nem lehet megterhelni (kivéve a vagyonkezelői jogot és a jogszabályon alapuló 

használati vagy szolgalmi jogot), 

c) vagyonon dologi jog nem létesíthető, 

d) vagyonon osztott tulajdon nem létesíthető. 

(3) A forgalomképtelen besorolást kapott vagyontárgyra e rendelet hatályba lépése után a 

(2) bekezdésben meghatározott tartalommal kötött szerződés semmis. 

(4) A korlátozottan forgalomképes vagyon felett törvényben vagy e rendeletben 

meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni. 

(5) A forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgy és vagyonrész elidegenítése, 

megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele, valamint egyéb hasznosítása, azaz a 

tulajdonosi jogok gyakorlása az e rendeletben meghatározottak szerint történik. 

 

4.§  A Rendelet 5.§-a következőképpen módosul 

 

„5.§ Az önkormányzat  üzleti vagyona körébe a forgalomképes vagyonelemek 

tartoznak” 

 

5.§  A Rendelet 6.§-a következőképpen módosul 

„6.§ Az önkormányzat törzsvagyonába azok a vagyonelemek tartoznak, amelyek közvetlenül 

kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálják és amelyet 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ (2) bekezdése állapít meg.” 

 

5.§  A Rendelet 7.§-a következőképpen módosul 

 

„7. § (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona  

a) a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból, és 

b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból 

áll. 

(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon alatt a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény. 5. § (3) bekezdése szerinti vagyont kell érteni. 

(3) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon alatt a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 5. § (4) bekezdése szerinti vagyont kell érteni az alábbiak 

szerint: 

a) a nemzeti vagyonról szóló törvény 2. mellékletében meghatározott vagyonelemek. 

b) az e rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnak 

minősített önkormányzati vagyonelemek. 

(4) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona, 

melynek önkormányzati tulajdonban történő megőrzése hosszú távon indokolt: 

 

a) szentgotthárdi 15 hrsz-ú, kivett színház megnevezésű ingatlan, 

b) szentgotthárdi 25/1 hrsz-ú, kivett termálkút megnevezésű ingatlan  

c) szentgotthárdi 2607 hrsz-ú, kivett templom megnevezésű ingatlan 

 

6.§  A Rendelet 8.§ (1) bekezdése („Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyonát –más jogszabályok szerint- a következő vagyonelemek jelentik”):az 

alábbiakkal egészül ki: 



       „ - helyi közút tartozékai 

         - Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról 

szóló    

           1991. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott levéltári anyag.” 

 

 

7.§  A Rendelet 9.§-a helyébe a következő szövegezéső § lép:  

 

„9.§ Az önkormányzat üzleti vagyona  

Az önkormányzat üzleti vagyonát jelenti mindazon vagyon, amely nem tartozik az 

önkormányzat törzsvagyonába.” 

8.§  A Rendelet 10.§-a a következők szerint változik::  

„10. § Az önkormányzat üzleti vagyona forgalomképes.” 

 

9.§ Záró rendelkezések 
(1) A Rendelet egyebekben változatlanul érvényes. 

 

(2) Ez a rendeletmódosítás  kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon 

hatályát veszti.  

 

                       

Huszár Gábor                              Dr. Dancsecs Zsolt 

                    Polgármester                                      jegyző 

 

Kihirdetve: 



Indokolás: 

 

1., 2. és 3.§-hoz:  

A vagyon csoportosításánál a rendelet a nemzeti vagyonról szóló törvény 5. §-át vette 

figyelembe. 

 

A nemzeti vagyonról szóló törvény 3. §-a fogalmi meghatározásai között szerepelnek a 

következő fogalmak: 

- forgalomképtelen nemzeti vagyon: az a nemzeti vagyon, amely nem idegeníthető el, 

vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével 

nem terhelhető meg, azon dologi jog vagy osztott tulajdon nem létesíthető,  

- korlátozottan forgalomképes vagyon: az állam vagy a helyi önkormányzat 

kizárólagos tulajdonában álló dolgok közé és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonba nem tartozó azon nemzeti vagyon, amelyről 

törvényben, illetve - a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon esetében - 

törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint 

lehet rendelkezni, 

- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon: az állami vagy a 

helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok közé nem tartozó azon 

nemzeti vagyon, amelynek az állami tulajdonban, illetve a helyi önkormányzat 

tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt. 

 

5. §-hoz: 

Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona 

 

1. Az önkormányzat a forgalomképtelen törzsvagyonát a nemzeti vagyonról szóló törvény 5. 

§ (2) bekezdés a-b) pontjai határozzák meg. 

 

Forgalomképtelen törzsvagyon az a vagyon, amelyet 

a) a nemzeti vagyonról szóló törvény által kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló 

vagyonnak minősített.  

E vagyonelemeket az 5. § (3) bekezdés határozza meg a következők szerint: 

- a helyi közutak és műtárgyaik,  

- a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, 

- a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá 

 tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai 

berendezésekkel és  eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat 

elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint 

- a helyi önkormányzati tulajdonban álló - külön törvény rendelkezése alapján részére 

átadott - vizek, közcélú vízilétesítmények, ide nem értve a vízi közműveket. 

b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít  

E vagyonelemeket az 5. § (4) bekezdés határozza meg a következők szerint: 

- a nemzeti vagyonról szóló törvény 2. mellékletében meghatározott vagyon, valamint 

- törvényben vagy a helyi önkormányzati rendeletben ekként meghatározott helyi 

önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem. 

