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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére 

 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepcióját 2011. november 

30-i ülésén tárgyalta a Képviselő-testület. 

 

2011. december 28-án került kihirdetésre a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 

szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény.  

A költségvetési törvény rögzíti az önkormányzatokat megillető normatívákat és a települési 

önkormányzatokat érintő jövedelemdifferenciálódás miatti elvonás mértékének számítását.  

 

Az Önkormányzati Információs Rendszeren (Magyar Államkincstár adatai) megjelent 

tájékoztató alapján vettük figyelembe a rendelet-tervezet készítésekor a normatív állami 

hozzájárulás címén számítható bevételeket és a jövedelemkülönbség mérséklése címén 

történő elvonást.  

Fentiek alapján a normatív állami támogatás 11.068 e/Ft-tal-, a normatív kötött felhasználású 

támogatás összege 4.402 e/Ft-tal-, a jövedelemkülönbség mérséklése miatti elvonás pedig 9 

e/Ft-tal csökkent a költségvetési koncepcióban szerepeltetettekhez képest. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24.§ (2) bekezdése értelmében a jegyző által 

előkészített költségvetési rendelet tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló 

törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. 

Hivatkozott rendelkezésnek megfelelően került a rendelet-tervezet – első tárgyalásra - 

előterjesztésre.  

 

Megjegyezzük, hogy az előterjesztett rendelet tervezet tárgyalási alap, az újraszabályozott 

Áht.ban, az Ávr.-ben előírtak szerint maradéktalanul azonban csak a februári testületi ülésre 

kerül végleges formába. Ugyanakkor a költségvetési rendelet tervezetünk tartalmazza 

mindazokat, amik a költségvetés elfogadásához szükségesek, tehát a tárgyalásnak akadálya 

nincsen.  

 

A 2012. évi költségvetési koncepció tárgyalását követően hozott Képviselő-testületi határozat 

átvezetése a következők szerint történt: 

 

 

281/2011. sz. Képviselő-testületi határozat: 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett 2012. évi 

költségvetési koncepciót tárgyalási alapként elfogadja, a további részletes tárgyalásra a 

2012. évi költségvetési törvény elfogadása után kerül sor.  

2.) A 2012. évi költségvetésben a bevételekre, az intézmények és a szakfeladatok működési 

előirányzatára, a beruházásokra és a hiány csökkentésére a következő javaslatot teszi: 

2.a) A Képviselő-testület a helyi adó bevételek tekintetében felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy a koncepcióban tervezett iparűzési adóbevételt a decemberi adófeltöltések ismeretében 

és a telekadót a belterületbe vont ingatlanok vonatkozásában vizsgálja felül, és ennek 



2 

 

megfelelően kerüljön az iparűzési adóbevétel tervezésre a költségvetés januári tárgyalási 

fordulójára. Az idegenforgalmi adót meg kell vizsgálni azért, miképp lehetne a jelenlegi fix 

összeg helyett differenciáltan, a szállásdíjhoz igazítva a szállásdíj %-ában meghatározni. 

A Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kft. bérletfizetési lehetőségét megvizsgálva kb. 3 millió 

forint összegben kerüljön betervezésre. 

 

 

A Képviselő-testületi határozatnak megfelelően felülvizsgáltuk a 2012. évi költségvetési 

koncepcióban szerepeltett iparűzési adó bevételt és annak összegét 30.000 e/Ft-tal 

megemeltük a rendelet tervezetben. 

A telekadó tekintetében egyelőre nem változtattunk, mivel az előterjesztés készítésének 

időpontjáig újabb telekadó bevallások nem érkeztek, így nem tudtuk egyelőre reálisan 

számításba venni ezen jogcímen a bevétel növekedést. A telekadó vonatkozásában a februári 

költségvetési tárgyalásra valószínűleg több információval fogunk rendelkezni. 

Az idegenforgalmi adó kérdéskörével a 2011. decemberi ülésén foglalkozott a Képviselő-

testület, így erre jelen előterjesztés nem terjed ki. 

A 2010. és 2011. évi üzlethelyiség értékesítések miatt bérleti díj bevételeink jelentősen 

csökkentek, és mivel konkrét szerződés a Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kft.-vel az 

épületrész bérletére vonatkozóan – az előterjesztés készítésének időpontjában - egyelőre 

nincs, előzetesen 1.000 e/F-tal emeltük meg a bérleti díj bevételeinket az előirányzott 3.000 

e/Ft-tal szemben a reális tervezést szem előtt tartva. 

 

 

2.e) A Képviselő-testület a Szentgotthárd Város Önkormányzata által fenntartott, ill. az 

Önkormányzat által finanszírozott intézmények tekintetében 52,5 millió Ft-os csökkentést 

határoz meg – külön meg kell határozni, hogy melyik intézmény milyen mértékben fog ebből 

részesedni. 

 

 

A Képviselő-testületi döntésnek megfelelően értesítettük az egyes intézmények vezetőit az 

előirányzott, ill. elvárt önkormányzati támogatáscsökkentésről és kértük saját intézményeik 

tekintetében javaslataikat tegyék meg.  

A beérkezett-, az intézményvezetők által a működőképesség fenntartása mellett még 

bevállalható kiadáscsökkentő és bevételnövelő javaslatokat az alábbiakban intézményenként 

összegeztük. Az intézményi javaslatokon túl az étkezési hozzájárulás 6.000,- Ft/fő/hó 

összegét módosítottuk a kedvezményesen adózó béren kívüli juttatásként adható 5.000,- 

Ft/fő/hó összegre, annak járulékaival együtt – ezen változás tehát beépítésre került a bevétel 

és kiadás változás sorokon. 

A táblázatokban bemutatjuk továbbá intézményenként – a 2012. évi költségvetési 

koncepcióban még nem számított- minimálbéremelkedés miatti többlet kiadásokat. 

Mind az intézményi javaslatok, mind pedig a minimálbéremelés (A kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 

22.) Korm. rendelet alapján) beépítésre kerültek a 2012. évi költségvetési rendelet tervezet 

januári fordulójában előterjesztett anyagba. 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményei: 

 

 

Polgármesteri Hivatal 

 
Év Szem.i 

jutt. 

Madót.  

t. jár. 

Dologi 

kiadás 

Egyéb 

működési 

kiadás. 

Kiadás 

össz. 

Saját 

bevét. 

Törv.sz. 

Közp. t. 

Tényl. 

Közp.t. 
Önkm. 

tám. 

2011. 

ktgvet. 

169 879 47 556 235 651 120 165 573 251 54 572 159 061 148 575 370.104 

 

2012. 

koncp. 

174 633 48 679 266 218 120 096 609 626 46 467 194 756 165 868 397.291 

 

2012 

január 

174 977 50 347 263 763 112 351 601 438 47 467 179 978 151 292 402 679 

Kiadás 

csökk. 

Bevét. 

növ. 

 

-826 

 

1.450 

 

-3.458 

 

-7.745 
 

-10.579 

 

1.000 

  

-14.576 
 

2.997 

Min. bér 
miatti 

növ. 

1 170 218 1 003  2.391    2.391 

 

Az előterjesztés későbbi részében a bevételek és kiadások változása alatt kerülnek 

bemutatásra a módosuló előirányzatok. 

A Polgármesteri Hivatal esetében a kiadási szint 10.579 e/Ft-tal csökkent, a bevételeket 1.000 

e/Ft-tal emeltük meg, a minimálbér növekedés a kiadások tekintetében további 2.391 e/Ft 

emelkedést jelent, a tényleges központi támogatás / normatív bevétel azonban 14.576 e/Ft-tal 

csökkent, mindezek hatására az önkormányzati támogatás 5.388 e/Ft-tal emelkedett. 

 

 

III. Béla Szakképző Iskola:  
 

 
Év Szem.i 

jutt. 

Madót.  

t. jár. 

Dologi 

kiadás 

Ellátottak 

pbeni.jutt. 

Spec.cél

ú tám. 
Kiad. 

össz. 

Saját 

bevét. 

Törv.sz. 

Közp. t. 

Tényl. 

Közp.t. 
Önkm. 

tám. 

2011. 

ktgvet. 

140.171 37.010 52.439 957 126 230.703 25.831 145.832 145.832 59.040 

2012. 

koncp. 

132.428 34.176 62.805 2.541 126 232.076 19.846 133.230 133.230 79.000 

2012 

január 

131.852 34.529 59.983 1.667 126 228.157 21.646 133.230 133.230 73.281 

Kiadás 

csökk. 

Bevét. 

növ. 

-940 190 -2.822 -874  -4.446 1.800   -6.246 

Min. bér 

miatti 

növ. 

364 163    527    527 

 

Az Intézményvezető levelét, amely részletezi a táblázatban átvezetett változtatásokat az 

előterjesztéshez mellékeljük. 
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Rendelőintézet: 
 

 
Év Személyi 

jutt. 

Madót.  t. 

jár. 

Dologi 

kiadás 
Kiadás 

össz. 

Saját bevét. TB finansz. Önkorm. 

tám. 

2011. 

ktgvet. 

70 223 17 915 78 802 166.940 25.241 111.699 30.000 

2012. 

koncp. 

71 427 18 090  80 688 170.205 24.142 110.963 35.100 

2012 

január 

72.422 18.717 79.918 171.057 24.139 110.966 35.952 

Kiadás 

csökk. 

Bevét. növ. 

- 248 - 67 - 685 

-85 

Össz.:-770 

 -3 3 -1.085 

Min. bér 
miatti növ. 

1.243  694  1.937   1.937 

 

Az előirányzatok változása részletezve a mellékelt táblázatokban. Beépítésre került az 

intézmény költségvetésébe Intézményvezető javaslata alapján a kiadáscsökkentés, 

változásként jelenik meg az étkezési hozzájárulás mértékének és járulékainak módosulása, 

valamint a fenti táblázatban elkülönítve szerepeltetjük a minimálbér változás hatásait. 

 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár: 
 

 
Év Személyi 

jutt. 

Madót.  t. 

jár. 

Dologi 

kiadás 
Kiadás 

össz. 

Saját 

bevét. 

Törv.sz. 

Közp. t. 

Tényl. 

Közp.t. 
Önkorm. 

tám. 

2011. 

ktgvet. 

16.494 4.240 9.615 30.349 7.924 2.879 2.476 19.949 

2012. 

koncp. 

20.322 5.171 13.755 39.248 16.305 4.946 3.526 19.417 

2012 

január 

19.487 5.046 13.206 37.739 15.130 4.905 3.335 19.274 

Kiadás 

csökk. 

Bevét. 

növ. 

-84  -500 

-10 

Ösz:-510 

    -594 

Min. bér 

miatti 
növ. 

154 106      260 

 

A 2012. januári költségvetési tervezetbe beépítésre került a bevételek és kiadások 

változásánál egyrészt az Intézményvezető (mellékelt) javaslata alapján a kiadáscsökkentés, 

változásként jelenik meg az étkezési hozzájárulás mértékének és járulékainak módosulása, 

valamint pontosításra kerültek a TÁMOP pályázat miatti várható kifizetések összegei, fenti 

táblázatban elkülönítve szerepeltetjük a minimálbér változás hatásait. 
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei 

 

 

Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (SZOI) 

 
Év Személyi 

jutt. 

Munkaa.t

erh. jár. 

Dologi 

kiadás 

Ellát.k. 

pbeni.j. 

Céltartalék Kiadás 

össz. 

Saját 

bevétel 

Állami 

tám.törv.sz 

Állami 

tám.tényleges 

Önkorm.tám 

 

2011. ktsv 

 

269.123 

 

72.238 

 

137.551 

 

2 885 

  

481 797 

 

53.579 

 

253 806 

 

253 806 
 

174 412 

 

2012. konc 

 

275 000 

 

72.288 

 

153.503 

 

3.000 

 

15.086 
 

518.877 

 

56.300 

 

247.742 

 

247.742 
 

214.835 

 

2012. január 

 

271.122 

 

71.605 

 

 

154.047 

 

3.000 

 

10.482 

 

510.256 

 

56.300 

 

249.480 

 

249.480 

 

204.476 

Kiadás csökk. 
Bevét. növ. 

 
- 4.273 

 
- 790 

 
+ 544 

  
- 4.604 

 

- 9.123  

    

- 9.123 

Min. bér miatti 

növ. + 395 + 107    + 502 

   

 
 

+ 502 

 

 

 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) 

 
Intézmény Személyi 

jutt. 

Munkaa.t

erh. jár. 

Dologi 

kiadás 

Ellát.k. 

pbeni.j. 

Céltartalék Kiadás 

össz. 

Saját 

bevétel 

Állami 

tám.törv.sz 

Állami 

tám.tényleges 

Önkorm.tám 

 

2011. ktsv 

 

105.397 

 

27.261 

 

63.520 

   

196.178 

 

28.165 

 

80.130 

 

80.130 
 

87.883 

 

2012. konc 

 

112.859 

 

29.531 

 

67.885 

   

210.275 

 

28.321 

 

73.490 

 

73.490 
 

108.464 

 

2012. január 

 

111.817 

 

29.421 

 

65.149 

   

206.387 

 

28.321 

 

73.490 

 

73.490 

 

104.576 

Kiadás csökk. 

Bevét. növ. 

 

- 2.236 

 

- 432 

 

- 2.736 

   

- 5.404 

    

- 5.404 

Min. bér miatti 

növ. 

 

+ 1.194 

 

+ 322 

    

+ 1.516 

    

+ 1.516 
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Városi Gondozási Központ 

 
Intézmény Személyi 

jutt. 

Munkaa.t

erh. jár. 

Dologi 

kiadás 

Ellát.k. 

pbeni.j. 

Céltartalék Kiadás 

össz. 
Saját 

bevétel 

Állami 

tám.törv.sz 

Állami 

tám.tényleges 

Önkorm.tám 

 

2011. ktsv 

 

56.471 

 

14.463 

 

56.034 

   

126.968 

 

34.462 

 

56.094 

 

56.094 
 

35.233 

 

2012. konc 

 

57.968 

 

15.026 

 

59.192 

   

132.186 

 

35.681 

 

47.943 

 

47.943 
 

43.071 

 

2012. január 

 

60.838 

 

15.885 

 

56. 303 

   

133.026 

 

36.701 

 

48.061 

 

48.061 

 

41.802 

Kiadás csökk. 

Bevét. növ. 

 

- 312 

  

- 2.889 

   

- 3.201 

 

1.020 

   

- 5.310 

Min. bér miatti 

növ. 

 

+ 3.182 

 

+ 859 

    

+ 4.041 

  .  

+ 4-041 

 

 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 
Intézmény Személyi 

jutt. 

Munkaa.t

erh. jár. 

Dologi 

kiadás 

Ellát.k. 

pbeni.j. 

Céltartalék Kiadás 

össz. 

Saját 

bevétel 

Állami 

tám.törv.sz 

Állami 

tám.tényleges 

Önkorm.tám 

 

2011. ktsv 

 

14.870 

 

4.024 

 

2.087 

  

458 
 

21.439 

 

100 

 

19.977 

 

19.977 
 

913 

 

2012. konc 

 

15.670 

 

4.090 

 

2.802 

  

2.188 
 

22.562 

 

180 

 

19.032 

 

19.032 
 

3.286 

 

2012. január 

 

15.574 

 

4.090 

 

2.345 

  

2.188 

 

24.197 

 

180 

 

19.032 

 

19.032 

 

2.733 

Kiadás csökk. 

Bevét. növ. 

 

-96 

  

-457 

   

-553 

    

-553 

Min. bér miatti 

növ. 
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A Társulás által fenntartott intézmények esetében az intézményvezetők leveleit mellékeljük az 

előterjesztéshez. 

Minden intézmény tekintetében elmondható, - ahogy az Önkormányzat intézményeinél is - az 

intézményvezetői javaslatok, a módosuló béren kívüli juttatás – étkezési hozzájárulás – 

valamint a minimálbér hatásainak átvezetése az előterjesztett anyagban megtörtént.  

 

A Képviselő-testületi határozatban rögzítettek és a költségvetési törvényben meghatározott 

támogatások, valamint a koncepció tárgyalását követően - fentiekre is tekintettel - ismerté vált 

változások átvezetésének hatására az önkormányzat bevételi főösszege 2.141.456 e/Ft-ra, 

kiadási főösszege 2.141.456 e/Ft-ra csökkent.  

A bevételek és kiadások változását az alábbiakban mutatjuk be: 

 

Bevételek változása 
 

Bevétel előirányzat főösszege a koncepcióban:            2.231.124 e/Ft 

Iparűzési adóbevétel         30.000 e/Ft 

Jövedelemkülönbség mérséklés                9 e/Ft 

Normatív állami hozzájárulások      - 11.068 e/Ft 

Normatív kötött felh. tám.k – tervezhető szoc. ellátás   -  4.402 e/Ft 

Támogatás értékű működési bevétel 

 Fejezeti kez. előir.tól (MFVK. TÁMOP pály.)   -  1.881 e/Ft 

Támogatás értékű felhalmozási bevétel 

Fejezeti kez. előir.tól:  

 MFVK TÁMOP pályázat         1.739 e/Ft 

 Háziorvosi Rendelő felújítás            722 e/Ft 

Támogatás értékű működési bev.  