 

Az önkormányzat képviselő-testületének nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

nemzeti vagyonnak kell minősíteni azt a vagyont, amely nem tartozik a helyi önkormányzat 



kizárólagos tulajdonában álló dolgok közé, de a helyi önkormányzat tulajdonában történő 

megőrzése hosszú távon indokolt. 

 

6.§-hoz: 

A vagyonrendeletünk 7.§ (1) bekezdésében szereplő forgalomképtelen vagyonelemek közt 

szerepel a „helyi közút tartozékai”, viszont a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint 

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősített, forgalomképtelen 

vagyonkörbe a helyi közutak és műtárgyaik tartoznak. 

Ezért kezdeményezzük a „helyi közút tartozékai”-t korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe 

minősíteni. 

A közúti közlekedésről szóló törvény az alábbiak szerint értelmezi az út műtárgyát és 

tartozékát: 

 

„Az út műtárgya: a híd, a pontonhíd, a hajóhíd, a felüljáró, az áteresz, az alagút, az aluljáró, 

a támfal, a bélésfal, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna vagy más vízelvezető 

létesítmény; a két méternél nagyobb nyílású áthidaló műtárgy: híd, a két méternél kisebb 

nyílású áthidaló műtárgy: áteresz;  

Az út tartozéka: a várakozóhely, pihenőhely, a vezetőoszlop, a korlát, az útfenntartási és 

közlekedésbiztonsági célokat szolgáló műszaki és egyéb létesítmény, berendezés (így 

különösen jelzőtábla, jelzőlámpa, segélykérő telefon, parkolójegy-kiadó automata, sorompó), 

a zajárnyékoló fal és töltés, hóvédő erdősáv, fasor vagy cserjesáv (védelmi rendeltetésű erdő), 

valamint a közút határától számított két méter távolságon belül ültetett fa, az összefüggő 

üzemi gyümölcsöshöz tartozó fák kivételével, az út üzemeltetéséhez szükséges elektronikus 

hírközlő eszközök és hálózatok” 

 

7.§-hoz:  

A nemzeti vagyonról szóló törvény értelmezése szerint szükséges a forgalomképes „egyéb 

vagyont” üzleti vagyonként nevezni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselőtestület 2012. február 29-i ülésére 



 

Tárgy : Szentgotthárdi 2312/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A Képviselőtestület 17/2012. számú határozata alapján elrendelte a szentgotthárdi 

2312/2.hrsz-ú, 2.193 m
2

 alapterületű, kivett épület és udvar megnevezésű belterületi ingatlan, 

Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) 

bekezdés szerinti eladásra történő meghirdetését a helyben szokásos módon (térkép 1. sz. 

melléklet). 

Az ingatlan eladási árát  5.050.000.-Ft-ban állapította meg, mely ÁFA-t nem tartalmaz! 

Pályázati feltételek az alábbiak voltak: 

Pályázatok beérkezési határideje: 2012. február 15. A pályázatokat konkrét összeg 
(forint) megjelölésével fogadjuk el. 
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 505.000.- Ft  bánatpénz fizetendő. 
A pályázatok elbírálásának határideje a 2012. februári testületi ülés. 
A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat 
OTP Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az 
átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a 
vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való 
döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre kerül.  
Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval 
kerül megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás 
közlését követő 15 napon belül. Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő 
feladata és az ezzel felmerült költség is a vevőt terheli. A vételárat az adásvételi 
szerződés megkötésétől számított 21 banki napon belül egy összegben kell 
megfizetni. Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja. 
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.  
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön. 
Amennyiben a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár eléri a legjobb ajánlati ár 90%-
át - amely minimum a meghirdetett eladási ár -, úgy a kiíró a pályázók között 
nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a kiíró azokat az ajánlattevőket hívja 
meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A nyilvános 
ártárgyalás időpontjáról, helyszínéről és feltételeiről a kiíró értesítést küld. 
Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a 
soron következő legjobb ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlat 
eléri az irányárat.  

 

A hirdetményt megjelentettük, a megadott határidőig egyedül Sályi Krisztina (an.: Varga 

Andrea szül.: Körmend, 1990.09.03.) 9955 Szentgotthárd, Alkotmány u. 41/A. sz. alatti lakos 

nyújtott be a fenti határozat feltételeivel megegyező ajánlatot.  

(Megjegyzés: Sályi Kriszina a korábbi kérelmező, Kardos Zoltán nevelt lánya, amit Kardos 

Zoltán a januári vételi igényéről szóló kérelmében jelzett is.) 

Az ingatlanra tett vételi ajánlata: 5.050.000.-Ft. (ajánlat 2. sz. melléklet).  

Az 505.000.-Ft bánatpénz befizetésre került. 

Az ajánlott vételár megegyezik a pályázati kiírásban szereplő árral, pályázat érvényes. 

 

Tájékoztatjuk a T. Testületet, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv. 14.§ 

(2) bekezdése alapján az államot elővásárlási jog illeti meg, melyről az ajánlat kézhezvételétől 

számított 30 napon belül nyilatkozik. 



2011. évi CXCVI.. Tv. 14.§ (2) és (3) bekezdése: 

„(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3) bekezdésben 

foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az 

elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a 

nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik -az átruházás valamennyi 

lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még 

hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő 

kézbesítésétől számított 30 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni az elővásárlási joggal 

az állam nevében. A határidő elmulasztása jogvesztő.  

(3) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló törvény szerinti volt állami (tanácsi) és önkormányzati bérlakások 

esetében az állam elővásárlási joga a lakásban élő bérlő elővásárlási jogát követi.” 

 

Tájékoztatjuk a T. Testületet, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi  CXCVI. 

törvény 13.§ (2) bekezdése szerint  

„Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet 

részére lehet.”. Tekintettel arra, hogy a pályázó magánszemély, így vele a szerződés 

megköthető. 

 

 

Tájékoztatjuk a T. Testületet, hogy Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján energetikai tanusítvány is szükséges lesz ezen 

ingatlan értékesítéséhez. 

A rendelet alkalmazási köre  

1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben és a (2) bekezdés szerinti 

kivételekkel a jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot, illetve 

komfortállapot biztosítására energiát használó épület energetikai jellemzőinek tanúsítási 

eljárására kell alkalmazni.  

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:  

a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;  

b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;  

c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;  

d) a hitéleti rendeltetésű épületre;  

e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított 

(műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;  

f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;  

g) azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a 

rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben 

több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;  

h) a műhely rendeltetésű épületre;  

i) a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - 

sátorszerkezetekre.  

(3) Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint - amennyiben nem 

rendelkezik hatályos energetikai tanúsítvánnyal - tanúsítani kell a rendelet hatálya alá 

tartozó 

a) új épület építése;  

b) meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás)  

ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása,  

vagy  

bb) egy évet meghaladó bérbeadása;  



c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú 

közhasználatú épület  

esetén.  

Határozati javaslat 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szentgotthárdi 2312/2.hrsz-ú, 

2.193 m
2

 alapterületű, kivett épület és udvar megnevezésű belterületi ingatlanra Sályi 

Krisztina (an.: Varga Andrea szül.: Körmend, 1990.09.03.) 9955 Szentgotthárd, Alkotmány u. 

41/A. sz. alatti lakossal történő Adásvételi szerződés megkötéséhez járul hozzá a 17/2012. sz. 

testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel és vételárért, 

amennyiben a Magyar Állam a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv. 14.§-ban 

biztosított elővásárlási jogával nem él. 

 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal, szerződéskötésre a Magyar Állam elővásárlási jogáról szóló 

nyilatkozatának közlését követő 15 napon belül. 

Szentgotthárd, 2012. február 16. 

 

                                                                                       Fekete Tamás 

       műszaki irodavezető 

 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 



1.sz. melléklet: 



2.sz. melléklet: 

 
 



 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére 

 

Tárgy: Erdő használati megosztása iránti kérelem (Dancsecs Tamás, Penc Károly) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szentgotthárdi 0110/17 hrsz-ú, 1 ha 8839 m
2

 alapterületű és a 0112/1 htrsz-ú, 1 ha 1711 m2 

területű, erdő művelési ágú külterületi ingatlanok osztatlan közös tulajdont képeznek, 

melyekben Szentgotthárd Város Önkormányzatának 81/255 – 81/255 arányú rulajdoni 

hányada van. (Az ingatlanokat tartalmazó térkép az 1. sz. mellékletben található). Az 

ingatlanok az Apátistvánfalva felé vezető út bal oldalán, a volt szennyvízlerakó telep után 

találhatók. 

 

Dancsecs Tamás 1214 Budapest, Erdősor u. 155. I/4. és Penc Károly 9970 Szentgotthárd, 

Máriaújfalui u. 2/A. szám alatti lakosok – akik az ingatlanokban 87/255 – 87/255 tulajdoni 

részaránnyal rendelkeznek - azzal a kérelemmel (2. sz. melléklet) fordultak az 

Önkormányzathoz,  hogy a használati megosztáshoz járuljon hozzá.   

Tehát az ingatlanok földmérő által felosztásra kerülnek, majd ezt követően használati 

megállapodással rögzítve lenne az, hogy ki melyik részt használja kizárólagos joggal. A 

használati megosztás  a tulajdoni hányad arányában történne.   

 

Felmerült és ezért az ingatlan tulajdonjogi szempontból történő megosztását is megvizsgáltuk, 

ez azonban az Erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

Törvény alapján nem lehetséges, mert kisebb területű ingatlanok keletkeznek a törvényben 

előírt legkisebb méretnél.     

 

Dancsecs Tamás a 3. sz. mellékletben található kérelemmel külön kéri a Képviselő-testület 

hozzájárulását ezen felosztáshoz, mivel tulajdoni részarányát így könnyebben tudná 

értékesíteni. Továbbá kitér arra is, hogy banki kölcsönnel rendelkezik, egyedüli keresőként 

tarja el a családját, felesége gyesen van, két kiskorú gyermeket nevelnek. 

 

A földmérés költségei harmadolva lennének így az Önkormányzatra eső rész kb. bruttó 30-

35.000.-Ft lenne. 

Kiss János erdőgazdálkodó véleménye a használati megosztásról: 

„A 0112/1 és a 0110/17 helyrajzi számú erdőterület korban és fafaj összetételben egységes, 

homogén képet mutat. Így az erdőrészleten belül teljesen mindegy, hogy a használati  

megosztást a társtulajdonos kérésére hogyan végzik el. A mellékelt tervezet még a  

domborzati egyenetlenség szempontjából is közel azonos minden társtulajdonos számára.” 