Önkormányzatoktól - ügyelet             - 3 e/Ft 

Elkül.áll.i pénzal.tól – közcélú foglakoztatás          650 e/Ft 

TKT Munkacsoport min.bér              20 e/Ft 

Intézmények: 

Polgármesteri Hivatal működési bevétel         1.000 e/Ft 

III. Béla Szakképző Iskola működési bevétel       1.800 e/Ft 

Rendelőintézet: támogatás értékű bevétel - TB bevétel             3 e/Ft 

MFVK tám.értékű bev. fejezettől       - 1.175 e/Ft 

Hitelek: 

 Működési célú hitel              - 112.497 e/Ft 

 Felhalmozási célú hitel                   5.415 e/Ft 

Bevétel előirányzat főösszege a rendelet tervezetben:                    2.141.456 e/Ft 

 

Kiadások változása 
 

Kiadási előirányzat főösszege a koncepcióban:            2.231.124 e/Ft 

Polgármesteri Hivatal: 

 Közutak, hidak üzemeltetése       -  1.000 e/Ft 

 Zöldterület kezelés            -  800 e/Ft 

 Önkorm.igazgatás dologi kiadás         -  500 e/Ft 

 Önkorm.igazgatás minimálbér             492 e/Ft 

Ár-, és belvízvédelemmel k. önk.tev.      -  1.000 e/Ft 

Tűzoltás, műszaki mentás – támogatás     -  1.000 e/Ft 

Verseny-, és élsport támogatás      -  1.000 e/Ft 



8 

 

MFVK TÁMOP pályázat működési kiadás           651 e/Ft 

MFVK TÁMOP pályázat fejlesztési kiadás         1.739 e/Ft 

Intézmények takarítása, karbantartása 2011. évi áthúzódó           488 e/Ft 

Segélyek         -  5.279 e/Ft 

Közcélú foglalkoztatás             760 e/Ft 

SZOI VMG kazán beszerzés, fejlesztési kiadás       4.439 e/Ft 

Hársastó leeresztő műtárgy felújítása        1.698 e/Ft 

Intézmények - Önkormányzat: 

 III. Béla Szakképző Iskola – kiadás csökk.    - 3.919 e/Ft 

 Rendelőintézet – kiadás növ.           852 e/Ft 

 Móra F. V. Könyvtár – kiadás csökk.     - 1.509 e/Ft 

Intézmények – TKT.: 

 SZOI – támogatás csökk.               - 10.359 e/Ft 

 SZEOB – támogatás csökk.                 - 3.888 e/Ft 

 Városi Gondozási Központ – támogatás csökk.   - 1.269 e/Ft 

 Családsegítő és Gy.jóléti Szolg.       -  553 e/Ft 

Hitel – működési 2011. évi felvétel               - 68.711 e/Ft 

Kiadási előirányzat főösszege a rendelet tervezetben:          2.141.456 e/Ft 

 

 

A költségvetési rendelethez kapcsolódóan a további, döntést igénylő kérdéseket terjesztjük a 

T. Képviselő-testület elé: 

 

Ebrendészeti hozzájárulás: 

 

2012. január 1-én lépett hatályba a 2011. évi CLVIII. törvény (továbbiakban: 

törvénymódosítás), mely az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény egyes rendelkezéseit módosította.  

A törvénymódosítás új eleme, hogy az ebtartás helye szerint illetékes települési önkormányzat 

az adott év első napjáig 4 hónapos kort betöltött eb után az eb tulajdonosától évente 

ebrendészeti hozzájárulást szedhet be.  

Az ebrendészeti hozzájárulás mértékét az önkormányzat állapíthatja meg, azonban az nem 

haladhatja meg a veszélyes eb vonatkozásában a húszezer, más eb esetében a hatezer 

forintot.  

Az ebrendészeti hozzájárulás mértékének a megállapításakor figyelembe kell venni az eb 

tartási célját, az eb tartásának állatjóléti és ebrendészeti jellemzőit (a tartási hely típusa, 

mérete, tartott ebek száma), valamint az ebtartó szociális helyzetét.  

Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás a 

- 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat mellékletében felsorolt magyar kutyafajtákba 

tartozó törzskönyvezett,  

- a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkant segítő vagy terápiás, 

- a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy 

közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott, 

- ivartalanított 

- ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy 

állatvédelmi szervezet gondozásában tartott, valamint 

- állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott  

eb után.  
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A befolyt ebrendészeti hozzájárulás teljes összegét a települési önkormányzat köteles az 

ebek ivartalanításának támogatására, az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek 

fenntartására, állatvédelmi szervezetek támogatására, valamint az ebösszeírás vagy 

egyéb, az ebtartással kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések 

finanszírozására fordítani. 

Több olyan cél van a fent felsoroltak között, amelyek elérése Szentgotthárdon is kívánatos 

lenne. Ezek mindenek előtt az  ebrendészeti telep létrehozása, illetve  állatmenhely 

kialakítása, de ilyen lehet az ebösszeírás támogatása is. Ezekhez tudna forrást teremteni ez az 

ebrendészeti hozzájárulás bevezetése. 

 

A beszedhető ebrendészeti hozzájáruláshoz kapcsolódó számítások: 

Szentgotthárd Város közigazgatási területén körülbelül 800 darab veszettség elleni oltással 

rendelkező eb van, bár hivatalos nyilvántartásunk erről a korábbi törvényi kötelezettség 

eltörlése óta nincsen. Az ebek kötelező összeírását most ez a törvény teszi ismét kötelezővé. 

- A becsült 800 kutyából ivartalanított körülbelül a kutyák 8-10 %-a lehet.  

- Magyar kutyafajták is találhatók városunkban (magyar vizsla, puli, pumi, stb.), azonban 

viszonylag kis százalékuk rendelkezhet törzskönyvvel. 

- A szolgálati és munkakutyák száma sem jelentős, a menhelyről örökbefogadott kutyák pedig 

kb. 1-2 %-ot tehetnek ki.  

 

Amennyiben a Tisztelt Képviselőtestület elhatározza az ebrendészeti hozzájárulás beszédesét 

Szentgotthárd Város közigazgatási területén, az 700 kutyatulajdonosra számítva kb. a 

maximális hozzájárulást figyelembe véve 700x 6.000 Ft= 4.200.000 Ft bevételt jelenthet. 

 

Tehát a Tisztelt Képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy: 

- be kívánja-e vezetni az ebrendészeti hozzájárulást, ha igen milyen időponttól  

- mire kívánja fordítani az ebrendészeti hozzájárulás bevételét  

 

Köztisztviselők cafetéria juttatása 

 

A Polgármesteri Hivatal esetében a Képviselő-testületnek döntenie kell a köztisztviselők 

cafetéria juttatásának mértékéről is. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény (továbbiakban: Ktv.) 49/F.§ bekezdés rendelkezik arról, hogy a köztisztviselőt 

cafetéria rendszer keretében milyen béren kívüli juttatás illeti meg, melynek mértéke nem 

lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, (38.650 x 5 =193.250 Ft) és nem lehet 

magasabb az illetményalap huszonötszörösénél (38.650 x 25= 966.250 Ft).  

 

Ktv 49/F (4) A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét - ha jogszabály 

eltérően nem rendelkezik-a vezetése vagy az irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában a 

miniszter utasításban, egyéb szervek esetében a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati 

szabályzatban határozza meg, az azonban nem lehet alacsonyabb az illetményalap 

ötszörösénél, és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél. A cafetéria-

juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő 

munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.  

 

 A cafetéria – keret biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő 

munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is, azaz a keret bruttó módon értelmezendő.  

A költségvetési törvény (2011. évi CLXXXVIII.) 56.§ (3) bekezdése szerint viszont 2012. 

évben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak cafetéira juttatása a 200.000,- Ft/hó 

összeget nem haladhatja meg.  
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A 305/2009. Korm. rend. 2. § (1) bekezdése szerint: A cafetéria-juttatás éves összegét (a 

továbbiakban: keretösszeg) a Ktv. 49/F. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint legkésőbb 

tárgyév január 5-éig, helyi önkormányzatnál legkésőbb tárgyév február 15-éig kell 

meghatározni. Ezen rendelkezésre tekintettel a költségvetési rendelet januári tárgyalási 

fordulójának keretében szükséges dönteni a juttatás mértékéről. 

Fentiekre tekintettel a rendelet tervezetbe - az előző évi mértékkel azonosan - 193.250,-Ft/hó 

összeggel építettük be a keretösszeget.  

 

Sporttelep fenntartása 

 

A Városi Sporttelep tulajdonjoga a Képviselő-testület 244/2011. sz. határozata alapján a 

Kézilabda Klub részére került átadásra. Mivel a Sporttelep már nem az önkormányzat 

tulajdona, annak fenntartási költségeit – jelenleg az előterjesztett anyagban szereplő formában 

- nem tudjuk szerepeltetni, azt a februári költségvetési tárgyalási fordulóra módosítani 

szükséges. 

 Lehetséges megoldások: 

 Az Önkormányzat költségvetésében nem szerepeltetünk összeget ezen feladatra, és a 

tulajdonos kötelezettségeként a Kézilabda Klub önállóan tartja fenn az ingatlant. 

 A Spottelep fenntartásához az Önkormányzat a Civil Alapon keresztül biztosít forrást 

pályázat alapján. 

 A sporttámogatások keretében biztosít forrást az Önkormányzat az ingatlan 

fenntartásához – szükség esetén a sportkoncepció ezen tárgyú módosításával.  

Az utóbbi két esetben természetesen a Sporttelep fenntartására tervezett összeg 

átcsoportosításra kerülne a Civil Alapba (céltartalék), vagy a sporttámogatásokra tervezett 

keretösszeghez. 

 

Álláshely kérelem 

 

A Városi Gondozási Központ Intézményvezetője azzal a kérelemmel fordult a Tisztelt 

Képviselő-testülethez, hogy a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2007-2013 keretében megvalósuló „Mental Health”című projekt keretében a Városi 

Gondozási Központ, mint társpartner határozott időre, az intézmény alkalmazottjaként 0,5 

állásban kíván alkalmazni 1 fő mentálhigiénés munkatársat.  

 

Az álláshely engedélyeztetésének időtartama: 2012. február 01-től – 2012. szeptember 

30-ig.  

 

A 0,5 fős álláshely engedélyeztetésének indoka: A projekt kapcsolattartójának az 

intézménynél 2011. december 31-vel megszűnt a főállású, 8 órás közalkalmazotti 

jogviszonya. A projekt hatékony megvalósulása érdekében célszerűnek tartjuk továbbra is a 

korábbi kapcsolattartó személy, egészségfejlesztő mentálhigiénés szakember alkalmazását 4 

órában. A 0,5 fős álláshely finanszírozásának költsége a pályázatban a személyi költségek 

(belső munkatárs részére) költségsoron teljes egészében rendelkezésre áll. 

 

A mentálhigiénés munkatárs feladata valamennyi, a projekttel összefüggő feladat ellátása, 

különösen: 

- kapcsolattartás a projekt vezető és társpartnereivel,  
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- a projekttel kapcsolatos programok szervezése, koordinálása,  

- szakmai beszámolók, pénzügyi elszámolások határidőre történő elkészítése és 

benyújtása.  

 

A projekt költségvetésében 2012. évre erre a célra tervezett összeg 4059 Euró. Ebből a 

költségből az eltelt időszak alatt felhasználás nem történt.  

 

0,5 fő álláshely, 1 fő 4 órás mentálhigiénés munkatárs tervezett bérköltsége: 100.000 Ft/hó.  

8 hó bérköltsége:   800.000 Ft 

8 hó TB. járulék:   216.000 Ft 

Bérköltség mindösszesen:   1.016.000 Ft  

 
 

Összefoglalva megállapíthatjuk: 
 

A 2012. évben ismét jelentős nehézségekkel nézünk szembe, hisz bevételeink  

nem fedezik kiadásainkat, jelentős az előző évről, ill. évekről áthozott 

hiányunk is. 
 

Figyelembe kell venni a 2012. évi költségvetés tárgyalásánál, a Testületi döntéseknél a  

korábban részletezetteken túl a következőket is: 

 

- A Gotthárd-Therm Kft. által kibocsátott kötvény esetén a tőketörlesztés 2012. október 1-én 

esedékessé válik. A 2010. évi készfizető kezességi helytállásunkra is tekintettel beépítettünk 

kiadási oldalon a céltartalékba elkülönítve 193.295 e/Ft-ot erre a célra, ill. bevételként 

megterveztünk ugyanilyen összegű üzletrész értékesítést, tekintettel a Képviselő-testületi 

szándékra valamint a Képviselő-testületi döntésekre. Kiemelten fontos, hogy a tervezett 

bevétel realizálása érdekében a Képviselő-testület mindent tegyen meg, hisz a 

költségvetésünk egyensúlya egyébként nem tartható.  

 

- Megtervezésre került a ZÁÉV felé teljesítendő 55.700 e/Ft óvadéki-, és kamatfizetési 

kötelezettség is, melyre forrást felhalmozási bevételből kellene realizálni. A költségvetési 

rendeletben látható, hogy felhalmozási kiadásinkhoz 177.477 e/Ft hitelforrást terveztünk, 

vagyis 177.477 e/Ft felhalmozási kiadásunknak nincs bevételi forrása. Költségvetésünkben 

jelenleg mindössze 19.500 e/Ft szabadon felhasználható felhalmozási bevétellel számoltunk. 

 

- A 2012. évi költségvetés tervezésénél és az éves gazdálkodás során kiemelt figyelmet kell 

fordítani a 2013-től hatályba lépő új rendelkezésekre, fel kell készülni azok alkalmazására. A 

fent említett felhalmozási források hiánya mellett felhalmozási kiadások nem lesznek 

tervezhetők 2013-tól, ill. nagy részük a Kormány engedélyéhez kötött hitelfelvételt jelenthet. 

(Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CIXIV. tv. 10.§) További jelentős 

változás lesz szintén 2013-tól, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletékben működési 

hiány nem lesz tervezhető (2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi 

önkormányzatairól – 111.§). Mindezekre tekintettel már az idei év kiadásainak teljesítése 

során folyamatos kontrollt kell – az előző évekhez hasonlóan – gyakorolni, és csak a 

bevételek teljesülése mellett vállalhatók a kiadási kötelezettségek. 

 

Mind a Képviselő-testülettől, mind pedig az intézményektől rendkívül fegyelmezett, és 

takarékos gazdálkodást követel meg a költségvetési helyzetünk és a bevezetésre kerülő 
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új szabályokra való felkészülés. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy 

kiadásainkat tovább ne növeljük és tervezett bevételeinket realizáljuk.  

Nagyon fontos, hogy a Képviselő-testület döntéseinek meghozatalánál mindig vegye 

figyelembe azok jövőbeni hatását, hiszen nem csak egy költségvetési évben kell 

gondolkodnunk, hanem a jövőbeni működést, működtetést, a hatályba lépő új 

rendelkezéseknek való megfelelést is szem előtt kell tartani!   

 

A Képviselő-testületnek olyan működésre alkalmas, takarékos, fegyelmezett gazdálkodással 

tartható költségvetést kell megalkotni és elfogadni, amely a partnereink – pénzintézetek, 

szállítók – számára garanciát jelent a fizetőképességünkre. 

 

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

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési 

rendelet-tervezetében a következő módosítások átvezetését javasolja: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek 

növelésére a következő javaslatot teszi: …………….. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási és felújítási 

kiadások vonatkozásában a következő javaslatot teszi: …………….. 

 

3.) A Képviselő-testület a 2012.évi költségvetési renddelet tervezetben a tartalék előirányzat 

tekintetében a következő javaslatot teszi:………………... 

 

Határidő :2012. februári Képviselő-testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

4.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az ebredészeti 

hozzájárulás bevezetését 
a) támogatja, 2012. ……. tól 

b) nem támogatja 

Az ebrendészeti hozzájárulás bevételét  

a.) ebösszeírásra 

b.) állatmenhely (és az ebrendészeti telep) fenntartására 

c.) állatvédelmi szervezetek támogatására 

d.) egyéb, az ebtartással kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések 

finanszírozására 

e.) ivartalanításra  

kívánja  fordítani 

 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt az ebrendészeti hozzájárulás bevezetése érdekében a 

rendelet tervezet előkészítésére. 

 

Határidő :bevétel tervezése 2012. februári Képviselő-testületi ülés 
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     rendelet tervezet előterjesztése 2012. ……. Képviselő-testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

5) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény előírásának megfelelően a béren kívüli juttatás mértékét a köztisztviselői 

illetményalap 5 szöröse összegben határozza meg 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

6) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Sporttelep fenntartása 

tekintetében a következők szerint dönt: 

a.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Városi Sporttelep fenntartására 

előirányzatot nem különít el. 

VAGY 

b.) A Spottelep fenntartásához az Önkormányzat a Civil Alapon keresztül biztosít forrást 

pályázat alapján maximum 4.000 e/Ft erejéig. 

VAGY 

c.) A sporttámogatások keretében biztosít forrást az Önkormányzat a Sporttelep 

fenntartásához maximum 4.000 e/Ft erejéig, egyben felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 

szükség esetén a Sportkoncepció ezen tárgyú módosítását a 2012. februári Képviselő-testületi 

ülésre terjessze elő.  

 

Határidő :2012. februári Képviselő-testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

7) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 

Kistérségi Társulásnak, hogy a Városi Gondozási Központ intézménye számára engedélyezze 

0,5 fő állásban, határozott időre (2012.02.01-2012.09.30.) 1 fő mentálhigiénés munkatárs 

alkalmazását azzal, hogy ennek valamennyi költsége (a 8 hónapra járó bérköltséget a 

járulékokkal együtt) a Mental Health projekt keretében elszámolásra kerüljön.  

 

Határidő: 2012. február 01. 

Felelős:   Jakabné Palkó Edina irodavezető 

    Fábián Béláné intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2012. január 17. 

 

        Huszár Gábor 

        Polgármester 

 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



 

 
 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

…../2012.(……..) önkormányzati. rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésről 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-

testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§-a és a 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben 

foglaltak alapján Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről és 

gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik: 

 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére 

(a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, Szentgotthárd Város Önkormányzata 

intézményeire, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatokra. 

 

2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2.141.456 e/Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-száznegyvenegymillió-

négyszázötvenhatezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 1.799.524 e/Ft azaz Egymilliárd-hétszázkilencvenkilenc-millió-

ötszázhuszonnégyezer forintban,  

c) hiányát 341.932 e/Ft-ban, azaz Háromszáznegyvenegymillió-kilencszázharminckettőezer 

forintban 

állapítja meg. 

 

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

szolgáló pénzforgalom nélküli bevétek összege: 0 e/Ft, melyből 

a)működési pénzmaradvány: 0 e/Ft 

b)felhalmozási pénzmaradvány: 0 e/Ft. 

 

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

meghaladó külső finanszírozást szolgáló hitelek összege: 341.932 e/Ft, melyből 

a)működési célú hitel: 164.455 e/Ft 

b)felhalmozási célú hitel: 177.477 e/Ft. 

 

(4)A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(5)A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 

Nem kell külön képviselő-testületi jóváhagyás a működés során az egyes szakfeladaton 

keletkező olyan többletbevételek felhasználására, amelyek az eredeti előirányzatot legfeljebb 

15 %-kal haladják meg.  

 

3. § (1) A rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok 

összegét a rendelet 2. és 4. mellékletében részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza 

meg: 

(2) Működési bevételek     1.494.339 e/Ft 

 



 

 
 

 

a) intézményi működési bevételek:    92.754 e/Ft,  

 

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele  933.537 e/Ft, ebből 

ba) helyi adók    818.000 e/Ft, 

bb) átengedett központi adók    114.037 e/Ft, 

cc) bírságok, pótlékok        1.500 e/Ft; 

 

c) Működési támogatások:     310.068 e/Ft, ebből 

ca) normatív támogatások    255.846 e/Ft, 

cb) központosított előirányzatok               0 e/Ft, 

cc) normatív kötött felhasználású támogatások    54.222 e/Ft; 

 

d) Egyéb működési bevételek:    157.980 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű működési bevétel   157.075 e/Ft,  

db) működési célú pénzeszk. átvét.államh. kívülről         905 e/Ft, 

dc) előző évi költségvetési kieg. visszatér.   0 e/Ft; 

 

(3) Felhalmozási bevételek     305.185 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek   212.795 e/Ft, ebből 

aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.      2.600 e/Ft, 

ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. bev.    16.900 e/Ft, 

ac) pénzügyi befektetések bevételei   193.295 e/Ft; 

 

b) Felhalmozási támogatások     0 e/Ft. 

ba) Központosított ei.-ból fejlesztési célú   0 e/Ft 

bb)fejlesztési célú támogatások     0 e/Ft 

 

c) Egyéb felhalmozási bevételek       92.390 e/Ft 

ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel      87.666 e/Ft 

cb) felhalm. célú pénzeszk. átvét államh. kívülről      4.724 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.   0 e/Ft 

a) Működési c. tám.k. visszat. államh. kívülről     0 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:   1.799.524 e/Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  0 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:   0 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány     0 e/Ft, 

gb) felhalmozási pénzmaradvány      0 e/Ft. 

 

(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási bevétel 

341.932 e/Ft 

b) hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 341.932 e/Ft, ebből 

ba) működési célú hitel felvétele    164.455 e/Ft, 

bb) felhalmozási célú hitel felvétele   177.477 e/Ft. 

 

(8) Finanszírozási bevételek összesen:   341.932 e/Ft 

 

(10) Működési bevételek: 



 

 
 

 

a) az intézményi működési bevételek: 

aa) III. Béla Szakképző Iskola  21.646 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet   21.581 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár   1.250 e/Ft, 

ad) Polgármesteri Hivatal   47.467 e/Ft, 

ae) ingatlan eladás ÁFA         810 e/Ft; 

 

b) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 

ba) helyi adók 818.000 e/Ft, 

bb) átengedett központi adók 114.037 e/Ft, 

bc) bírságok, pótlékok     1.500 e/Ft. 

 

4. § A rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg címenkénti és kiemelt 

előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza. 

 

5. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 

a) működési kiadások előirányzatra    1.414.594 e/Ft-ot, ebből 

aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás      228.157 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet működési kiadás       171.057 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       37.739 e/Ft, 

ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     355.393 e/Ft, 

ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás      601.438 e/Ft, 

af) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

ag) Arany J. villamos felúj. hitel kamat           1.000 e/Ft, 

ah) felhalm. bevét után fiz. ÁFA               810 e/Ft 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra       185.589 e/Ft-ot, ebből 

ba) beruházási kiadások           67.652 e/Ft, 

bb) felújítási kiadások           38.548 e/Ft, 

bc) egyéb felhalmozási kiadás           79.389 e/Ft; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására    0 e/Ft-ot, 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra       331.929 e/Ft-ot,ebből 

da) általános tartalék             4.000 e/Ft, 

db) Működési céltartalék            34.911 e/Ft, 

dc) fejlesztési céltartalék          293.018 e/Ft; 

e) hiteltörlesztésre           209.344 e/Ft-ot, ebből 

ea) működési célú hitel törlesztés       206.289 e/Ft, 

eb) felhalmozási célú hitel törlesztés           3.055 e/Ft; 

határoz meg. 

 

6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata              398.738 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata            108.639 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              437.680 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra    467.870 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    364.051 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     38.729 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás     65.090 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                 1.667 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:          1.414.594 e/Ft. 



 

 
 

 

 

(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként a kiemelt 

előirányzatok a következők: 

a)III. Béla Szakképző Iskola    228.157 e/Ft, 

aa) személyi juttatások előirányzata   131.852 e/Ft, 

ab) munkaadót terhelő járulékok előir.     34.529 e/Ft, 

ac) dologi kiadások előirányzata     59.983 e/Ft, 

ad) egyéb működési kiadás előirányzata         126 e/Ft, 

ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.       1.667 e/Ft; 

 

b) Rendelőintézet      171.057 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata     72.422 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.     18.717 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata     79.918 e/Ft; 

 

c) Móra Ferenc Városi Könyvtár      37.739 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata     19.487 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.       5.046 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata      13.206 e/Ft; 

 

d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei  355.393 e/Ft, 

da) támogatás értékű működési kiadás   355.393 e/Ft, 

 

e) Polgármesteri Hivatal     601.438 e/Ft, 

ea) személyi juttatások előirányzata   174.977 e/Ft, 

ae) munkaadót terhelő járulékok előir.     50.347 e/Ft, 

ec) dologi kiadások előirányzata   263.763 e/Ft, 

ed) egyéb működési kiadás előirányzata  112.351 e/Ft, 

ee) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.            0 e/Ft; 

 

f) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

g) Arany J. villamos felúj. hitel kamat          1.000 e/Ft, 

h) felhalm. bevét után fiz. ÁFA              810 e/Ft 

 

(3) A 6.§ (1) bekezdés a) pontjában szereplő személyi juttatás előirányzaton belül 

intézményenként a jutalmazásra – ideértve a prémium címén teljesítményösztönzés, személyi 

ösztönzés céljából történő kifizetést is - az eredeti rendszeres személyi juttatás következők 

szerinti hányada fordítható: 

a) III. Béla Szakképző Iskola az eredeti személyi juttatás 0 %-a, 

b) Rendelőintézet az eredeti személyi juttatás 0 %-a, 

c) Móra Ferenc Városi Könyvtár az eredeti személyi juttatás  0%-a, 

d) Polgármesteri Hivatal az eredeti személyi juttatás 0 %-a. 

 

(4) Az 5. § da) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 

4.000 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete 1.000 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap 1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék 2.000 e/Ft; 



 

 
 

 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  327.929 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:      34.911 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:     293.018 e/Ft. 

 

(5) A (4) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 

a) normatív hozzájárulás, melyen belül 

aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás                  1.716 e/Ft, 

ab) pedagógus szakvizsga           277 e/Ft, 

ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás         294 e/Ft, 

ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás        774 e/Ft, 

ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok         549 e/Ft; 

b) Civil Alap          2.000 e/Ft, 

c) pályázati alap működési          1.000 e/Ft, 

d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások     3.000 e/Ft, 

e) Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykeret         1.000 e/Ft, 

f) Környezetvédelmi Alap               1.000 e/Ft, 

g)Vasi TISZK működési hj. különbözet       1.620 e/Ft, 

h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész       1.710 e/Ft, 

i) intézményüzemeltetési elkülönített keret       2.000 e/Ft, 

j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott 

pályázat 

ja) Polgármesteri Hivatal        11.000 e/Ft, 

jb) Városi Gondozási Központ          4.400 e/Ft, 

k) Pannon Kapu Kulturális Egyesület idegenforgalmi költségek     1.000 e/Ft, 

l) Rendelőintézet – szem. juttatás nyugdíjazás       1.071 e/Ft, 

m) közcélú foglalkoztatás dologi kiadások          500 e/Ft. 

 

(6) Az (4) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik 

meg: 

a) NYDOP-5.1.1 SZEOB felújítási pályázati önrész(277/2011.)    21.000 e/Ft, 

b) pályázati alap           5.000 e/Ft, 

c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás    193.295 e/Ft, 

d) Hársas tó Strandhoz szennyvízelv. zuhanyzó, WC kial. (269/2011.)      3.500 e/Ft, 

e) NYDOP-5.2./C.11 Rendelőintézet tetőtér beépítés önr. (187/2011.)     2.223 e/Ft, 

f) NYDOP-4.1.1/B-11 Rába Sztg.-i szakasz árvízvéd. fejl. (268/2011.)   68.000 e/Ft. 

 

(7) A céltartalékban tervezett 293.018 e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 

a) a (5) bekezdés a) pont a központi támogatás finanszírozásakor, 

b) a (5) bekezdés b), f) és g) pont, valamint a (6) bekezdés e) pont testületi döntés alapján,  

c) a (5) bekezdés c), és h) pont, valamint a (6) bekezdés a), b), d), e) és f) pont a pályázat 

elnyerését követően, 

d) a (5) bekezdés d),i), j) és m) pont a számla esedékességekor, 

e) a (5) bekezdés e) pont a rendezvényt követően, 

f) a (5) bekezdés k) pont a féléves elszámolás alapján június 30., és december 30. 

g) a (5) bekezdés l) pont nyugdíjazás esetén, 

h) a (6) bekezdés c) pont a banki kötelezés szerint. 

 

7. § Az 5. §-ban és a 6. §-ban szereplő előirányzatokat költségvetési szervenként és 

feladatonként a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza. 



 

 
 

 

 

8. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzatának önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szervei működési kiadásaira 1.393.784 e/Ft előirányzatot hagy jóvá. 

A tervezett előirányzatból 257.726 e/Ft-ot az önkormányzati igazgatási feladatokhoz, 12.652 

e/Ft-ot az önkormányzati jogalkotási feladatokhoz, míg 331.060 e/Ft-ot a Polgármesteri 

Hivatal által ellátott működési jellegű feladatokra, 436.953 e/Ft-ot Szentgotthárd Város 

Önkormányzata intézményeinek működési feladataira, 355.393 e/Ft-ot Szentgotthárd Város és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szentgotthárdi intézményeinek finanszírozásához 

biztosítja. 

 

(2) A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi 

szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja: 

a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás) ellátása – Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat: 30.600 e/Ft, 

b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 30.500 e/Ft. 

 

9. § (1) A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének bevételi 

és kiadási főösszegét a kisebbségi önkormányzatok által hozott határozatok alapján az 

alábbiak szerint rögzíti: 

a) a Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 210 e/Ft a NNÖ 

49/2011. sz. határozata alapján, 

b) a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 210 e/Ft a SZNÖ 

36/2011. sz. határozata alapján, 

c) a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 210 e/Ft a CNÖ 

15/2011. sz. határozata alapján. 

 

(2) A kisebbségi önkormányzatok összevont mérleg adatait önkormányzatonként az 1/b. 

melléklet tartalmazza. 

 

10. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen 

259.725 e/Ft normatív állami támogatásban részesül, a szociális juttatásokhoz kapcsolódóan 

tervezető normatív kötött felhasználású támogatás 50.343 e/Ft a 4. és a 4/a. melléklet szerint. 

A normatív állami támogatásból 30.672 e/Ft nem kerül folyósításra. 

 

11. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét a 6 mellékletben 

részletezettek szerint 2012. január 1-jén 141 főben rögzíti. A létszámkeretből 45 fő 

pedagógus, 56 fő köztisztviselő munkakörben foglalkoztatott. 

 

(2) A költségvetési szervek a 11. §-ban jóváhagyott létszámkeretet nem léphetik túl. 

 

(3) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámkeretét 

2012. évre a 6/a. mellékletben részletezetteknek megfelelően …... főben rögzíti. 

 

12. § (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a központi költségvetés 

által támogatott feladatokra a 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklete szerint. 

 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 275.000 e/Ft erejéig folyószámlahitel 

felvételére. 

 



 

 
 

 

(3) A Képviselő-testület a 12. § (1) bekezdése szerinti pályázatok eredményének ismeretében 

dönt pótköltségvetés készítéséről, illetve a 275.000 e/Ft folyószámlahitelen kívül egyéb likvid 

hitel felvételéről. 

 

(4) A jelen rendeletben tervezett felhalmozási célú hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. 

 

13. § A 2011. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg: 

a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az alaptevékenységgel 

összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi ellátási díjak) módosított előirányzatát 

meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő 

kiadási előirányzat maradvány elvonásra kerül, 

b) a Rendelőintézet 2012. évi társadalombiztosítás finanszírozási többletbevételével az 

intézmény önkormányzati támogatását év közben csökkenteni kell, 

c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a meghatározott 

célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa. 

 

14. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi 

döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításával. 

 

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet 

módosítását a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni. 

 

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését 

rendeletmódosítással a Képviselő-testület változtathatja meg. A költségvetési szervek kiemelt 

előirányzatait csak a Képviselő-testület módosíthatja. A költségvetési szervek a Polgármesteri 

Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 15. napjáig köteles közölni az előirányzatot érintő 

módosításokat. 

 

15. § (1) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat 

felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az intézmények finanszírozása a kiskincstár keretében, a számlavezető pénzintézet útján, 

megállapodás alapján történik. 

 

16. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésének címrendjét 

a 9. melléklet szerint határozza meg. 

 

17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési 

rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat 

teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik. 

 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társadalombiztosítási Alapból 

származó források átvételére vonatkozó megállapodás megkötésére. 

 

18. § (1) A Képviselő-testület feljogosítja: 

a) az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságot, hogy 500 e/Ft összegben 

kötelezettséget vállaljon, 

b) a polgármestert, hogy 1.000 e/Ft polgármesteri keret felhasználására kötelezettséget 

vállaljon. 

 



 

 
 

 

19. § A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó 

költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a 30 napot, mértékét tekintve a 

költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri 

és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Egyúttal elrendeli, hogy az 

intézménynek tartozás állományukról negyedévi rendszerességgel, a rögzített mérték elérése 

esetén pedig azonnal kötelesek tájékoztatást adni az irányító szerv részére. 

 

20. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei számlavezető 

pénzintézetéül az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Nyugat-dunántúli 

Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki. 

 

21. § Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzpiaci befektetési jegyben kell 

elhelyezni. 

 

22. § (1) A költségvetési szervek kötelesek bevételeik növelésére irányuló pályázataikkal 

kapcsolatban az ágazatilag érintett bizottságok véleményét kikérni. Ennek során be kell 

mutatni a pályázati pénzeszközökből megvalósuló feladat önkormányzatra háruló egyszeri, 

illetve folyamatos költségigényét. A bizottság véleménye alapján a pályázathoz szükséges 

önerő biztosításáról a Képviselő-testület dönt. 

 

(2) A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú, 

rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi 

költségvetés terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a Képviselő-testület előzetes engedéllyel 

vállalhatnak kötelezettséget. 

 

(3) A költségvetési szervek többéves kötelezettséget 300.000,- Ft értékhatár felett kizárólag a 

Képviselő-testület előzetes jóváhagyása esetén vállalhatnak. 

 

23. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 

következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi 

önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-

testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között 

átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 

költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 

 

Záró rendelkezések 

 

24. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 

 

 

 

 …………………………………  ………………………………. 

      polgármester             jegyző 
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Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

 

1.§: 

A költségvetési rendelet személyi hatályával foglalkozik. 

 

2.§ 

A költségvetési rendelet főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező 

finanszírozási kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.  

 

3.§ 

A rendelet tervezet ezen szakaszai az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

 

4.§ – 8.§ 

A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei 

(esetünkben a 2. és 3. melléklet) részletesen mutatják be a kiadásokat előirányzat csoportok, 

kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a 

felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat és a tartalékot. Külön részletezésre 

kerül a céltartalék. 

Bemutatásra kerülnek intézményenként a működési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti 

bontásban. 

Részletezésre kerülnek a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi 

szolgáltatásokhoz tervezett kiadások. 

 

9.§ 

A költségvetési rendelet tartalmazza a három nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 

bevételi és kiadási főösszegét 

 

10. § 

Az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően 

járó bevételeket tartalmazza, amely részletezését külön melléklet is rendezi. 

 

11. § 

Szabályozásra kerül a költségvetési szervek létszámkerete – erre külön melléklet is szolgál. 