 

A földhasználati megosztás alapján az Önkormányzat is előnyösebb helyzetbe kerülne az 

ingatlanban, mert így a részaránya is „forgalomképesebb” lenne, továbbá fakivágás esetén –

gondolunk itt szociális tűzifára - nem kell a tulajdonostársakkal egyezkedni arról, hogy mely 

területrészből mikor, ki vághat ki fát és ezen túlmenően még a megosztás után kizárólagos 

használatunkba kerülő rész ellenőrzése, gondozása is egyszerűbb lenne. Mindezek miatt 

javasoljuk az önkormányzati hozzájárulást.  

 

Határozati javaslat 

 



1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a szentgotthárdi 

0110/17 hrsz-ú, 1 ha 8839 m
2

 területű és a 0112/1 hrsz-ú, 1 ha 1711 m2 területű, erdő 

művelési ágú, külterületi, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanok,tulajdoni részarány 

szerinti használati megosztásához, az előterjesztés 1. sz. mellékletben szereplő 

helyszínrajzon jelölt használat szerint, s felhatalmazza a polgármestert a Használati 

megállapodás aláírására. A Képviselő-testület a megosztással járó költségekhez a 

tulajdoni részarányának megfelelő mértékkel járul hozzá.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a 

szentgotthárdi 0110/17 hrsz-ú, 1 ha 8839 m
2
 területű és a 0112/1 hrsz-ú, 1 ha 1711 m2 

területű, erdő művelési ágú külterületi ingatlanok Használati megosztásához. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2012. február 14. 

                                             

                                              

 Fekete Tamás 

              műszaki irodavezető 

Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 



1.sz. melléklet: 



2.sz. melléklet: 



3.sz. melléklet: 

 
 



 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. 

 

Tárgy : Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és díjainak  

            felülvizsgálata 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. 

A Képviselő-testület 42/2004. (02.26.) számú határozatával a nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek és területek bérleti díjait átfogóan felülvizsgálta és kialakított egy egységes bérleti 

díj rendszert. A Képviselő-testület ennek alapján a bérleti díjakat minden évben 

felülvizsgálja. Ilyenkor a bérleti szerződéssel rendelkező üzlethelyiségek, garázsok, valamint 

az egyéb helyiségek nem haszonbérleti szerződéssel bérbe adott területek bérleti díjainak 

módosításáról kell dönteni. 

 

A garázsok bérbeadása az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat, míg az üzlethelyiségek, 

egyéb helyiségek és a területek bérbeadása az Önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

A megkötött bérleti szerződésekben úgy fogalmazunk, hogy a bérleti díjakat az 

önkormányzat minden évben az infláció mértékének megfelelően megemelheti – amennyiben 

az emelés ezt a mértéket nem haladja meg, akkor a bérlők az emelést automatikusan elfogják.  

Az inflációnál nagyobb emelés szerződésmódosítás, melyet a Bérlő automatikusan nem 

köteles elfogadni. Javasoljuk a bérleti díjak inflációval történő emelését! A KSH által közölt 

elmúlt évi infláció mértéke 3,9 %. 

Bérleti díj emelése estén az új bérleti díjak 2012. április 1-től kerülnek hatályba. 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek, valamint a 

vagyonrendelet és a közterület használatról szóló rendelet hatálya alá nem tartozó 

szerződésekkel érintett területek bérleti díját 2012. április 01. napjától  

„A variáció”: a KSH által közölt inflációs rátának megfelelő mértékben, 3,9 %-kal 

megemeli. 

„B variáció”: a KSH által közölt inflációs rátának megfelelő mértéktől eltérően, …. %-kal 

megemeli 

A bérlőkkel a bérleti díjról szóló szerződésmódosítási ajánlatot 2012. április 1-i 

hatálybalépési időponttal kell kiközölni.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

Szentgotthárd, 2012. február 8. 

 

 

 Fekete Tamás 

           műszaki irodavezető  

Ellenjegyzés: 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 



J E L E N T É S 
 

a Képviselő-testület 2012.február 29-i ülésére 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 
 

 

I. A Polgármesteri Hivatal munkájáról 
 

Hatósági és Okmányiroda: 
 

1. 2012-ben ismét lehetőség adódik az intézményi közfoglalkoztatásra. Az 

intézményekkel a megállapodásokat módosítjuk. A foglalkoztatás hosszabb távú 

közfoglalkoztatás lesz, 5 hónapon keresztül, napi 6 órás munkaidőben. A bér: a 

71.800,-Ft szakképzetlen közfoglalkoztatási bér 6 órás időarányos része. Az 

intézményektől előzetesen bekértük az általuk foglalkoztatni kívánt munkaerő igényt. 

Az igényeket megküldtük a Munkaügyi Központ felé, így 2012-ben 19 fő 

foglalkoztatására kaptunk lehetőséget, a tavalyi 79 fővel ellentétben. A 

közfoglalkoztatás állami támogatása 85%, 15% a foglalkoztató által vállalt rész, 

amelyet az önkormányzat biztosít a 2012.évi költségvetésének céltartalékában. Így a 

foglalkoztatásra 4.935.535Ft állami támogatást igényelhetünk, 870.980Ft a 

biztosítandó önrész. Közvetlen költségek fedezete ebben az évben nem igényelhetők.   