 

12. § 

A központi költségvetés által támogatott feladatokra pályázat benyújtását írja elő, továbbá 

rendelkezik a felvehető folyószámlahitel mértékéről is. 

 

13. § 

A 2011. évi pénzmaradványból az intézményeket meg nem illető részről rendelkezik. 

 

14.§ -17. § 

Technikai előírásokat fogalmaz meg a költségvetési rendelet módosításának időpontjára, 

módjára, eseteire, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének ütemezéséről, az 

intézményi finanszírozás rendjéről, a 2012. évi költségvetés jóváhagyásáig megtehető 

intézkedésekről, az OEP bevételek beszedéséről rendelkezik. 

 



 

 
 

 23 

18. § 

Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága és a Polgármester számára 

biztosított keretekről rendelkezik. 

 

19. § 

Az önkormányzati biztos kirendelésének a lehetőségéről rendelkezik. 

 

20.§ - 24. § 

Technikai jellegű előírásokat tartalmaz a számlavezető bank megnevezéséről, az átmenetileg 

szabad pénzeszközök lekötéséről, a költségvetési szervek kötelezettségvállalásainak 

korlátairól, feltételeiről, a Polgármester veszélyhelyzetben történő intézkedéseinek 

lehetőségeiről, azok költségvetési hatásainak átvezetéséről, a rendelet hatályba lépéséről. 
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Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére 

 

Tárgy: A munkanélküliség helyzete  Szentgotthárdon, a munkahely teremtés          

lehetőségei. Beszámoló az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő 

intézkedéseiről. A közmunkaprogram és a foglalkoztatók tapasztalatai. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tárgybani előterjesztést 2009. februárjában tárgyalta utoljára az akkori Képviselőtestület, 

aktualitását a 2008 őszén kialakult gazdasági válság adta. Érthető módon látni szerette volna a 

képviselőtestület a város munkaerő piaci helyzetére gyakorolt hatásokat. Ezért a 27/2009-es 

határozattal felkérte a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szentgotthárdi 

Kirendeltségét, hogy havonta írásban tájékoztassa a Képviselő-testületet a szentgotthárdi 

munkaerő piaci helyzetről. Így azóta folyamatosan, minden képviselő-testületi ülésen a két 

ülés közti tájékoztatóban szerepeltetjük a Kirendeltség beszámolóját, tájékoztatóját. 

 

Jelen előterjesztés anyagát próbáltuk minél színesebbé, minél több információt nyújtóan 

összeállítani.  

A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának tájékoztatója adja az előterjesztés 

kiinduló alapját, amelyet változtatás nélkül szerepeltetünk az előterjesztésben. 

 

Megkerestük az Opel Szentgotthárd Kft.-t, mint térségünk gazdaságilag legmeghatározóbb 

vállalatát. Az Opel Szentgotthárd Kft. személyügyi igazgatója nagyon részletes, sok konkrét,  

értékes információt közölt, a teljesség érdekében ezen tájékoztatót szintén teljes 

terjedelmében az előterjesztés mellékletében olvashatják. 

 

Információt kértünk Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatunktól, valamint Gondozási 

Központunktól, mutassák be, hogy az intézmények által nyújtott szolgáltatásokat milyen 

arányban veszik igénybe a munkanélküliek, mennyire tudnak ezek a szolgáltatások a változó 

elvárásoknak megfelelni. 

 

Ezen kívül összeállítottunk egy beszámolót, amelyben a közfoglalkozatást mutatjuk be, 

melyhez kértük a közfoglalkoztatást megvalósító partnereink, intézményeink, a civil 

szervezetek észrevételeit is. 

Mindezeken túl áttekintettük a 2010.évi helyhatósági választásokat követően az 

önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseit.  

 

I. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által készített 

elemzés 
MUNKAERŐ-PIACI FOLYAMATOK ALAKULÁSA SZENTGOTTHÁRDON  

2009-2011 

MUNKAERŐPIACI FOLYAMATOK A SZENTGOTTHÁRDI KIRENDELTSÉG 

TERÜLETÉN  

A 2008 őszén kezdődő recesszió érzékenyen érintette a megye gazdaságát, különösen a magas 

exportorientáltságú gépipari cégeket és azok beszállítóit.  

Szentgotthárd térségének gazdaságában - elsősorban a külföldi befektetőknek köszönhetően - 

meghatározó szerepet tölt be a gépipar, amely érzékenyen reagált a világgazdaságban zajló 

folyamatokra. A megrendelések mérséklődése több munkáltatónál a foglalkoztatottak 



 

 
 

 25 

számának csökkenését vonta maga után, amely a munkanélküliség jelentős bővüléséhez 

vezetett. 

2008. III. negyedévéig a munkaerő-piaci folyamatok javulása volt jellemző a kirendeltség 

vonzáskörzetében. Az év utolsó hónapjaiban azonban hónapról-hónapra erőteljesen bővült a 

regisztrált álláskeresők száma. 

A regisztrált álláskeresők számának alakulása
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A gazdasági válságot megelőzően, 2008-ban 600-700 fő között mozgott a regisztrált 
álláskeresők száma a térségben. A kedvezőtlen gazdasági folyamatok következtében 2009-
ben a kirendeltségi nyilvántartásban szereplő munkanélküliek száma havi átlagban 
megközelítette a 900 főt. 2010 év eleje negatív rekorddal indult: januárban az álláskeresők 
száma meghaladta az 1000 főt. A rekordot követően az év első felében erőteljes csökkenő 
tendencia érvényesült, aminek eredményeként júniusban háromtizeddel kevesebben 
szerepeltek munkanélküliként a regisztrációs rendszerben, mint az év elején. Az év második 
felében 700-750 között stagnált az álláskeresők száma. 2011. év folyamán – a júliusi és 
novemberi szezonális ingadozások kivételével, amikor átmenetileg bővült a regisztrált 
álláskeresők száma – határozott csökkenő tendencia érvényesült a regisztrált álláskeresők 
számát illetően, aminek következtében májustól kezdődően alacsonyabb a regisztráltak 
száma a térségben, mint a válságot megelőzően, 2008-ban. 

2011 novemberében 473 állásnélküli szerepelt a kirendeltség nyilvántartásában, amely az 

előző év azonos időszakánál 34,1%-kal, a 2008. év novemberénél 31,2%-kal kevesebb.  
A megye térségei közül itt realizálódott az egyik legnagyobb csökkenés.   

A Szentgotthárdi térség - a Vasvári mellett – hosszú évekig a megye egyik legkedvezőtlenebb 
munkaerő-piaci helyzetű körzetei közé tartozott. Mára – a regisztrált álláskeresők számának 
erőteljes csökkenése következtében – a pozíciója jelentősen javult. 
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Munkanélküliségi ráta kirendeltségenként
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A Szentgotthárdi kirendeltség vonzáskörzetében a válságot megelőzően, 2008-ban a megyei 

átlagnál magasabb, 9,4%-os volt a munkanélküliségi ráta, amely 2009-ben 12,9%-ra 

emelkedett.  2010-ben – Sárvár és Kőszeg térsége kivételével – már javult a munkaerő-piaci 

helyzet. Szentgotthárd körzetében 0,9%-ponttal mérséklődve 12,0%-ra csökkent a 

munkanélküliek aránya. A munkaerő-piaci folyamatok javulása 2011. évben tovább 

folytatódott, amelynek eredményeként 2011 első 11 hónapjának átlaga alapján 9,3%-ra 

csökkent az álláskeresők gazdaságilag aktív népességen belüli aránya.  

A térség munkanélküliségi rátája továbbra is a második legmagasabb a megyében, de a 

kirendeltség relatív helyzete a többi körzethez képest javult az elmúlt három évben. A megyei 

átlaghoz viszonyított különbség a 2008. évi +3,3%-pontról +1,6%-pontra mérséklődött 2011-

re. Mindez a legrosszabb, illetve legkedvezőbb helyzetű térségekhez viszonyított 

különbségben is megnyilvánul: a kedvezőtlen Vasvári térséghez képest nőtt (2,2%-pontról 

4,6%-pontra), a legkedvezőbb Szombathelyi körzethez képest pedig csökkent (4,3%-pontról 

2,9%-pontra) a különbség.  

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE 

 

Szentgotthárd városban a nyilvántartott álláskeresők számának alakulása döntően a 

szentgotthárdi térség munkanélküliségét tükrözte le az elmúlt 3 évben: a csúcs- illetve 

mélypontok hasonlóan alakultak. A legnagyobb eltérés 2009 év első félévében figyelhető 

meg, amikor is a 2008-as válság munkanélküliségre gyakorolt hatása a városban 

mérsékeltebben jelentkezett, mint a térségben.   
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Nyilvántartott álláskeresők számának alakulása, 2009-2011. nov.

2011. nov.: 473 fő

2010. jan.: 1021 fő

2010. jan.:  451 fő

2011. nov.: 211 fő
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Szentgotthárdi kirendeltség Szentgotthárd város
 

 

 

 

2009. évben a városban a munkanélküliség 415 fő regisztrált állásnélkülit jelentett havonta 

átlagosan. 2010-ben a szezonális ingadozásoktól eltekintve folyamatosan csökkent az 

állásnélküliek száma, ami azt eredményezte, hogy átlagosan 15,2%-kal kevesebb volt a 

nyilvántartásban szereplők száma, mint egy évvel korábban. (352 fő). A kedvező tendencia 

2011. év elején néhány hónapra megtört, de márciustól ismét folytatódott. Éves szinten már 

25,3%-kal kevesebb, állásnélkülit tartottunk nyilván, mint 2010-ben. Havonta átlagosan ez 

263 fős munkanélküliséget jelentett. A 2009. évi bázishoz képest tavaly havonta átlagosan 

36,6%-kal kevesebben voltak munka nélkül a 2011. 1-11 havi adatok alapján. 

   

 

A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSNÉLKÜLIEK FONTOSABB ÖSSZETÉTELE  

 

A nyilvántartott álláskeresők számának csökkenésével egyidejűleg módosult a 

munkanélküliek összetétele is. A férfi álláskereső többség minimálisra csökkent az elmúlt két 

évben. 2009-ben még a férfi álláskeresők tették ki az összes álláskeresők hattizedét, 2010. 

évben mintegy 57%-át, 2011. 1-11 havi átlag alapján már csak 51,7%-át. A férfi 

munkanélküliek arányának 2011. évi nagyobb csökkenésében minden bizonnyal szerepet 

játszottak a közfoglalkoztatási programok, amelyek elsősorban férfi munkavállalóknak 

kínáltak munkalehetőséget.   

 

Az állásnélküliek iskolázottsági adataiban is történt változás az elmúlt évek során. Az összes 

munkanélküli csökkenésével egyidejűleg a szakmunkásképzőt végzettek száma és aránya 

nagyobb mértékben csökkent, részarányuk 2011. 1-11 hónapjában nem érte el a 40%-ot. A 

magasabb képzettséggel rendelkezők viszont nagyobb súllyal szerepeltek a regisztráltak 

között 2011-ben, mint az előző évek során. (A gimnáziumi, szakközépiskolai, technikusi, 

illetve felsőfokú végzettségűek együttes aránya a 2009. évi 36,4%-ról 2011-re 41,1%-ra 

nőtt.). 
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létszám, fő megoszlás, % létszám, fő megoszlás, % létszám, fő megoszlás, %

Legfeljebb ált. iskola 87 21,0 77 21,9 55 20,9

Szakiskola, szakmunkásképző 177 42,7 135 38,4 100 38,0

Gimnázium 51 12,3 51 14,5 38 14,4

Szakközépiskola, technikum 82 19,8 71 20,2 48 18,3

Főiskola, egyetem 18 4,3 18 5,1 22 8,4

Összesen 415 100,0 352 100,0 263 100,0

Iskolai végzettség
2009. év átlag 2010. év átlag 2011. 1-11 hó átlag

 

 

 

A munkanélküliség az idősebb, 50 év feletti munkavállalókat sújtja nagyobb mértékben. 

Részarányuk a csökkenő számuk ellenére évről-évre növekedett. 2011. 1-11 havi átlagban 

már meghaladta a 30%-ot. Ezzel egy időben a fiatal korosztály (25 éves és fiatalabb) 2011-

ben kisebb mértékben érintett a munkanélküliséggel, mint 2010-ben, illetve 2009-ben. 

létszám, fő megoszlás, % létszám, fő megoszlás, % létszám, fő megoszlás, %

25 év és alatta 78 18,8 55 15,6 32 12,2

26 - 50 év 235 56,6 192 54,5 150 57,0

50 év felett 102 24,6 105 29,8 81 30,8

Összesen 415 100,0 352 100,0 263 100,0

Életkor
2009. év átlag 2010. év átlag 2011. 1-11 hó átlag

 

 

A nyilvántartott álláskeresők 19-26%-a tartósan (legalább 1 éve folyamatosan) munkát 

keresett a városban. Szentgotthárdon a tartósan munkanélküliek aránya 2-5%-ponttal 

alacsonyabban alakult, mint a Szentgotthárdi kirendeltség területén, de néhány 

százalékponttal magasabban, mint a megyei átlag. Kivétel ez utóbbi alól a 2011-es esztendő, 

amikor már a megyei átlagnál is kedvezőbb volt a folyamatosan állás nélkül lévők részaránya. 

(3,3%-ponttal).  

 

létszám, fő megoszlás, % létszám, fő megoszlás, % létszám, fő megoszlás, %

legfeljebb 12 hónap 336 81,0 259 73,6 205 77,9

több mint 12 hónap 79 19,0 93 26,4 58 22,1

Összesen 415 100,0 352 100,0 263 100,0

Folyamatos 

regisztráció hossza

2009. év átlag 2010. év átlag 2011. 1-11 hó átlag

 

 

A pályakezdő munkanélküliek száma nem számottevő a város területén. Éves átlagban az 

összes álláskereső 5-6 %-át teszi ki. Számuk az összes regisztrálthoz hasonlón csökkenést 

mutatott az elmúlt két évben. 2009. évben havonta átlagosan 26, 2010-ben 22, 2011. 1-11 

hónapjában 13 pályakezdőt tartottunk nyilván Szentgotthárdon. 

 

Az álláskeresőknek 2009. évben átlagosan közel 60%-a részesült álláskeresési vagy szociális 

ellátásban. 2010-ben és 2011-ben az ellátásra jogosultak részaránya mintegy 50%-ra 

csökkent.  A csökkenést elsősorban az álláskeresési járadékra jogosultak számának és 

arányának csökkenése eredményezte. (36%-ról 24%-ra). Álláskeresési segélyt az 
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álláskeresőknek átlagosan 12-15%-a kapott az elmúlt években. Szociális jellegű támogatásban 

(rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás) a regisztráltak 

10-11%-a részesült a vizsgált időszakban.  

 

Az álláskeresők leginkább vas- és fémipari, könnyűipari, építőipari foglalkozásokban, 

technikus, eladó, felszolgáló, gépkezelő, takarító, segédmunkás munkakörökben szerettek 

volna elhelyezkedni az elmúlt évben.  

 

BEJELENTETT MUNKAERŐ KERESLET  

2009. évben Szentgotthárdon a munkáltatók 586 üres álláshelyet jelentettek be. Ennek 39,1%-

a vonatkozott támogatott álláshelyekre. 2010. évben hasonló nagyságrendű munkaerő kereslet 

jelent meg a kirendeltség nyilvántartásában Szentgotthárdra vonatkozóan, de a támogatott 

álláshelyek aránya a közcélú, közmunka programok országos szintű preferálása miatt már 

megközelítette az 50%-ot. 2011. novemberéig már 5,9%-kal több, összesen 629 

állásbejelentés érkezett, mint az előző év egészében. Az állásoknak továbbra is közel fele 

(49,1%-a) volt támogatott. 
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A 2011. IV. negyedévében zajlott munkaerő-gazdálkodási felmérés alapján a Szentgotthárdi 

térségben 22 gazdálkodó szervezet 4,7%-os, 96 fős növekedést jelzett 2012. III. 

negyedévének végére a 2011. szeptember végi statisztikai állományi létszámukhoz képest.  

 

II. Önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő 

intézkedései 
 

1./ Képviselő-testületi döntések 

A 2010-es helyhatósági választásokat követően tett önkormányzati intézkedéseket vettük 

számba. 2010.decemberében a szociális szolgáltatástervezési koncepció kapcsán tekintettük át 

a munkaerő piaci helyzetet, s nyilvánította ki a Képviselő-testület a szociális  

alapszolgáltatások megerősítését, amelyeknek mint látjuk jelen  előterjesztésből szerepe van a 

munkanélküliség kezelésében. 

A Képviselő-testület 2011. januári ülésén a közfoglalkoztatásra vonatkozó rövid és hosszú 

időtartamú pályázatok benyújtásáról döntött, ezzel egy teljes évi közfoglalkoztatás irányát 

adta meg, s tette lehetővé a teljes évi közfoglalkoztatást, úgy hogy a szükséges saját erőt az 

önkormányzat költségvetéséből biztosította. 
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A Képviselő-testület 2011. júniusi ülésén döntött rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséről 

2011. 06. 16-től 2011. 08. 31-ig terjedő időszakon belül, 45 munkanap időtartamban. 

Fedezetül a költségvetés működési céltartalék intézményüzemeltetési elkülönített keretét 

jelölték meg, mint saját forrást, ezen gyermekek egy részének szülei szintén munkanélküliek 

voltak, s örömmel vették a gyermekük étkeztetéséhez nyújtott segítséget. 

 

A Képviselő-testület Helyi Foglalkoztatási Kerekasztal létrehozását és működtetését 

kezdeményezte 2011.októberi ülésén. Egyetért azzal, hogy a kerekasztal működésében 

Szentgotthárd Város Önkormányzata tagként részt vegyen. Felkérte a Munkaügyi Központ 

Szentgotthárdi Kirendeltségét, a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Intézményt, a SZOI 

Vörösmarty Mihály Gimnáziumát, a térség munkahelyeket adó vállalkozásait, szervezeteit, 

hogy a létrehozandó Foglalkozási Kerekasztalhoz csatlakozzanak, annak működésében részt 

vállaljanak. Az Együttműködési Megállapodást azzal fogadták el, hogy minden 

nagyfoglalkoztató képviselője meghívásra kerüljön a Kerekasztalba, valamint évente két 

alkalommal kerül sor a Kerekasztal összehívására. Felkérte a Polgármestert, hogy az 

együttműködés résztvevőit hívja meg a Kerekasztal alakuló ülésére, továbbá, hogy a 

Kerekasztal működéséről félévente számoljon be a Képviselő-testület számára. 

 

2./ Szociális intézményrendszer lehetőségei a munkanélküliség kezelésében 

Az önkormányzat a közfoglalkoztatás széleskörű megszervezése mellett szociális 

intézményrendszerén keresztül, a szociális ellátások révén tudja kezelni, sajnos megelőzni 

nem igazán a kialakuló munkanélküliséget. Alapvetően a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat szolgáltatásai és a Városi Gondozási Központ tevékenysége a meghatározó ebben a 

körben. 

 

2.1. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásainak szerepe a 

munkanélküliség kezelésében    

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítés, ezen belül beilleszkedést elősegítő 

program, adósságkezelés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében nyújt segítséget a hozzá 

forduló vagy az intézménnyel valamilyen módon kapcsolatba került személyeknek, 

családoknak. Az említett szakfeladatokkal kapcsolatban elmondható, hogy célzottan a 

beilleszkedés segítő program keretében valósul meg a tartósan munka nélkül lévő személyek 

ellátása. 2009 óta az intézmény tevékenységeivel kapcsolatban döntés született arra 

vonatkozóan, hogy az egyes szakfeladatok adott része összekapcsolásra, „összefésülésre” 

került. Értendő ez alatt, hogy pl.: a gyermekjóléti szolgáltatás megvalósítása során a szociális 

jellegű problémákkal a családsegítés szakfeladaton tevékenykedő kolléga hozzájárul 

szaktudásával az egész család komplex ellátásához, ezzel a gyermekjóléti vagy 

gyermekvédelmi szempontból segítséget nyújtó családgondozó tehermentesítve lett, szükség 

esetén a kliens jelezve lett az adósságkezelési tanácsadásra is, fő szempont, hogy a család 

mihamarabb, akár önállóan is megoldhassa a kialakult helyzetet.  A családgondozók a saját 

szakterületükön működve, de mégis azonos egy gazdasági köteléket alkotó egységet 

(családot) képesek lettek kevesebb időbefektetéssel, és hatékonyabban, több problémát 

felölelve segítséget nyújtani. Ezzel a megoldási alternatívával a külön álló területek egységet 

tudnak alkotni. Az intézmény megítélése szerint az intézmény által nyújtott szolgáltatások 

alkalmasak, eredményesek, és felkészültek a munka nélkül maradó személyek ellátásra. 

A foglalkoztatás hiánya miatt nem a munkanélküliség a vezető probléma, hanem az abban 

eltöltött idő. Tapasztalható, hogy a nem foglalkoztatott személyek külső és belső 

motivációikban meggyengülnek, ez a fajta sérülés jelentős mértékben kihat az érdeklődésre, 

mely az adott személyt megakadályozza a további pozitív, eredményes életvezetésben. A 

hangulati ingadozássokkal küzdő, motiválatlan személyeket nagyon nehéz integrálni szűkebb, 
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tágabb környezetűkbe, gyakran a kudarc élményektől nem tudnak elszakadni, nem tudnak 

továbblépni, ezért a számukra ajánlott, javasolt életvezetési feladatokat nem tartják fontosnak.  

Annak érdekében, hogy a munkanélküliséget, és az ebből fakadó társ problémákat minél 

hatékonyabban tudják kezelni 2010-től csoport foglalkozásokat szerveztek a rendszeres 

szociális segélyezettetek számára. A foglalkozások minden alkalommal a tervezett 

időpontokban megvalósultak, a célcsoport tagjai érdeklődőek, motiváltak voltak a 

tanácsadásra csoport légkörben is. Ezen pozitív tapasztalat eredményeképpen, illetve az 

intézmény szerint problémát jelent, hogy az emberek nehezen tudnak alkalmazkodni az új 

gazdasági, környezeti innovációkhoz. Megváltoztak az elhelyezkedés technikái, önéletrajzot 

kell beadni, állásinterjúkon részt venni stb., melyhez a több évvel ezelőtt a munka világából 

kikerült személyek készségei hiányoznak. Ezen nehézségek orvoslása miatt tovább 

fejlesztették, és bővítették a kliens kört, Álláskeresési Klub foglalkozásokat szerveztek 7 

alkalommal, mely tematikus rendben zajlott, olyan témákat határoztak meg, melyek a 

klienseiket hozzá segíthetik pl.: a sikeres munkafelvételhez. Témák voltak: álláskeresési 

technikák, önéletrajz írás, önismeret, készségfejlesztés, állásinterjú során milyen magatartás 

formák kedvezőek, kommunikációs gyakorlatok, kommunikáció fejlesztés, szituációs játékok, 

teszt kitöltések a képesség felméréssel kapcsolatban, konkrét állás ajánlatok a Munkaügyi 

Központ, hirdetmények segítségével, azokról való tájékozódás.  A rendszeres szociális 

segélyezettekkel folytatott csoport foglalkozások kistérségi szinten valósultak meg. Az 

újdonságnak számító ötletet a települések vezetői is elismerték, fontosnak tartották.  

 

A térségben növekvő munkanélküliség hatása egyre inkább érezhető az önkéntesen 

intézményhez forduló egyének és családjaik körében is. Egyre nő azon gyermekes családok 

száma, akiknek a munkanélküliség következtében a mindennapi megélhetése bizonytalan, 

nem megoldott. Két éve a téli időszak anyagilag még nehezebb a családok számára, hiszen 

rossz anyagi helyzetük miatt a téli tüzelő mennyiségének egy részét önerőből nem tudják 

biztosítani. A tüzelési időszakban fokozottan figyelemmel kísérik a Szolgálattal kapcsolatban 

álló egyének, családok számára biztosított-e a tüzelőanyag megléte.   

A Szolgálat tapasztalata szerint a családok problémája minden esetben összetett, elsősorban 

anyagi természetű, amely legnagyobb részben a munkanélküliségből fakad. A legnagyobb 

hátrányt a térségre jellemző alacsony foglalkoztatottság jelenti. Bár ez elmúlt időszakban a 

foglalkoztatás kicsit emelkedett, de az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező egyének nem 

tudtak visszalépni a munkaerő-piacra.  

Ha összevetjük a Szolgálat és a Munkaügyi Központ elemzését, megállapításait, látszólag, 

fentiek vonatkozásában némi ellentmondás tapasztalható. Ez azonban abból adódik, hogy a 

Munkaügyi Központ információval csak a regisztrált álláskeresőkről rendelkezik, míg a 

Szolgálat klienseit nemcsak a regisztrált álláskeresők adják, hanem azok is, akik 

munkanélküliek, de ellátást nem kapnak, nem állnak kapcsolatban sem a Munkaügyi 

Központtal, sem az önkormányzattal, s ebből adódóan helyzetük még rosszabb; továbbá a 

Szolgálat az általa nyújtott szolgáltatások jellegéből adódóan nemcsak a munkanélkülit kell 

hogy kliensének tekintse, hanem annak teljes családját, háztartását kell, hogy vizsgálja. 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások igénybevétele 

munkanélküli személyek által: 

 

Szolgáltatások 2009. év/fő 2010. év/fő 2011. év/fő 

Családsegítés 31 40 25 
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Rendszeres szociális 

segélyezettek 

62 20 20 

Adósságkezelés 3 1 1 

Gyermekjóléti 

Szolgáltatás 

12 3 6 

                 

2009-es évet követően a törvényi változás miatt a rendszeres szociális segélyben részesülő 

személyek száma csökkent, ezzel párhuzamosan viszont a családsegítést igénybe vett 

személyek és családok körében nőtt a munkanélküliség. Tapasztalatuk alapján több olyan 

személy is van, aki ellátórendszerbe nem kerül be, mert élettársa, házastársa jövedelme 

meghaladja az ellátás esetében előírt jövedelemhatárt. Ez problémaként jelenik meg az 

egészségügyi ellátás igénybevételnél is, mert ha nem jogosult egészségügyi ellátásra, sok 

esetben önerőből nem tudja befizetni a havi díjat. Több esetben ezért nem tudnak orvoshoz 

fordulni az emberek, illetve egészségkárosodás mértékének megállapítását kérni. 

Gyermekjóléti szolgáltatás esetében a tavalyi évben csökkent a foglalkoztatási problémával 

küzdő családok száma, az idén ismét emelkedő tendencia a jellemző. Amikor az esetgazda 

szociális és/vagy foglalkoztatási problémával találkozik, jelzi a családsegítés terén dolgozó 

kollégának, és együtt igyekeznek a kialakult helyzetre megoldást találni, illetve az igénybe 

vehető támogatási formákat felkutatni. Adósságkezelési szolgáltatásban nem jellemző a 

munkanélküliség megléte, általában egy-egy személy van, aki egy családban munkanélküli. A 

szolgáltatás eredményes kimeneteléhez elengedhetetlen, hogy a szolgáltatást igénybevevő 

vagy családtagja jövedelemmel rendelkezzen. Álláskereső személy esetén az adósságkezelési 

tanácsadó próbál segíteni az elhelyezkedésben. Vannak olyan esetek, amikor jelzi a 

családsegítés területén dolgozó kollégának a családot, és közösen keresnek megoldást a család 

élethelyzetére, illetve segítik a munkaerő-piacra történő visszajutást. 

A munkanélküli személyek körében probléma, hogy nem rendelkeznek elég információval, az 

új munkalehetőségekről, nincsenek azon képességek, információk birtokában, amelyet a 

jelenlegi munkaerő-piac elvárna. Számos esetben tapasztalható, hogy nem tudják használni a 

világhálót, illetve nem tudják napi szinten elérni (anyagi okok miatt). Elavult végzettséggel, 

vagy alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. 45 év felett már megfigyelhető, hogy az 

életkor is akadályozó tényezőként jelenik meg. Érzékelhető több esetben is, hogy a jelzett 

életkorban már tartós betegségben szenvednek a klienseik, az egészség károsodás szintén 

komoly akadály az egészségesnek mondható motiváció kialakulásához.  

Praxisukban megfigyelhető, hogy a nők jelentősen később szülnek, mint korábbi években, 

sokszor a 35 – 45 éves nők még kicsi gyermeket nevelnek. Sajnálatos tény, de a 

munkáltatókat ezen tényezők negatív irányba befolyásolják a munkafelvétel során. 

Tapasztalataik szerint 50 év felett szinte már nem tudnak visszalépni a munkaerő-piacra az 

egyének, illetve az 55 év alatti egyéneknek még a közfoglalkoztatás jelent lehetőséget, hogy 

ne essen ki teljesen a munkából. Az életkor előrehaladtával, illetve a tartósan rossz szociális 

körülmények között élő személyeknél megfigyelhető, hogy az egészségi állapot tovább 

romlik, mely tényező az élet minden területét beárnyékolja, rombolja.  

 

Rendszeres szociális segélyezettekkel való együttműködés: 

       
2009. év /fő 2010. év/fő 2011. év/fő 
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Rendszeres szociális 
segélyezett 

Összesen 62 20 20 

Szolgáltatást igénybe vevők 

száma családi összetétel 

szerint 

   

Házastársi, élettársi 

kapcsolatban élő,  

gyermekkel 

7 2 2 

Házastársi, élettárs 

kapcsolatban gyermek 

nélkül 

6 3 3 

Egy szülő gyermekkel 6 2 1 

Egyedül élő 20 7 7 

Egyéb 23 6 7 

Legmagasabb iskolai 

végzettség szerint 

2009. év/fő 2010. év/fő                    

2011. év/fő 

Tankötelesnél fiatalabb - - - 

Általános iskola nyolc 

osztályánál kevesebb 

- 1 1 

Általános iskola nyolc 

osztálya 

12 - 3 

Befejezett szakmunkásképző 

iskola, szakiskola 

37 15 12 

Befejezett szakközépiskola 3 - - 

Befejezett gimnázium 5 3 3 

Felsőfokú iskola 5 1 1 

 

2009 év elején még 62 rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel álltak kapcsoltban, 

majd ez a szám folyamatosan csökkent. Ennek oka, hogy a törvényi változást követően az 55. 

életévüket betöltő személyek részesülhettek rendszeres szociális segélyben. A 2010-2011-es 

év adatai alapján a rendszeres szociális segélyben részesülők száma stagnál. 

A korábbi évekhez képest kevesebben tudtak bekapcsolódni a támogatott munkaerő-

piacifoglalkoztatásban.  

2009. évben 62 fő rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel jött létre 

együttműködési megállapodás.  

2009.-ben munkaviszonyt létesített: 5 fő 

- más ellátásba került (öregségi, rokkantsági nyugdíj, álláskeresési segély stb.): 6 fő 

- elhunyt: 0 fő 

- családi jövedelem változás: 1fő 

- önkormányzat által felajánlott munkát nem fogadta el: 0 fő 

 

Az együttműködésre kötelezett kliensek közül közcélú, közhasznú foglalkoztatásban 1 fő vett 

részt a 2009. évben. 
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2010. évben 20 fő rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel jött létre 

együttműködési megállapodás.  

2010.-ben munkaviszonyt létesített: 4 fő 

- más ellátásba került (öregségi, rokkantsági nyugdíj, álláskeresési segély stb.): 2 fő 

- elhunyt: 1fő 

- családi jövedelemváltozás: 1fő 

 

Az együttműködésre kötelezett kliensek közül senki nem vett részt közcélú, közhasznú 

foglalkoztatásban, a  2010-es évben. 

 

2011. évben 20 fő rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel jött létre 

együttműködési megállapodás. 

 

2011-ben munkaviszonyt létesített: 1 fő 

          - más ellátásba került (öregségi, rokkantsági nyugdíjas, álláskeresési segély): 2 fő 

 

2011-ben a rendszeres szociális segélyben részesülő személyeknek nem volt lehetőségük a 

közfoglalkoztatásba való részvételre. 

 

A segítő folyamat hatékonysága érdekében fontos az egyéni esetkezelés, aktuális állapot és 

helyzet felmérése, lehetőség szerint a problémák teljes körének meghatározása, a 

képességeknek és készségeknek megfeleltethető célok kitűzése, prioritások felállítása, ezek 

ismeretében a szükséges feladatok meghatározása, természetesen az egyéni életút 

figyelembevételével. A beilleszkedés a tartós munkanélküliek esetében időben elhúzódó, 

hosszantartó folyamat, a munkaerőpiacra való reális belekerülést sok esetben csak a 

támogatott munkaerőpiacra való bejutás jelenti.  

 

A legtöbb esetben az együttműködés családgondozássá szélesedett. A Szolgálat tapasztalata, 

hogy a kötelezés a kliensek jelentős többségénél nem jelent nehézséget, igénylik a Szolgálat 

által nyújtott támogatási formákat. 

Folyamatos az együttműködés a Munkaügyi Központtal és az Önkormányzattal az 

elsődleges vagy a támogatott munkaerőpiacra való bekerülés elősegítése érdekében, illetve az 

egyéb jogosultságok elérése miatt. Ezen intézményi kapcsolatok erősítése és hatékonyabbá 

tétele szükséges az eddigi tapasztalatokra figyelemmel. 

A rendszeres szociális segélyben részesülő személyek elhelyezkedését vagy a munka 

világába történő visszajutását az alábbi programtípusokkal segítik: 

 Álláskeresés-elhelyezkedésre irányuló programtípus 

 Foglalkoztathatóság javítására, álláskeresés felkészítésére irányuló programtípus 

 Más ellátásba juttatás 

 Szinten tartásra, társadalmi integráció elősegítésére irányuló programtípus 

 

A beilleszkedési program tapasztalata, hogy sajnos életkorúkból és élethelyzetükből adódóan 

a rendszeres szociális segélyezettek az elsődleges munkaerő-piacra nagyon kevés eséllyel 

tudnak visszalépni. Ha ez sikerül is az csak egy rövid, átmeneti időszak, idénymunka vagy 

alkalmi munkalehetőség keretében valósul meg. Többen is szívesen vennének részt közmunka 

programba, Önkormányzat által szervezett foglalkoztatásba, de erre a törvény nem ad 

lehetőséget. A sajátos élethelyzetük jobbításához járulna hozzá, ha bekapcsolódhatnának a 

támogatott munkaerő-piacra. Fontos az Ő esetükben az elszigetelődés megelőzése, társadalmi 
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kapcsolatok fenntartása. A hosszantartó munkanélküliség okozta hátrányok egészségügyi és 

pszichés vagy mentális állapotuk romlását, idézi elő.   

A beilleszkedési program legfőbb célkitűzése az előbb felsorolt nehézségek feloldása, a 

mindennapi életvitel minimális szinten történő biztosítása. 