Az orvosi vizsgálat szervezése és az FHT-esek kiértesítése a közfoglalkoztatásba 

bevonásról folyamatban van. 2012.03.01-től indul a közfoglalkoztatás, a 

Közszolgáltató Vállalat kivételével, ott májustól indul a foglalkoztatás, továbbá a 

Hársas - tó gondnoki feladatait is májustól látja el közfoglalkoztatott. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata előzetes igénybejelentése alapján a helyi 

önkormányzatok szociális célú tüzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló 59/2011. (XII.23.) BM rendelet szerint 36 m
3   

tüzifa 

támogatásban részesült, 548.640,-Ft támogatási értékben, melyet szociális rászorultság 

alapján a helyi lakosság természetbeni támogatására kellett biztosítani.  

A tüzifa szállításával kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelték, így sem a 

tüzifa ára és a támogatási összeg közti különbség, mely 2.000,-Ft/m3+ÁFA, sem a 

szállítási költség nem terhelhető át a lakosságra. Az önkormányzat a támogatási 

összeget 2012.04.30-ig használhatja fel, melyről 2012. május 31-ig a Magyar 

Államkincstár felé köteles elszámolni.  

Az Önkormányzat a Szombathelyi Erdészeti Zrt-től 14.000,-Ft/ m3+ÁFA, azaz bruttó 

17.780,-Ft/m3-ért vásárolt vegyes tüzifát, összesen bruttó 640.613,-Ft összegben. Az 

önrész összege 91.973,-Ft.  A tüzifa Önkormányzati Közszolgáltató Vállalathoz 

történő beszállítása bruttó 81.000,-Ft-ba került.  

Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat által adott árajánlat alapján a fenti 

mennyiségű tüzifa kettévágása (2 méteresről 1 méteresre) és átrakásának díja 

bruttó 45.000,-Ft.  

Fentiek alapján 1 m3 tüzifa költsége szállítással, méteres darabra vágással: 

6.012,-Ft. Ezen felül a motorfűrészelés költsége 2.300,-Ft/m3. Fuvarköltség 

Szentgotthárdon belül 3.700,-Ft/m3, Rábafüzesre 5.500,-Ft/m3 és Farkasfára 11.000,-

Ft/m3. Ezen költségek ÁFA-val növelten értendőek és az egyedi határozatokban 

foglaltak szerint kerültek kifizetésre.  



A szociálisan rászoruló és tüzifával nem, vagy csak minimális mértékben rendelkező 

személyek feltérképezését a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a 

Városi Gondozási Központ végezte el. Az általuk adott javaslat alapján 

krízishelyzetükre tekintettel, összesen 13 személy polgármesteri hatáskörben részesült 

tüzifa támogatásban.  Közülük 11 személy 1,14 m3 tüzelőt, 2 személy 0,57 m3 tüzifát 

kapott.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének Önkormányzat i 

Erőforrások és Külkapcsolatok  Bizottsága 2012.02.06-i rendkívüli ülésén 19 fő 

részére, 15,96 m3 tüzifa nyújtásáról rendelkezett. 

A két ülés közti jelentés elkészítéséig polgármesteri hatáskörben további 7  személy 

részére, összesen 5,13 m3 tüzifa került megállapításra. Így 1,23 m3 tüzifa mennyiség 

áll még rendelkezésre.   

 

3. Az Oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben 

foglaltak alapján az oktatási igazolványok igénylése során szükséges személyes 

adatok valamint a fénykép és aláírás adatok felvételére az Okmányirodákban kerül sor. 

Az okmányirodák országos illetékességgel járnak el, az okmányirodai ügyintézés 

tekintetében nincs lakóhelyhez kötött kizárólagosság. Az adat felvételezés az 

okmányirodában illetékmentes.  

A gyermek 14 éves kora alatt szülő vagy törvényes képviselő hagyja jóvá az adatokat. 

Ebben az esetben a szülőnek vagy törvényes képviselőnek személyazonosításra 

alkalmas okmányát gyermekén kívül neki is magával kell hoznia. 

Személyazonosításra alkalmas okmányok:  

személyazonosító igazolvány vagy 

útlevél vagy 

vezetői engedély vagy 

születési anyakönyvi kivonat  

Az ügyintézéshez a tanuló lakcímigazolványa is szükséges. 

A szentgotthárdi okmányiroda a beiratkozásokat követően az oktatási ügyintézővel 

egyeztetve  ügyfélfogadási időn kívül is biztosít lehetőséget az oktatási igazolvánnyal 

kapcsolatos ügyintézéshez. 

A szentgotthárdi okmányirodában ügyfélfogadási időben is intézhető az oktatási 

igazolvánnyal kapcsolatos kép és aláírás felvételezés: 

Hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00 óráig; hétfő: 16.00-17.30 óráig 

Kedd:   13.00-16.00 óráig 

Időpont foglalási lehetőség: a www.hivatal.szentgotthard.hu honlapon, illetve az 

okmányiroda előtt kihelyezett terminálon, valamint az okmányiroda ügyfélhívó 

rendszere által biztosított sorszám igényléssel a helyszínen. 

 

  

Műszaki Iroda: 
 

         

 Megtörtént a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 19. számnál lévő leszakadt, ezáltal 

balesetveszélyes csapadékvíz összefolyó akna helyreállítása. Kivitelező: 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat; 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd, István király utca végén lévő 2 db árvízvédelmi zsilip 

aknában felgyülemlett iszap eltávolítása. Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató 

Vállalat; 

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/


 

 Megtörtént a Szentgotthárd – Farkasfa városrészen a Kultúrháznál lévő gáztartály 

1700 kg propán-gázzal történő feltöltése. Beszerző: Önkormányzati Közszolgáltató 

Vállalat; 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd – Rábatótfalui Kultúrházban a gázkazán cseréje Radiant 

RC 20 E típusú atmoszférikus kéményes fali kazánra. Beszerző: Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat; 

 

 Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása után szerződést kötöttünk a 

Szentgotthárd, Ady 6. szám alatt lévő önkormányzati bérlakás újjáépítés II. ütemére. 

A kivitelező által vállalat teljesítési határidő: 2012. május 15. Kivitelező: Musits 

Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Bt. Gasztony; 

 

 Beszerzési eljárás lefolytatása után a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó 

ajánlattevővel folyamatban van a szerződés megkötése a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 

7. szám alatt lévő Kultúrház épülete utcafronti homlokzatának mechanikus eszközök 

(rozsdamentes acélhuzalok) felszerelésével történő galambmentesítési munkálataira. 

Teljesítési határidő: 2012. március 14. Kivitelező: Tétel – X Kft. 8223 Balatonalmádi.  

 

 28 aláírást tartalmazó csatolt írásbeli beadvány érkezett a Szentgotthárd, Széchenyi 

utca lakóitól a Széchenyi utca – Rábatótfalusi városrész közötti szakasz (volt téglagyár 

előtti lakott területen kívüli szakasz) sebességkorlátozásával kapcsolatban. A 

kérelmezőket írásban tájékoztattuk arról, hogy a Szentgotthárd Széchenyi utca a 7454. 

jelű Vasszentmihály – Felsőszölnök összekötő út része, amely állami tulajdonban és a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatósága (9700 Szombathely, Március 

15. tér 2.) kezelésében van, ezért bármilyen beavatkozás ezen útszakasz forgalmi 

rendjébe a közút kezelőjének feladata és kötelessége. Képviselői felvetés után már 

2011. június 12-én közös helyszíni szemlét tartottunk a városban az út kezelőjének a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselőjével, többek között a Széchenyi utca 

sebességkorlátozásával kapcsolatban. A helyszíni bejárás után írásban tájékoztatást 

kaptunk tőlük arról, hogy a Magyar Közút NZrt. Vas megyei Igazgatóságának nincs 

fedezete elkülönítve a területen forgalomlassító sziget építésére. Az érintett szakaszon 

forgalomtechnikai szempontból a két településrész összevonására kerülhetne sor, a 

helyiség névtáblák eltávolításával, amely után már a volt téglagyár előtti, jelenleg 

lakott területen kívüli szakasz is lakott területen belüli szakasznak minősülne, így a 

teljes szakaszon 50 km/h-ás sebességhatár lenne érvényben. Egyéb költségesebb 

beavatkozások csak pályázat útján az önkormányzat és a közút kezelőjének 

együttműködésével valósulhatna meg, amelyre jelenleg egyik szervezetnek sincs 

fedezete. Továbbá a közút kezelőjétől ismételten, írásban kértük, hogy a fentiekben 

részletezett forgalmi rendváltozással az érintett szakaszon a sebességkorlátozást 

mielőbb elősegíteni szíveskedjen. 

  

 

 A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. a Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút Zrt. 

megbízásából készíti a Szombathely – Szentgotthárd közötti szakaszon többek között 

a szentgotthárdi vasútállomásnál tervezett P+R parkolóinak kiviteli tervét. 

Nyilatkozatunkban továbbra is kértük, hogy a tervezés során vegyék figyelembe az 



önkormányzati kezelésű közlekedési felületeken az engedélyezési terveknek megfelelő 

forgalomtechnikai kialakításokat (gyalogos-átkelőhely, terelőszigetek, járda kialakítás 

stb.). Továbbá kértük, hogy az önkormányzati utaknál a tervezés során a tervezett 

létesítmény forgalmi igénybevételének megfelelő teherbíró képességű 

pályaszerkezeteket alakítsanak ki.    

 

 Az országgyűlés 2011. december 30. ülésén elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX törvényt (továbbiakban: törvény), amely alapján már nem az 

önkormányzatok ármegállapító hatásköre a víziközmű-szolgáltatásokról szóló díjak 

megállapítása. Tájékoztatásul közöljük a fenti jogszabályi előírások alapján a 

szolgáltató által módosított díjakat. A lakossági ivóvíz-szolgáltatás díja bruttó 

306,07,- Ft/m
3
, a nem lakossági ivóvíz-szolgáltatás díja bruttó 382,27,- Ft/m

3
. A 

fogyasztóknak továbbá a vízmérőórák átmérőjétől függően alapdíjat kell fizetniük, 

amely lakossági vízmérőknél (13-20 mm) bruttó 286,- Ft/hó. Az alapdíj a vízmérők 

átmérőjének függvényében változik (pl.: 25 – 30 mm (társasházaknál) 1092,- Ft / hó). 

A lakossági szennyvízkezelési szolgáltatás díja bruttó 443,23,- Ft/m
3
, a nem 

lakossági szennyvízkezelési szolgáltatás díja bruttó 554,99,- Ft/m
3
. A fogyasztóknak 

továbbá a vízmérőórák átmérőjétől függően a szennyvíz szolgáltatásnál is alapdíjat 

kell fizetniük, amely lakossági vízmérőknél (13-20 mm) bruttó 260,- Ft/hó. Az 

alapdíj a vízmérők átmérőjének függvényében változik (pl.: 25 – 30 mm (pl.: 

társasházak) 1041,- Ft/hó). A fenti díjak a 27 %-os ÁFA-t tartalmazzák ! 