 

Fontos, hogy a társszervezetek és intézmények a kompetenciáiknak megfelelően 

bekapcsolódjanak az adott tevékenységbe annak érdekében, hogy a probléma 

átláthatóvá és kezelhetővé váljon.  

A családsegítés területén is működik a veszélyt/krízist észlelő jelzőrendszer 2007. év óta. 

Különböző szervezetek, intézmények képviselőivel tartják a kapcsolatot. A jelzőrendszer 

tagjaival az együttműködés folyamatos. A hatékony segítségnyújtás feltétele az 

intézményekkel, szakemberekkel történő együttműködés: oktatási – nevelési intézmények, 

nevelési tanácsadó, szociálpolitikai csoport, háziorvosok, védőnői szolgálat, munkaügyi 

központ, integrált foglalkoztatást segítő szolgálat, rehabilitációs munkahelyek, megyei 

nyugdíj biztosítási, társadalombiztosítási igazgatóság, megyei családtámogatási és szociális 

ellátási iroda, gyámhivatal, gyámhatóság, okmányiroda, Vöröskereszt, Karitász helyi 

szervezete, plébánia hivatalok, ideggondozó helyi rendelője stb. 

A Szolgálat természetbeni segítségnyújtás – adományok közvetítésével is igyekszik 

segíteni az anyagi gondokkal küzdő, munkanélküli személyeket, családokat.  

 

Összegezve: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat meglátása, javaslata a 

munkanélküliek helyzetével kapcsolatban, hogy célravezető lenne ösztönözni a 

munkanélküliek számára szervezett tematikus csoportfoglalkozások megtartását, mint amit 

Szolgálatunk már elindított 2011-es évben. A pályakezdő munkanélküli fiatalok helyzetével is 

fontos szempont lenne foglalkozni, számukra is szükséges lenne csoportfoglalkozások 

megtartása, amihez a Szolgálatunk szakemberei a szaktudásukkal nagy segítséget tudnának 

adni. 

 

2.2. A Városi Gondozási Központ szolgáltatásainak szerepe a munkanélküliség 

kezelésében 

A Városi Gondozási Központ által nyújtott alapszolgáltatások:  

 

● Szociális étkeztetés  

● Házi segítségnyújtás  

● Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

● Támogató Szolgálat  

● Közösségi Pszichiátriai alapellátás  

● Nappali Idősek Klubja  

 

A munkanélküli státuszban lévő személyek az elmúlt három évben az intézményi 

alapszolgáltatások közül a szociális étkeztetésben az idősek klubjában és a közösségi 

pszichiátriai alapellátásban jelentek meg ellátottként.  

 

Szociális étkeztetés  

 

Év Ellátást 

igénybevevők 

össz. 

létszáma  

Ellátást igénybevevők közül  Munkanélküliek 

közül  

Időskorú 

rokkantnyugdíjas  

Rokkant 

nyugdíjas  

Munkanélküli  Nő Férfi Egyedül 

élő  

2009. 142 117 (82,4 %) 17  8 (5,6 %) 2 6 4 
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(12 %) 

2010. 132 108 (81,8 %)  16 

 (12,1 %) 

8 (6,1 %) 1 7 4 

2011.  125 106 (84,8 %)  12 

 (9,6 %) 

7 (5,6 %) 1 6 3 

        23 fő         4 fő     19 fő    11 fő 

 

Szociális étkeztetést a vizsgált időszakban összesen 23 fő munkanélküli vette igénybe, 

számuk az évek során stagnált.  

Az elmúlt 3 évben a szolgáltatási adatok átlaga alapján megállapítható, hogy az ellátást 83 %-

ban időskorú nyugdíjasok, 11 %-ban rokkantnyugdíjasok és 6 %-ban munkanélküliek vették 

igénybe. A munkanélküli személyek 17,4 %-a  női, 82,6 %-a férfi ellátott volt. A 

munkanélküliek 47,8 %-a egyedül élt, 52,2 %-a családban élt.  

 

Idősek Klubja  

 

Az idősek Klubja férőhelyeinek száma: 60 fő  

Az Idősek Klubja szolgáltatását 2009-ben 4 fő, 2010-ben 4 fő, és 2011-ben is 4 fő 

munkanélküli vette igénybe, ami az ellátotti létszám 6 %-a. Számuk a vizsgált időszakban 

stagnált.  

A munkanélküli személyek:  

● nemük szerinti megoszlása: 1 fő nő és 3 fő férfi 

● korösszetétel szerinti megoszlás: 1 fő nő 45 év alatti, 3 fő férfi 50 év feletti.  

 

Közösségi Pszichiátriai alapellátás 

  

A Közösségi pszichiátriai alapellátást igénybevevőinek száma átlagosan mindhárom évben 50 

fő volt. Az ellátásban részesülők 34 %-át rokkantnyugdíjasok, 14 %-át öregségi nyugdíjban 

részesülők alkották. Az évek során minimális növekedést mutatott azon igénybevevők száma, 

akik munkaviszonnyal rendelkeztek. (3, 6, 8 fő)  

 

A szolgáltatást igénybevevő aktívkorú munkanélküliek, rendszeres szociális járadékban, 

segélyben részesülők száma átlagosan 14 fő (28 %) volt. Mindhárom évben 1-2 fő volt, aki 

semmilyen pénzbeli juttatásban nem részesült és munkanélküliként sem volt nyilvántartva.  

A fenti adatok tükrében megállapítható, hogy a vizsgált 3 évben a szolgáltatást igénybevevő 

munkanélküliek száma közel azonos szinten alakult, átlagosan 14 fő. Ebből a létszámból 

rendszeresen 2-3 főt vontak be közfoglalkoztatásba.  

Az egyes szolgáltatások áttekintése alapján megállapítható, hogy a vizsgált időszakban az 

intézmény valamennyi ellátási igényt ki tudott elégíteni, amit a munkanélküli státuszban lévő 

személyek igényeltek. Az adatokból tükröződik, hogy nem látnak el tömeges nagyságrendben 

munkanélkülieket. A munkanélküli személyek által igényelt szolgáltatások inkább kiegészítő 

juttatások lehetnek a munkanélküliségből fakadó sajátos élethelyzet kezelésének.  

 

III. Közfoglalkoztatás 
 

3.1. Önkormányzati közfoglalkoztatás 

Önkormányzatunk a kezdetektől fogva, mióta a szociális törvényben egyáltalán megjelent az 

önkormányzati munkanélküli ellátásban részesülők foglalkoztatásának lehetősége, él ezzel a 

lehetőséggel, eleget tesz ennek a kötelezettségének. A foglalkoztatás különböző formáihoz 

mindig igazodtunk, átalakítottuk rendszerünket, pályáztunk, mindig tudtunk foglalkoztatást 



 

 
 

 37 

biztosítani; tudtuk ezt azért, mert intézményeink, a Közszolgáltató Vállalat, a városi civil 

szervezetek partnereink voltak a foglalkoztatásban, s a Képviselő-testület mindig biztosította 

költségvetésében a szükséges önrészt. 

 

2009.01.01.napjával a szociális törvényben az aktív korúak ellátása megváltozott. Az 55 év 

felettiek vagy azon személyek, akik 14 év alatti gyereket neveltek, továbbra is rendszeres 

szociális segélyben részesültek. Az 55 év alatti segélyezettek rendelkezésre állási támogatást 

kaptak, amely támogatásra való jogosultság feltétele volt, hogy  közfoglalkoztatásban részt 

vegyenek. A cél, hogy segély helyett munkát biztosítsunk a munkanélkülieknek, vonjuk be a 

rendelkezésre állási támogatásban részesülőket a foglalkoztatásba, képességüknek, iskolai 

végzettségüknek, készségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkát biztosítva. A 

munkaerőpiacra való visszatérés megkönnyítése volt a cél, hiszen legalább 90 munkanapra 

munkát adtunk. A közfoglalkoztatást az önkormányzat az intézményei útján szervezte meg. 

2009-ben már a Pannon-Kapu Kulturális Egyesülettel is megállapodás született a 

közfoglalkoztatás biztosítása érdekében, 2009. május hónaptól decemberig 1 fő 

foglalkoztatását segítettük elő.  

 

Közfoglalkoztatás 2009-ben 

 
Intézmény Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szep. Okt. Nov. Dec.  

SZOI, 1fő 

karbantartó 

- - - 1 1 1 - - 1 1 1 1  

1fő udvari 

munkás 
- - - 1 1 1 - - 1 1 1 1  

3fő portás 3 3 3 3 3 3 - - 3 3 3 3  
Közszol.Vállalat 

1fő takarító 
- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

1fő takarító - - - - - - 1 1 1 1 1 1  
Gondozási Kp. 

1fő takarító 
- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

1fő gondozó - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
1fő udvari 

munkás 
- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

III.Béla 

Szakközép Isk. 

1fő inf.feladatok 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

1fő karbantartó - - - - - - - 1 1 1 1 1  
1fő udvari 

munkás 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Családsegítő 

Szolg. 

1fő takarító 

- - - - - - - 1 1 1 1 1  

Szakrendelő 

1fő kézbesítő 
- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Óvoda 

1fő takarító 
- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

1fő udvari 

munkás 

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Könyvtár 
1fő takarító 

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

1fő kisegítő 

könyvtáros 
- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Polg.Hivatal 

1fő takarító 
- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
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1fő kézbesítő 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

2fő portaszolg. - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
1fő 

adminisztrátor 
- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Közszolgáltató 

Vállalat 

1fő szervező 

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

A közfoglalkoztatásban részt vevők napi 6 órás munkaidőben dolgoztak. 

 

2010. január hónaptól  indult a teljes évi közfoglalkoztatás, mert időben el tudtuk készíteni a 

közfoglalkoztatási tervet, időben rendelkezésre álltak a szükséges információk. Az 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatnál 21 fő végzett kommunális munkát, 4 fő takarított, 

1 fő munkaszervező volt. Ezen kívül 30 fő dolgozott az önkormányzat intézményeiben, ahol 

portaszolgálatot, takarítást, karbantartást, adminisztratív és szervezői munkát végeztek. A 

tapasztalat azt mutatja, hogy az intézmények elégedettek voltak a közfoglalkoztatásban részt 

vevőkkel, de a munka világába való visszatérés nem volt zökkenőmentes sok esetben, 2010-

ben sem. 

2010-ben a Horgászegyesülettel is született megállapodás, 1 fő létesített munkaviszonyt 

március 08. napjával közfoglalkoztatás keretein belül, 2010. május 01. napjával pedig a Civil 

Fórumhoz biztosítottunk 1 fő adminisztratív, szervezői munkakörbe rendelkezésre állási 

támogatásban részesülőt, 2010.12.31.napjáig. 

Összesen 56 főt tudtunk foglalkoztatni. 2010-ben 5 főnél kellett a rendelkezésre állási 

támogatást megszüntetni, mert vagy nem fogadták el a munkát vagy a munkáltató rendkívüli 

felmondással szüntette meg a munkaviszonyt.  

 

Közfoglalkoztatás 2010-ben 

 
Intézmény Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szep. Okt. Nov. Dec. Óra 

SZOI,Gimnázi-

um 1fő udvari 

munkás 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

1fő portás - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Széchenyi István 

tagintézmény 1 
fő udvari munkás 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

1 fő portás - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Arany János 

tagintézmény 1 

fő udvari munkás 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

1 fő portás - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Városi 

Gondozási 

Központ 1 fő 

szociális gondozó 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

1fő udvari 

munkás 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

1 fő 

adminisztrátor 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

1 fő takarítónő - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
1fő kisegítő 

számítástechnikus 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Családsegítő 

Szolg. 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 
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1fő takarító 

Szakrendelő 

1fő kézbesítő 
- - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Óvoda  

1fő takarító 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 

1fő udvari 

munkás 

(Bölcsödében is 

dolgozik) 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Könyvtár 
1fő takarító 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 

1fő kisegítő 

könyvtáros 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 

Polg.Hivatal 

1fő takarító 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 

2 fő kézbesítő 

 
- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 

1fő portaszolg. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
2fő adminisztrátor - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 

III.Béla 

Szakképző Iskola 

1 fő informatikai 

kisegítő 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

1 fő udvari 

munkás 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Pannon-Kapu 

Kult.Egyesület 1 

fő udvari munkás 

- - - - 1 1 1 1 1 - - - 8 

1 fő szervezési 

asszisztens 

(Inf.Központ) 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

1 fő szervezési 

asszisztens(Műv. 

Házban) 

- - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Közszolgáltató 

Vállalat 5 fő 

takarítónő 

- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 

1fő 

munkaszervező 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Horgászegyesület 

1 fő gondnok 
- - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 8 

A közfoglalkoztatásban részt vevők napi 6 és 8 órás munkaidőben dolgoznak. 

 

 

2011-ben azonban változás történt a közfoglalkoztatásban. Egyrészt a Pannon-Kapu 

Egyesület nem igényelt közfoglalkoztatottat, másrészt megváltoztak a közfoglalkoztatás 

feltételei: rövid és hosszútávú foglalkoztatás szerint kellett felépíteni a rendszert; pályázni 

kellett a forrásokra, évközben a bérezés is megváltozott. 2011.március hónaptól tudtuk 

elindítani a programot. Előtte közfoglalkoztatási terv helyett a rövid és hosszabb távú 

foglalkoztatáshoz pályázatot kellett készíteni. A Munkaügyi Központ előzetes tájékoztatása 

alapján legalább 79 főt  kellett bevonnunk a foglalkoztatásba, amit szerepeltetni kellett a 

pályázatban különben nem lehetett volna a pályázatot benyújtani. Az önkormányzati 

intézmények nevében elkészítettük a pályázatokat. 5 főt lehetett a hosszabb távú 

foglalkoztatásba bevonni és 74 főt a rövid távúba. A rövid távúnál 2-4 hónap és napi 4 órás 

foglalkoztatás lehetett, míg a hosszabb távúnál 2-12 hónap, napi 6-8 órában. Így a rövid távú 

pályázat elkészítésénél azt is figyelembe kellett venni, hogy egy intézménynél legalább 3 főt 
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kellett bevonnunk a foglalkoztatásba év végéig, mert csak ebben az esetben volt 

foglalkoztatható márciustól decemberig a 79 fő. Így több esetben egy fő aktív korúak 

ellátásában részt vevőt többször kellett bevonni a munkába. Általában, ha új bérpótló 

juttatásra jelentkező kérelmező érkezett, tapasztalható volt, hogy mielőtt kiértesítettük 

közfoglalkoztatásba bevonásról el tudott helyezkedni. 2011.szeptember 1.napjával 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás lett a neve a bérpótló juttatásnak. A közfoglalkoztatási 

bérek tekintetében jelentős változás állt be. Egyrészt hetente kell a közfoglalkoztatottnak 

kifizetni a havi bér időarányos részét, másrészt az összegében változott. A napi négy órás, 

szakképzettséget nem igénylő munkakörök esetében: 34.546Ft volt a bruttó bér, ami nettó 

összegben ugyanannyi, mint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege. 

 

Rövid távú foglalkoztatásban részt vevő intézmények: önkormányzati intézmények, Civil 

Fórum és a Horgászegyesület. A foglalkoztatottak száma: 74 főre lett egész évre betervezve, 

amit néhány hetes csúszással végig tartani tudtunk.  

A támogatás segítségével kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak voltak foglalkoztathatók.  

A bérpótló juttatásra ( 2011.szeptember 1-től: foglalkoztatást helyettesítő támogatás lett a 

neve) jogosultak napi 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamú 

foglalkoztatásához támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai 95%-a volt 

igényelhető. Igényelhettük továbbá a közvetlen költségek összegét, mely támogatás 

munkavállalónként havonta nem haladhatta meg a munkabérhez és járulékaihoz nyújtott 

támogatás 5%-át.  

Hosszabb távú foglalkoztatás az önkormányzat intézményeiben, valamint a Hársas – tó 

fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatot ellátó Horgászegyesületnél történt. A 

foglalkoztatottak száma: 5 főben lett megpályázva. 2011.március-2011.december hónapig 

tartott a foglalkoztatás. Tartani tudtuk a pályázatban foglaltakat, egy esetben, a Családsegítő 

Szolgálatnál nem tudtunk egy fő közfoglalkoztatottat munkába vonni, mert nem volt sem a mi 

rendszerünkben, sem a Munkaügyi Központ nyilvántartásában olyan szociális vagy egyéb 

humán végzettségű, aki szociális segítő feladatra alkalmas lett volna. 

Ez a foglalkoztatás 6 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 12 hónap időtartamú 

foglalkoztatást jelentett, a minimálbér, illetve garantált bérminimum és járulékaihoz 70-100% 

mértékű támogatást kaphatott a pályázó, mivel nem minősültünk hátrányos helyzetű 

településnek, ezért mi csak 70%-os támogatást kaptunk, valamint a foglalkoztatással 

összefüggő közvetlen költségeket is igényelhettük a bér- és járuléktámogatás összegének 

legfeljebb 20%-áig. 

 

2011.évi téli közfoglalkoztatás, hosszabb távú: 2011.12.07-2012.02.06-ig tart. Ebben az 

esetben lehetőség volt utólag bevonni 2 főt, napi hat órában, akiket köztisztasági munkás 

munkakörben foglalkoztatunk, 100%-ban állami finanszírozásban.  