 



 

-Tájékoztatás a Deák u. 8. számú, 1340/2. hrsz-ú ingatlanon levő volt „Hotel” épület kapcsán 

a Polgármester úr kezdeményezésére 2011. szeptember 15-én lefolytatott megbeszélés óta 

történtekről: 

 



- A 2011. szeptember 15-i megbeszélésen az ingatlan tulajdonosa és képviselője is jelen volt. 

Ígéretet tettek arra, hogy a Polgármester úr kezdeményezése nyomán az OTP képviselőjével 

egyeztetésekbe kezdenek az épület-felújítás finanszírozása kapcsán. Tulajdonos nyilatkozott 

továbbá arról, hogy az épületen a feltétlenül szükséges munkákat, rágcsálóirtást elvégezteti 

2011. szeptember 30-i határidővel.     

 

2011. szeptember 19-én email érkezett a tulajdonos képviselőjétől, melyhez a banki 

tárgyalások megkezdéséhez szükséges ingatlanfinanszírozási adatlapot mellékelte, majd 2011. 

szeptember 22-én egy kérelem a tulajdonostól, melyben az általa be nem fizetett 150.000.- 

forint bírság elengedését kéri. 

 

A 2011. szeptember 26-án kelt levelünkben tájékoztatást kértünk a tulajdonostól a banki 

egyeztetés eredményéről, illetve felhívtuk a figyelmét a közelgő teljesítési határidőre. 

Levelünkre válasz nem érkezett, kedvező változást az épület kapcsán azóta sem tapasztaltunk.  

2012. február 15-én kiadott végzéssel új végső teljesítési határnapot tűztünk ki: 2012. május 

30-ával, és újabb bírság kivetését helyeztük kilátásba. ( Jelenleg a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalnál két kivetett, de be nem fizetett bírság behajtása kapcsán végrehajtási eljárás 

van folyamatban, összesen 250.000.- forint összeggel.)             

 

  

 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 1 

- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 1 

- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 2 

- Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek száma (épít.haszn.): 2 

- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 1 

- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 3 

- Építésrendészeti eljárások száma: 1 

- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés száma 1 

- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pénzügyi Iroda: 
 

 

Bevétel – kiadás alakulása 

 

A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások 

alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.  

  

Folyószámlahitelünk 2011. január 1-én:    -  206.289.200,- Ft 

 Bevételek január 1 – január 31.:          40.522.529,- Ft 

 Kiadások január 1 – január 31.:       -  65.937.804,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege január 31-án:  -   231.704.475,- Ft. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két 

ülés közti beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 262.523 e/Ft, 

tehát működésünk forrását a folyószámlahitel biztosítja. 

Ismételten felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem előtt 

tartására, a bevételek folyamatos beszedése mellett a kiadások minimalizálásának 

fontosságára a működőképesség fenntartása érdekében!  

 

 

Beszámolók, jelentések: 

- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzat és a 

Társulás tekintetében a mérlegjelentést (gyorsjelentés 2011.I.-XII. hó). 

- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzat 

tekintetében a részesedésjelentést. 

 

Adóhatósági munka: 

- Elkészítettük, és folyamatosan postázzuk 2011. évi gépjárműadó fizetési kötelezettség 

teljesítéséhez a határozatokat. 

- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzat 

tekintetében a 2011. évi ÖNKADO zárási összesítőt. 
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II. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 
 

             SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük és 

ha szükséges korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

 

- A  6/2011.(II.24.)  rendelet : a  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2011. évi költségvetésről 

szóló rendelete értelemszerűen  módosítást nem igényel. 

 

- A 7/2011.(II.24.) rendelet: a helyben központosított közbeszerzésekről szóló rendelet  

módosítást nem igényel. 

 

      -    A  8/2011.(II.24.) rendelet : az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről 

      változtatást nem igényel. 

 

- A  9 /2011.(II.24.)  rendelet : a  fizető parkolók működésének és 

            igénybevételének rendjéről szóló rendelet módosítása változtatást nem igényel.  

 

- A  10/2011.(II.24.)  rendelet : a   helyi környezetvédelem szabályairól  szóló rendelet módosítása  

változtatást nem igényel. 

 

- A  11/2011.(II.24.)  rendelet : a  Helyi iparűzési adóról  szóló  rendelet módosítása  változtatást nem 

igényel.                                                                             

 

Szentgotthárd, 2012. február 22. 

 

 

 

      Dr. Dancsecs Zsolt 

       jegyző 

 



 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2012. február 16-án 
 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész 
ivóvízminőség-javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-
javítása 

132/2009. 
179/2010. 

Elszámolható 
költségek – nettó: 

1F:1.617.000,- 
2F: 30.450.000,- 

 
Elnyert 

támogatás: 
1F: 1.374.450,- 

Ft 
2F: 27.405.000,- 

Ft 

1F: 242.550,- 
2F: 3.045.000,- 

 
ÁFA (25 %): 
1F: 404.250,- 

2F: 7.612.500,- 

Közbeszerzési eljárás érvénytelen, 
a kivitelezés várható kezdete 

tolódik. A várhatóan magasabb 
ajánlatok miatt többletforrás 

szükséges. 