 

Közmunka kifizetések: 

                összes kifizetés        központi támogatás    önerő 

  

2009 év      21.314.591                20.248.861                    1.065.730 

2010 év      37.796.816                35.906.975                    1.889.841 

2011.évre vonatkozóan a rövid és hosszútávú foglalkoztatás pályázatában igényelt és a 

megkötött hatósági szerződések alapján biztosított összesített adatokat tudjuk tájékoztatásul 

megadni, a tényleges felhasználás elszámolása még folyamatban van, így tehát: 

Hosszútávú foglalkoztatás 

Igényelt támogatás:3.524.175Ft Hat.szerződésben biztosított:2.741.025 Ft 

Rövidtávú foglalkoztatás 
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Igényelt támogatás:10.194.001 Ft Hat.szerződésben biztosított:10.165.800 Ft 

 

A 2012-es közfoglalkoztatásról csupán annyi információnk van jelenleg, hogy országos 

közmunkaprogramok elindítása várható, pl. az Erdőgazdaságoknál, Vízügynél 

,Katasztrófavédelem által, de a minket, mint önkormányzatot is érintő, intézményi 

közfoglalkoztatás esetleges beindításáról még nem tudunk információval szolgálni. Egyelőre 

a várható közmunkaprogramokhoz szolgáltatunk adatot a nálunk ellátásban részesülőkről.  

 

3.2. Közfoglalkoztatási tapasztalatok 

3.2.1. Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatalában 

Polgármesteri Hivatalunk Jogi és Koordinációs Irodáján 2010-ben a közfoglalkoztatási 

program keretében 5 fő dolgozott napi 8 órában, 1 fő (takarító) pedig napi 6 órában, az alábbi 

munkakörökben: adminisztrátor (2 fő), kézbesítő (2 fő), portás (1 fő), takarító (1 fő). 

A hivatal létszámát korábban egy adminisztrátori állással csökkentette a képviselő-testület, 

ennek kompenzálására (is) a közcélú adminisztrátorok és kézbesítők az adminisztrációs 

teendők ellátását segítették. Az egyik kézbesítő elsősorban a Leíró csoportban segédkezett. A 

két kézbesítő segítségével jelentős megtakarítást értünk el a postaköltségeinkben (postakönyv 

kitöltésével és a „belvárosi” küldemények kézbesítésével). Az adminisztrátorok a Hatósági és 

Okmányiroda, a Pénzügyi Iroda, a Műszaki Iroda és a Gyámhivatal munkáját is segítették. 

A portás alkalmazása elsősorban az elektromos beléptető rendszer használata miatt volt 

szükséges, de ezen és az információs feladatokon kívül egyéb, alkalmi jellegű feladatok 

segítésére is szolgál. 

A közcélú takarító foglalkoztatása azért volt hasznos, mert az Önkormányzati Közszolgáltató 

Vállalat által foglalkoztatott takarítók munkaideje hétfőtől csütörtökig 14 órától, pénteken 

pedig 12 órától kezdődött, a nap folyamán sürgősen elvégzendő feladatok azonban addig is 

keletkeznek. Ezen kívül általános takarítói feladatok elvégzésével is be tudott segíteni a 

hatalmas épület tisztántartásába: rendszeresen takarította a folyosókat, a refektóriumot, a 

Dísztermet, a 17-es termet, a mellékhelyiségeket, az emeleti dohányzót, az ajtókat, ablakokat 

stb. 

2011. évi Közfoglalkoztatási Program: 

Polgármesteri Hivatalunk Jogi és Koordinációs Irodáján 2011. március 1-jétől 2011. június 

30-ig 1 portás (8 órában) és 2 kézbesítő (4-4 órában) dogozott közfoglalkoztatottként, majd 

2011. júliusától év végéig ez 2 főre csökkent, a portás továbbra is napi 8 órában, a kézbesítő, 

hivatalsegéd pedig napi 4 órában dolgozott hivatalunkban. 

Feltétlenül támogatandó a közfoglalkoztatás folytatása a Polgármesteri Hivatalban. Jó lenne, 

ha a 2011-es minimális szinttől el tudnánk térni, és legalább még egy kézbesítő (így akár 4 

órában is dolgozhatna) és egy adminisztrátor (ő viszont 8 órában) foglalkoztatható lenne e 

program keretében. 

 

  3.2.2. SZEOB Játékvár Óvodában 

Összbenyomások a közfoglalkoztatásról: Az intézmény takarítási feladatainak, kisebb 

karbantartási feladatainak ellátására kértek közcélú foglalkoztatottakat az intézménybe. 

Örültek a lehetőségnek, hogy ilyen címen kaptak segítséget, mellyel főleg az udvar rendben 

tartását, az óvoda épület irodáinak, felnőtt kiszolgáló helyiségeinek takarítását tudták 

megoldani.  

Előnyök a közfoglalkoztatásból: Olyan feladatok ellátása valósult meg, mely a GAMESZ 

fennhatósága alá tartozott gondnoki státusz megszüntetésével, 2009-ig szerződés alapján az 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat feladata volt, de napi szinten ezt ellátni nem tudta a 

cég, így a napi takarítási, udvarrendezési feladatok megoldódtak. Végre elkezdődhetett az 
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óvodaudvar kerítésfestése, melyre évtizedeken keresztül nem volt biztosítva az anyagi, 

személyi feltétel. Az eltelt időszak alatt eszközbeszerzésre is mód volt a közfoglalkoztatás 

keretén belül, mellyel az adott munkakörökhöz kapcsolódóan takarítási eszközökkel, 

szerszámokkal bővült az intézmény eszközkészlete. 

Hátrányok a közfoglalkoztatás alatt: A közfoglalkoztatás nem egész évre szólt, így a fenn 

maradó hónapokban, illetve amennyiben a közfoglalkoztatottak betegállományba kerültek, a 

feladatok ellátása az intézményre maradt. Előfordult, hogy a dolgozók húzták ki a kukákat, 

lapátolták a havat, szülők nyírták a füvet, mert az udvar rendben tartásának feladatait 

közfoglalkoztatás keretében kívánta elláttatni a fenntartó. Az tény, hogy egy ember ilyen nagy 

területet gépek, célszerszámok nélkül rendben tartani képtelen. Arról nem is szólva, hogy az 

összegyűlt biohulladék /lenyírt fű, ágak, levelek stb./elszállíttatását csak a Közszolgáltató 

Vállalattal tudták megoldatni, természetesen fuvarköltséget fizetve. Hátrányuk volt olyan 

szempontból is, hogy sok adminisztratív teendőt kellett ellátniuk, főleg az utóbbi hónapokban, 

amikor hetente kellet lejelenteni a heti jelenlétet. Hátrány volt még az is, hogy a munkaruha 

juttatást, és az eszközbeszerzést átutalásos számlával kellett beszerezni,/5000 Ft alatt nem 

adnak átutalásos számlát/ a kézpénzfizetéses számlák kiegyenlítése jóval később történt.  

A munkavégzéssel való elégedettség: A foglalkoztatottak munkavégzésével kapcsolatosan 

általánosságban elégedettek voltak. Aki nagyon jól, eredményesen dolgozott, és 

egészségügyileg sem volt problémája, rövid időn belül talált magának munkahelyet, és 

kilépett a közfoglalkoztatásból. Olyan munkaerőjük is volt, aki egy hét után már nem jött 

többet dolgozni, okát nem firtatták. Az tény, hogy a munkaköri leírásban foglaltakat 

igyekeztek képességeik szerint elvégezni. Az intézmény tisztaságának, rendezettségének 

biztosítását épületen belül és kívül is nagymértékben elősegítették. 

A Polgármesteri Hivatal és a Munkaügyi Központ munkája a közfoglalkoztatással 

kapcsolatban: Mindkét intézménnyel korrekt munkakapcsolatban álltak, ügyeik intézésénél 

együttműködést, segítőkészséget tapasztaltak. 

Javaslatok a jövőben megvalósuló közfoglalkoztatással kapcsolatban: Amennyiben mód 

és lehetőség van rá, hosszabb távú foglalkoztatási formát szeretnének, napi 8 órában, mert 

gyermekintézmény lévén, a gyermekek biztonságérzetének megvalósulásához nem túl 

szerencsés a gyakori személycsere. 

Igen, az észrevétellel egyetérthetünk, de sajnos a foglalkoztatást a pályázati lehetőségekhez 

kellett igazítani. 

 
3.2.3. Városi Gondozási Központnál 

A közfoglalkoztatottak által ellátott munkakörök: Takarító, udvari munkás, szociális 

gondozó, szociális segítő, kisegítő számítástechnikus, adminisztrátor 

Közfoglalkoztatással kapcsolatos összbenyomás:Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a 8 

órás munkarendben történő foglalkoztatás kedvezőbb és előnyösebb volt. A 

közfoglalkoztatásban résztvevők döntő többsége (1-2 fő kivételével) kevésbé volt motivált a 

munkavégzésre, az egészet csak egy kötelezően teljesítendő feladatnak tekintették.  

Közfoglalkoztatottak alkalmazásának előnyei: az Intézményben az egyes szakfeladatok 

engedélyezett szakmai létszámai – a szociális intézményben kötelezően alkalmazandó 

szakmai létszámot jelentik, emellett a technikai személyzet létszáma is minimális. A Városi 

Gondozási Központ folyamatos működési rendben dolgozik. Az előzőekben leírtak 

alátámasztják a közfoglalkoztatottak alkalmazásának előnyeit. A többlet létszámokkal főleg 
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nyári szabadságolás, tartós táppénz esetén egyes munkaköröknél megoldódtak a 

helyettesítések.  

Közfoglalkoztatottak munkavégzésének értékelése: Ahhoz, hogy a közfoglalkoztatottak 

által elvégzett munka elfogadható minőségű legyen (1-2 fő kivételével) folyamatos irányítást 

és kontrollt igényelt. Az alkalmazottak többsége kevésbé volt motivált, kezdeményező és 

önálló. A takarító és az udvari munkás munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat kellett 

leginkább fegyelmezni. A munkafegyelem megsértése miatt kirívó esemény nem történt.  

A Polgármesteri Hivatal és a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatással kapcsolatos 

munkáját jónak, pozitívnak értékelték: mindkét szerv részéről megfelelő, és folyamatos 

volt az információáramlás, az esetlegesen felmerülő problémák megoldása rugalmasan 

megtörtént. Intézményünk a szükséges dokumentumokat, elszámolásokat határidőn belül 

teljesítette.  

Közfoglalkoztatással kapcsolatos javaslatok: amennyiben a jövőben is lesz lehetőség 

közfoglalkoztatottak alkalmazására az intézmény igényelné az előzőekben említett 

munkakörökben a foglalkoztatásukat.  

 

3.2.4. Móra Ferenc Városi Könyvtár 

Közfoglalkoztatással kapcsolatos összbenyomás: a Könyvtár szempontjából nagyon 

hasznos volt a közfoglalkoztatás valamennyi formája. A 2011-es évben az adminisztrációja 

meglehetősen nagy volt, a szétszabdalt foglalkoztatás (4-4-2 hónap) nem tette lehetővé, hogy 

a korábban betanult alkalmazottak vegyenek részt a foglalkoztatásban. A korábbi években ez 

egyszerűbb és tervezhetőbb volt. Igen nagy hátránya a 2011-es közfoglalkoztatásnak, hogy 

csak 4 órában lehetett alkalmazni a foglalkoztatottakat. A korábbi években a 6 órás 

foglalkoztatás sokkal nagyobb lehetőséget biztosított az intézmény számára, hiszen a 

diplomás közcélú munkás számtalan kisegítő könyvtáros feladatot is el tudott látni.  

A közfoglalkoztatás előnyei és hátrányai: az intézményben nagy segítséget jelentett az 

elmúlt években közfoglalkoztatott munkavállaló alkalmazása. Hátrányokat egyáltalán nem 

jelentett, és számtalan előnye volt: többnyire diplomás vagy legalább érettségizett 

munkavállalókat alkalmaztak, így kisegítő könyvtáros feladatokat is el tudtak látni. Azokat a 

feladatokat, amelyekre a könyvtárosoknak nem jutott elegendő idejük, a közfoglalkoztatottak 

el tudták végezni, felügyelet mellett, de sokszor önállóan is. Volt olyan alkalmazott – ő több 

éven keresztül dolgozott a könyvtárban hosszabb-rövidebb ideig, s kellőképpen beletanult a 

munkákba. A könyvtárosok közösségébe jól beilleszkedett, minden rábízott feladatot 

lelkiismeretesen ellátott, csendes, szerény magatartásával elismerést szerzett a munkatársak és 

az olvasók körében is.  

A legtöbb alkalmazott – kisegítő könyvtáros és takarító – esetében elégedettek voltak, 

szorgalmasan, lelkiismeretesen látták el a feladatukat.  

A Polgármesteri Hivatal és a Munkaügyi Központtól az információkat pontosan megkapták, 

gyors és segítőkész volt az ügyintézés mindkét intézmény esetében. 

Javaslatok a jövőben megvalósulandó közfoglalkoztatással kapcsolatosan: mindenképpen 

hasznos lenne folytatni a közfoglalkoztatást. Azonban legalább 6-8 órás napi foglalkoztatásra 

lenne szükség. Így mind a munkavállaló, mind a foglalkoztató jól járna. Egyrészt teljes értékű 

munkaerővel számolhatnának az intézmények, másrészt a foglalkoztatottnak is megfelelőbb a 

8 órás munkaidő, hiszen egyéb munkát nem tud vállalni a közfoglalkoztatás mellett. A 

jövedelme is magasabb lenne. A mostani havi bér megalázóan alacsony, miközben értékes 

munkát végeznek. A munkájuk alapján kellene díjazni a foglalkoztatottakat, s egy diplomás 

közcélú alkalmazott ne a minimálbérért dolgozzon, hiszen a munkája ennél sokkal többet ér.  
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3.2.5. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium  

A 2009-2010-es közfoglalkoztatás hatékonyabb volt, mint a 2011-es. Szerencsésebb, ha a 

közfoglalkoztatott időtartamban hosszabb időt tölthet el az intézményben pl. napi 6-8 órát, s 

legalább 6 hónapot egyben. Az  Intézménynek csak előnye származott közfoglalkoztatott 

alkalmazásából. Napi szinten szükség van ilyen nagyságrendű intézménynél karbantartói, 

gondnoki feladatok végzésére. 

Feladatukat maradéktalanul ellátták. A legutóbb, 2011 második féklévében, pedig sikerült 

olyan közfoglalkoztatottat „kifogni”, aki önállóan, folyamatosan ellátta, önmaga észrevetette 

a szükséges karbantartói feladatokat. Kár, hogy csak napi 4 órában lehetett az intézményben, 

ill. kétszer rövidebb időszakot,  megszakítással. 

A hivatallal és a munkaügyi szervezettel folyamatos, jó együttműködés alakult ki.  

A közfoglalkoztatott időtartamára vonatkozóan a hosszabb napi, ill. legalább féléves 

foglalkoztatás lenne érdeke az intézménynek is, és a közfoglalkoztatottnak is. 

  

3.2.6. Rendelőintézet                                                                                     

Az Intézményben 2009 és 2010 évben a közfoglalkoztatás  nagyon jól működött. A 

Munkaügyi Központ által kiközvetített közfoglalkoztatott  a kisebb  karbantartási munkákat, 

festést ,mázolást is elvégezte. Az első évben 6 órában, 2010-ben már 8 órában lehetett 

foglalkoztatni( ez volt a legmegfelelőbb) 

2011 évben a rendelkezésükre álló 4 órás közfoglalkoztatás  kevésnek bizonyult. A 

Polgármesteri Hivatallal és  a Munkaügyi Központtal  végig korrekt, jó munkakapcsolat volt,  

semmilyen  kritikai észrevétele nincs az intézményvezetőnek. 

2012 évben-amennyiben  a jogszabály változatlan marad- lehetőség szerint 2 fő 4 órás 

foglalkoztatását kérik   6h-10h és 10h- 14h  munkaidővel,ugyanis a takarítást elnyert Jánosik 

és Tsa cég  2012 januártól   nem tervez délelőttös takarítónői műszakot az intézményben. 

 

  3.2.7. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

Az intézményben  takarítási és szociális asszisztensi feladatatok elvégzésével kapcsolatban 

valósult meg közfoglalkoztatás, rövid illetve hosszabb távon is.  

Ezen feladatok ellátását jelentős mértékben segítette a közfoglalkoztatás és a rendszerbe 

bevont munkavállalók. Takarítási feladatok ellátása tekintetében 4 személy volt ez idáig 

foglalkoztatva, hosszabb rövidebb ideig. A 4 főből 1 fő közös megegyezés formájában kérte 

munkaviszonyának megszűntetését, magánéleti problémákra hivatkozva. A többi 

munkavállaló a hatósági szerződésnek és a munkaszerződésnek eleget téve teljesítette a 

rábízott feladatokat. Elmondható, hogy a munkavállalók pontosan, felelősségteljesen el 

végezték a munkájukat. Az érintett alkalmazottakkal semmilyen jellegű probléma nem merült 

fel, minden dolgozóval eredményesen lehetett együttműködni, munkahelyi szabályokat, 

vezetői utasításokat elfogadták, megvalósították azokat.  

Az Intézményben a takarítási, és a szociális ellátás segítése terén az intézményvezető szerint 

csak pozitív hatása volt a közfoglalkoztatottak alkalmazásának. A hosszú távú 

közfoglalkoztatás esetében szakképzett munkaválót sikerült alkalmazni, aki később 

családgondozói munkakör ellátására lett kinevezve. Közfoglalkoztatottak munkaviszonyba 

helyezése az adott személyek számára is pozitív hatással volt, hisz a személyes életutak 

meghallgatása után kiderült, hogy más lehetőségük nem volt a munkaerőpiacra való 

belépésre, mindenképpen egyfajta előnynek, lehetőségnek, szakmai tapasztalatszerzésnek 

élték meg foglalkoztatásukat. Amennyiben az Intézménynek közfoglalkozatásra nem lett 

volna lehetősége, a takarítási feladatok ellátása komoly problémát jelenlett volna. 

A közfoglalkoztatási feladatok ellátása, megszervezése, a munkavállalók kiválasztása, velük 

való szerződéskötés, a munkajogi feladatok elvégzése komoly együttműködést igényelt 
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kiemelten a Polgármesteri Hivatal és a Munkaügyi Központ vonatkozásában. Tapasztaltak 

szerint a feladatokat minden szerv magas színvonalon látta el. Az intézményvezető számára 

nagyon fontos volt, hogy  kérdéseivel az adott szakemberekhez minden esetben fordulhatott, 

problémákat nem érzett az együttműködésben és a feladat ellátásban sem.  

A Szolgálat, mint az előbbiekben láttuk, nagy számban foglalkozik hosszabb, rövidebb ideje 

munkanélküliséggel küzdő személyekkel. Ezen klienseik gyakran iskolai végzettség nélkül, 

alacsony iskolavégzettséggel, vagy elavult szakismeretekkel rendelkeznek, melynek hatására 

nem vagy jelentős időkieséssel tudnak csak elhelyezkedni, gyakran nehéz szociális helyzetbe 

kerülnek, segítésük fontos feladatuk. Számunkra kivezető út lehet a közfoglalkoztatás, 

melynek folyamatossága a munkavállalók szempontjából elengedhetetlen. A foglalkoztatás 

hatására motiváltabbak, minden egyéni és közösségi kapcsolatokra fogékonyabbak lesznek, 

hasznosnak érzik magukat. Közfoglalkoztatott munkavállalóik esetében egyéni esetkezelésre 

is szükség volt problémáik megoldásában, ezzel az Intézmény komplex lehetőséget tudott 

biztosítani a dolgozok számára.  

Az intézményvezető szerint a közfoglalkoztatásba bevonható, és azt vállaló személyeket 

képzés, átképzés lehetőségével is segíteni lehetne, vagy a folyamatba be kellene építeni a 

szakmaszerzést is.  

IV. Összegzés 

                  Az előterjesztett anyag átfogó képet ad Szentgotthárd munkaerő piaci helyzetéről. 

Ugyanakkor látszik az is, hogy nem mindegy milyen szemszögből nézzük a kérdést. Látszik a 

Munkaügyi Kirendeltség hivatalos statisztikai számain, hogy a munkanélküliek száma 

Szentgotthárdon megyei kitekintésben a legrosszabbak között van. Ugyanakkor befektetőktől 

hozzánk eljutó információkból tudjuk, hogy esetenként az ország más részeiből sőt a határon 

túlról tudják csak feltölteni a Szentgotthárdon megteremtett munkahelyeket. Nem mutatható 

ki a statisztikai adatokból, hogy milyen szerepe van az Ausztriában végezhető sokszor csak 

alkalmi, heti vagy havi szinten egy-két napos munkának. Ugyanakkor itt élünk és tudjuk, 

hogy ez a szegmens milyen jelentős súllyal van jelen a mindennapokban. Különös a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megközelítése, akik viszont azokról is beszélnek, 

akik bár munkahelyük nincsen, statisztikailag még sincsenek a rendszerben munkanélküliként 

viszont a Szolgálat látókörébe kerülnek – vagyis vannak nehézségeik.  

                  Mindezen körülmények közepette az önkormányzat lehetőségei  nem korlátlanok és leginkább 

csak közvetettek. Élünk továbbra is minden lehetőséggel ezen a területen is. 

                  Nagyon pozitív, hogy minden törvényes eszközzel és formában felléptünk ezen a téren is és 

nagyon sokat megtettünk mi magunk is, intézményeink is. Fontos volna, hogy ez a jövőben is 

így maradhasson. 

 

 

     Határozati javaslat 

1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja „A 

munkanélküliség helyzete  Szentgotthárdon, a munkahely teremtés lehetőségei. Beszámoló az 

önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről. A 

közmunkaprogram és a foglalkoztatók tapasztalatai” című előterjesztést. 

Köszönetét fejezi ki a munkanélküliség kezelésében részt vevő önkormányzati és civil 

szervezeteknek. Köszönetét fejezi ki  a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 

Szentgotthárdi Kirendeltségének az önkormányzat folyamatos tájékoztatásáért, az 

önkormányzati közfoglalkoztatásban nyújtott segítségéért. 

Határidő: azonnal 

Felelős. Huszár Gábor polgármester 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az 
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illetékes munkaügyi szervezet humán szak szolgáltatásai révén, a III.Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium, a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium, valamint a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, az alapvetően a középiskolai képzés két utolsó évfolyamán 

tanuló diákok munkaerő piaci igényeinek feltárása, az e körben ismert technikák, 

lehetőségek,információk, tanácsadás,konkrét ügyintézés kapcsán működjenek együtt. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: az intézmények vezetői 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. január 9. 

 

        Huszár Gábor 

        polgármester 

 

 

Ellenjegyzem: 

 

  Dr.Dancsecs Zsolt jegyző  
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TÁJÉKOZTATÓ 
a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 

tevékenységről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Társulás működése 

 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 

6. § (3) bekezdése alapján a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal 

beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A 

szentgotthárdi Képviselő-testület számára legutóbb a 2011. szeptember 28-i ülésére 

készült tájékoztató a Társulási Tanácsban végzett munkáról.  

 

Az azóta eltelt 3 / szűk 4 hónapban 3 alkalommal üléseztek a polgármesterek – a Társulás 

munkaszervezete továbbra is törekedetett arra, hogy csak akkor kerüljön összehívásra a 

testület, amikor az feltétlenül szükséges, tekintettel arra is, hogy a polgármesterek nagy 

többsége nem főállású polgármester. A társulási ülések többnyire az aktuális hónap utolsó 

csütörtökén kerültek megtartásra, amelyeket rendszerint továbbra is megelőzött a 

kistérség jegyzőit / körjegyzőit magába foglaló Jegyzői Kollégium tanácskozása.  

 

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időben 15 határozatot fogadott el a Társulási Tanács. A 

határozatok részletes felsorolásától eltekintünk: a határozatok többsége a Társulási 

Tanács által fenntartott intézményekkel kapcsolatos, de a Társulás által ellátott, kistérségi 

szintű szolgáltatások magas száma, valamint pályázatok benyújtása is igényelt 

döntéseket.  

 

Továbbra is jellemző, hogy egyes kistérségi és a városi ügyek (ügyintézések) között 

nehezen húzható határvonal, a város és a kistérség vonatkozásai sok esetben 

összemosódnak. Elsődleges oka ennek természetesen a város jelentősége / nagysága a 

kistérséghez viszonyítva, másrészt a Szentgotthárdi kistérségre jellemező sajátos 

intézményfenntartói struktúra, vagyis a városi intézmények kistérségi fenntartása illetve az 

ezekhez kapcsolódó, növekvő számú községi tagintézmények.  

 

A Társulás ügyeivel (is) foglalkozó munkatársak alkalmazásának költségei – az eddigi évek 

gyakorlatához hasonlóan - az erre fordítható, központi állami támogatásból kerültek 

biztosításra. 

 

Pénzügyi, költségvetési döntések 

 

Szeptember óta összeállításra és elfogadásra került - az államháztartási törvény 

rendelkezéseinek megfelelően a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat többcélú kistérségi 

társulások pénzügyi szabályozására vonatkozó előzetes irányelvek alapján - a Kistérségi 

Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója, amelynek összege meghaladta az 1 milliárd 

forintot. Összességében elmondható, hogy az önkormányzati (társulási) finanszírozási 

rendszer feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó, a 2013-tól történő jelentős átalakítása előtt a 

normatív hozzájárulások és támogatások rendszere alapvető változásokat nem tartalmaz: 

2012. évben a többcélú kistérségi feladatellátással közel 129 millió forinttal több állami 

normatíva érkezik a térségbe, mint érkezne ugyanezen feladatokra akkor, ha azokat nem 
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társulási formában látnák el a települések. (A 2011. évihez képest ez az összeg 5 millió 

forinttal több.)  

 

Az elmúlt hónapokban sor került a Társulás 2011. évi költségvetési határozatának több 

alkalommal történő módosítására is, amelyet egyszer a pénzmaradvány miatti módosítások, 

a saját hatáskörű módosítások, másszor a bérkompenzáció, illetve a központosított 

előirányzatként pályázott bevételek indokoltak. A Társulás 2011. évi költségvetésének I-III. 

negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló is elfogadásra került. 

 

Pályázatok 

 

A Kistérségi Társulás 2008. márciusban pályázatot nyújtott be a TIOP – Társadalmi 

Infrastruktúra Operatív Program Pedagógiai, módszertani reformot támogató 

informatikai infrastruktúra fejlesztés támogatása konstrukcióra, mind a szentgotthárdi 

intézményegységek, mind a magyarlaki iskola informatikai infrastruktúra fejlesztésére. A 

projektek augusztus 30-án zárultak le, január elején már helyszíni ellenőrzésre is sor került, 

amelynek során VÁTI Kht. ellenőrei a pályázat megvalósítását minden vonatkozásban 

rendben találták. A pályázat elszámolása ugyanakkor még folyamatban van. Ősszel 

társadalmi egyeztetésre bocsátották az új TIOP kiírást, amelyre immáron akár az összes 

feladatellátási hely vonatkozásában benyújthatja pályázatát a fenntartó Társulási Tanács. A 

projekt során – az előző pályázathoz hasonlóan – kalkulátor fogja megadni, hogy a 

tanulólétszámot és ellátottságot tekintve mennyi és milyen eszközre jogosult az adott 

intézmény. A Kistérségi Társulás a pályázat benyújtása mellett döntött. 

 

November elején pályázat került benyújtásra a Kistérségi Társulásunk által "LEADER - 

Közösségi célú fejlesztés" jogcím alatti pályázati felhívásra, amelynek célja - többek között 

- turisztikai kiadvány készítése, hirdetéseket elhelyezése a célszegmenseket elérő írásos és 

elektronikus médiában is, illetve egy olyan többnyelvű, térségi turisztikai gyűjtőportál 

kialakítása, amely által a térség iránt érdeklődő potenciális látogatók teljes képet kaphatnak 

a térség turisztikai attrakcióiról, kapcsolódó lehetőségeiről, továbbá fontos elemét alkotná 

egy online szálláskereső, amely egyben speciális és szezonális csomagajánlatokat is 

tartalmazna. A projektpartnerek között említhető a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, a St. 

Gotthard Spa & Wellness termálpark és az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás is. A 

pályázat elbírálása 2012. április-májusára várható. 

 

A Nemzeti Erőforrás Miniszter által a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 

finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30) Kormányrendelet alapján meghirdetett 

„Támogató szolgáltatást” és „Közösségi alapellátást működtető fenntartók befogadása 

és állami támogatása” felhívásra ősszel benyújtott kistérségi pályázat támogatásban 

részesült: a támogató szolgálat működtetésére 8.550.000,- Ft, a közösségi pszichiátriai 

ellátásra 8 millió Ft támogatást nyert a Társulás. 

 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde épületének felújítása kapcsán a Kistérségi Társulás 

pályázatot nyújtott be a „NYDOP-5.1.1/B-11 ”Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 

alapellátások infrastrukturális fejlesztése” felhívásra. Az építészeti, épületgépészeti és 

villamoshálózat felújítási tervek elkészítése, egymással és a költségvetési lehetőségekkel 

összhangba hozása számos egyeztetést igényelt, továbbá a feladatellátási helyek, azon 

belül a bölcsődei, az óvodai és a közös használatú helyiségek pályázati elszámolhatóságnak 

megfelelő arányosítása jócskán megnehezítette az egyébként is bonyolult pályázat szakmai 

és pénzügyi előkészítését. Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, sor kerülhet 

– többek között - az épület hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre, az 

elektromos hálózat felújítására, akadálymentesítésre és a vizesblokkok felújítására is. 
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Bár önkormányzati pályázatról beszélünk akkor, amikor a Moravske Toplice Önkormányzat, 

a Maribori Egészségvédelmi Intézet és a Városi Gondozási Központ partnerségével 

pályázatot nyújtottunk be és nyertünk a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló 

Együttműködési program 2007-2013 program 2. prioritására, a MENTAL HEALTH címet 

viselő projekt kistérségi vonatkozású is. A projekt keretében pályázati pénzből alkalmazott 

gyermekpszichológus továbbra is elérhető a kistérségben élő gyermekek / tanulók számára. 

Az eddigi tapasztalatok alapján komoly igény mutatkozik az alkalmazására. A projekt 

elszámolása kapcsán sikerült elérni, hogy nem csak a projekt időtartama alatt, de utána még 

egy évig – önkormányzati ráfordítás nélkül (!) – nyújtható lesz a szolgáltatás a kistérségben. 

Szintén a pályázati forrásnak köszönhetően - informatikai és bútorbeszerzések után – 

kialakításra került a gyermekpszichológus fogadóhelyisége is, illetve kapcsolódó, nemzetközi 

szakmai konferenciák helyszíne is volt / lesz városunk, a közeljövőben pedig (új) teakonyha 

kerül kialakításra a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban. 

 

Kistérségi intézményfenntartás 

 

A Kistérségi Társulás jelenleg az alábbi intézmények fenntartó és felügyeleti szerve: 

 

 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne: 

- Tótágas Bölcsőde intézményegység 

- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül: 

 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd) 

 Tapsifüles Tagóvoda (Gasztony) 

 Kerekerdő Tagóvoda (Rönök) 

 Micimackó Tagóvoda (Magyarlak) 

 Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek) 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény, benne: 

- SZOI Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység 

- Egységes Iskola intézményegység, azon belül: 

 SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma 

 SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama 

 SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama 

 SZOI Magyarlak - Csörötnek Általános Iskolája (tagiskola) 

 Városi Gondozási Központ 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Egyéb feladatok: 

 

Az elmúlt időszakban történt, hogy a Kistérségi Társulás a 2011. október 21-i, szentgotthárdi 

tűzeset károsultjai számára 200.000,- Ft összeget átutalásáról határozott. Elfogadásra került 

továbbá valamennyi, a Társulási Tanács által fenntartott intézményben alkalmazandó, 2012. 

évi nyersanyagnorma mértéke, mind az Elamen Zrt., mind a vidéki tagintézmények 

szolgáltatói vonatkozásában. A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény igazgató 

beosztására kiírt pályázati felhívás közzétételének kezdeményezése is az elmúlt időszak 

eseményei közé sorolható – várhatóan az áprilisi testületi / Társulási Tanácsi ülésen 

tárgyalható majd a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos előterjesztés. Előkészítésre és 

elfogadásra került a Kistérségi Társulás 2012. évi belső ellenőrzési terve, továbbá a 

kistérségi szintű folyékony hulladék kezelés szolgáltatás ellátása közbeszerzési eljárás 

keretében megpályáztatásra került. A Társulási Tanács a helyi foglalkoztatási kerekasztal 

létrehozásának kezdeményezésével egyetértett, annak működésében tagként kíván részt 

venni – a Kerekasztal első „hivatalos” ülésének időpontja április hónapra tehető. 
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A turizmusban érintett szereplők (szolgáltatók, önkormányzatok, civil szervezetek, stb.) 

számára fontos tisztában lenni a TDM fogalmával, hiszen a közeljövőben megjelenő 

Turisztikai Törvénynek is várhatóan ez lesz az egyik alapja „…a rendszer kialakítása a 

turizmus fejlesztésének egyik stratégiai alappillére”, illetve az Új Széchenyi Terv turisztikai 

pályázatain való indulás feltétele már most is a TDM-szervezeti tagság. Mindezekre 

tekintettel - a két kistérségi elnök meghívására - 2011. november 22-én került sor a 

szentgotthárdi Színházban a szentgotthárdi és az őriszentpéteri kistérség turisztikai 

szereplőinek találkozójára, amelynek témája a helyi turisztikai desztináció menedzsment 

szervezet létrehozása volt. A fórumon az előadónak felkért, a TDM szervezetek 

létrehozásában / működtetésében már tapasztalt, országosan elismert szakemberek 

beszéltek rendhagyó, szuggesztív módon az idegenforgalom ezen területéről. 

 

Az intézményekkel illetve a 15 kistérségi települési önkormányzattal kapcsolatban felmerült 

„napi” teendők (rendeletmódosítások előkészítése, szakmai programok, alapító okiratok ill. 

egyéb dokumentumok módosításai, működési engedélyek módosításai, beszámolók, 

ellenőrzések, beszerzési eljárások lebonyolítása, munkaügyi teendők, szerződések-

megállapodások, kérdőívek-adatszolgáltatások, előterjesztések, koncepciók, elszámolások, 

tanügy-igazgatási teendők, kiadványok, cselekvési tervek, stb.) részletes bemutatásától 

ugyanúgy eltekintünk, mint a kistérséghez tartozó települések egyéni megkeresései / jelzései 

/ segítségkérései kapcsán végzett munka ismertetésétől. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kistérségi ügyekkel elsősorban 

foglalkozó Kistérségi Iroda és Pénzügyi Iroda a város valamennyi intézményével kapcsolatos 

önkormányzati igazgatási feladatokat és a város közoktatási, kulturális, közművelődési, 

szociális és egészségügyi feladataihoz kapcsolódó önkormányzati teendőket is folyamatosan 

ellátja, az ezzel kapcsolatos teendőket azonban ez a tájékoztató nem tartalmazza.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában folytatott tevékenységről szóló 

tájékoztatót megismerte. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 

 

Szentgotthárd, 2012. január 10. 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 