Szentgotthárdi 
háziorvosi rendelő 
komplex 
akadálymentesítése és 
energiahatékony 
felújítása 
 

NYDOP-2009-5.2.1/A 302/2009 
55.555.555,- Ft 

Elfogadott: 
55.286.112,- Ft 

Igényelt 
támogatás: 

50.000.000,- Ft 
 

Elnyert: 
49.757.501,- Ft 

5.555.555,- Ft 
 

5.528.612,- Ft 

Zárójelentés és elszámolás 
megtörtént. 

Regionális 
Légszennyezettségi 
Mérőrendszer 

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés AT-
HU OP-2007-2013 

273/2007 
311/2010 

87.000.000,-Ft 2,6 millió Euro 
4.365.900,- Ft 
(15.876 Euro) 

A konzorcium vezetője: az Észak-
Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 
Stratégiai zajtérkép készítése 
folyamatban. Légszennyezettségi 
térkép elkészült. 

Városok szövetsége 

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013 

    
Projektindítás 2008. 07.01. 
Projektzárás: 2013. 03.31 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szerencsehozó 
Négylevelű Lóhere 
projekt 

  

  

 

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

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

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 

szentgotthárdi III. 
Béla Szakképző 

Iskolában 

 

 

8 tantermi csomag 

1 alkalmazás 

szerver csomag 

 

9.576.037,- Ft 

 
 
 

9.576.037,- Ft 
0,- Ft 

Zárójelentés és elszámolás 
megtörtént. 

Szentgotthárd-Luzern 
energiaváros projekt 

Svájci-magyar 
Együttműködési 

Program 
Testvértelepülési és 

Partnerségi Pályázati 
Alap 

57/2011. 

 

 

 

20.000.000,- Ft 

 

2.000.000,- Ft 
A jelentős késés miatt a pályázat 

tartalma vélhetően változik, 
egyeztetés alatt a VÁTI-val. 

HÁRS jeligével a pályázó 
Horgászegyesület 
Szentgotthárd 
Esőbeálló építése és 
karbantartási munkák 

Zöld Iránytű 
Alapítvány 

 

 

 

750.000,- Ft 

 

 Elbírálás folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Rába szentgotthárdi 
szakasz árvízvédelmi 
fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-
2011-0006 

Vízügyi 
Igazgatósággal 

konzorciumi pályázat. 
 

268/2011. 

 
 

Önk. projektrész: 

135.623.529,- 

 

Teljes: 

320.343.529,- 

 
Igényelt 

támogatás önk.: 
115.280.000,- Ft 

 
Teljes: 

300 millió Ft 
 

 
 

Önkormányzat: 
20.343.529,- 

 
Vízügy: 

0,- 
 

Elbírálás folyamatban. 
 

Hársas-tó 
szabadstrandjának 
fejlesztése –  
vízvezeték kiépítése, 
strand röplabda pálya 
létesítése 

LEADER 
 

Pályázó: 
Horgászegyesület 

Szentgotthárd 

 

 

 

3.000.000,- 

 
 

3.000.000.- 
0,- 

Elbírálás folyamatban, 
hiánypótlás megtörtént. 

A pályázaton kívül az 
Önkormányzat készíttette el a 

terveket, és vállalta a WC 
felújítását. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott 

pályázatok helyzete 2012. február 16-án 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Lelki egészség 
megőrzése  

Szlovénia-
Magyarország  
2007-2013 

165/2008. 
Önk.  

 

174.908.-euro 
nyert 8.744.-euro 

A projekt megvalósítása 
folyamatban 

 
Közfoglalkoztatás-
szervező foglalkoztatása 
 

OFA 
19/2011 Önk. 

Hat. 

659.000.-Ft 

 ----- Nyert 

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

 
Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a SZOI 
keretén belül 

16/2008. 
kistérségi Hat. 

 

 

24.872.500.-Ft 

 

 

 

24.872.500.-Ft 

 

Nem szükséges Befejeződött 

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

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 
Magyarlak-Csörötnek 
Iskolában 

16/2008. 
kistérségi Hat 

5.242.500.- 5.242.500.-Ft 

Nem szükséges Befejeződött 

191/2008. (VII. 30.) 
Korm. r. alapján állami 
támogatásban részesült 
a Támogató 
szolgáltatás 

szakfeladatok tárgyi 
feltételeinek 
fejlesztésére. 

Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal 
(FSZH) 

52//2010. Kist. 
Hat. 

169.000,- 169.000.- 

0.- 
Pályázat elszámolása folyamatban 
van 

191/2008. (VII. 30.) 
Korm. r. alapján állami 
támogatásban részesült 
Közösségi Pszichiátriai 

Alapellátás 
szakfeladatok tárgyi 
feltételeinek fejlesztésére 

Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal 
(FSZH) 

52//2010. Kist. 
Hat. 

215.000.- 215.000.- 

0.- 
Pályázat elszámolása folyamatban 
van 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

191/2008. (VII. 30.) 
Korm. r. alapján állami 
támogatásban részesült 
Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 
szakfeladatok tárgyi 
feltételeinek 
fejlesztésére. 

Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal 
(FSZH) 

52//2010. Kist. 
Hat. 

168.750.- 168.750.- 

0.- 2011. 05. 31. befejezési határidő 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


