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1. A 2013. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása. 

2. Beszámoló Szentgotthárd Városi Önkormányzata gyermekvédelmi és 

gyermekjóléti feladatainak ellátásáról. 

3. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva tartása. 

4. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum SZMSZ módosítása. 

5. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Könyvtárhasználati Szabályzatának 

kiegészítése. 

6. Honismereti Klub beszámolója, Helytörténeti pályázatok elbírálása.    

7. A Járási Hivatal kialakításához szükséges megállapodás módosítása. 

8. Szociális nyári gyermekétkeztetés. 

9. Hársas-Patak menti Földtulajdonosi Közösség vadászterületi bérleti díjának 

felhasználása. 

10. Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal beszámolója és vagyonátadási jelentése. 

11. A Kistérségi Társulás átalakulása. 

12. A Társulás által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosítása 

(SZEOB, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Gondozási Központ) 

13. Magyarlak Község Önkormányzatának kérése. 

14. A Szentgotthárdi Tankerület kérelme. 

15. Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd kérelme. 

16. Orvosi ügyeleti rendszer finanszírozása. 

17.  „Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen szennyvízcsatorna hálózat kiépítése” 

(KEOP-1.2.0/09.11pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása. 

18. Európai Terület Társulás létrehozása. 

19. 3/2013.(II.28) önkormányzati rendelet módosítása. 

20. Sztg. 090/65 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítése. 

21. Közösségi kertek program keretében Haszonkölcsön Szerződéshez 

hozzájárulás. 

22. A Művelődési ház udvarán levő szaletlik állapotával kapcsolatos tájékoztatás. 

23. Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti 1578/2/A/13 hrsz-ú garázs bérbeadása. 

24. A SZET. Szentgotthárdi Kft. 2012. évi beszámolója. 

25. Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2012. évi beszámolója. 

26. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt 

határidejű   határozatokról. 

27. A munkanélküliség helyzete  Szentgotthárdon, a munkahely teremtés  

lehetőségei. Beszámoló az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, 

munkahelyteremtő intézkedéseiről és közfoglalkoztatásról.    

28. Szentgotthárd és térsége lehetőségei a mezőgazdaság területén a fenntartható 

fejlődés adta lehetőségek tükrében .  



29. Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa és az Önkormányzat kapcsolata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére 

 

Tárgy: A 2013. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása 

              

 

                                                 Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 294/2012. számú határozatával 

fogadta el a Képviselő-testület és az Önkormányzat állandó bizottságainak 2013. évi 

munkatervét. 

 

Mind a Képviselő-testület, mind az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottságának munkaterve tartalmazza a „Beszámoló Szentgotthárd Város Egészségügyi 

Koncepcióban foglaltak megvalósulásáról” napirendet, mindkettő 2013. májusában. 

 

A Rendelőintézet nemrég történt vezetőváltása, illetve a jelenleg képlékeny jogszabályi és 

pénzügyi környezet miatt célszerűbbnek látjuk, ha a fenti tárgyú napirendet néhány hónappal 

később, 2013. szeptemberében tűzi napirendre a Képviselő-testület / a Bizottság. A 

tervezettek alapján a készülő előterjesztés nem csupán „egyszerű” beszámoló lesz, hiszen 

országos szinten számos olyan változás várható a munkaerő (pl. egészségügyi dolgozok 

nyugdíjazása),  a finanszírozás es esetleges kompetenciaszintek tekintetében, amelyek akár 

jelentősen is befolyásolhatják a lehetőségeinket. 

 

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkaterv módosítását 

ennek megfelelően jóváhagyni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 294/2012. számú 

határozatának mellékletében elfogadott Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 2013. évi munkatervét és a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának 2013. évi munkatervét azzal 

módosítja, hogy a „Beszámoló Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepcióban foglaltak 

megvalósulásáról” című napirendet a 2013. szeptemberi Képviselő-testületi és Bizottsági 

ülésén tűzi napirendre. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2013. május 11. 

 

                                                                                                              dr. Gábor László 

                                                                                                   Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző                                         

  



Beszámoló 

a Képviselő-testület 2013. 05.29-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Városi Önkormányzata gyermekvédelmi és 

gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-

testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. A megyei 

Gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a 

helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a 

megyei gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

 

Az átfogó értékelés kötelező tartalmi elemeit a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú 

melléklete tartalmazza: 

 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 

 

A gyermekek szempontjából nézve a statisztikai adatokat a következőket látjuk: 

Szentgotthárd állandó lakosságának a száma 2012. dec.31-én 8.7o7 fő  

0-5 éves korúak száma: 395    fő 

6-14 éves korúak száma: 678  fő 

15-18 éves korúak száma: 311 fő  

összesen:1384  fő. 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

 

A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeni és természetbeni ellátások körét a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási 

rendelete, valamint a gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

szabályozza. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermekintézményi térítési díj 

kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló 

gyermekek részére 100 %, ennél idősebb gyermekek esetén 50 %), évente két alkalommal 

5.800-5.800,- Ft összegű (2012. évben) támogatásra és külön jogszabályban meghatározott 

kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít. 

2012. november hónaptól a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

kizárólag természetbeni formában, Erzsébet-utalványként kaphatják az évente két alkalommal 

esedékes egyszeri juttatást. A települési önkormányzat jegyzője abban az esetben állapította 

meg 2012. évben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 

amennyiben a gyermeket gondozó családban az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem 

haladta meg 



 az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140 %-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő, 

illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve 

súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorú tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló 

gyermek esetén; 

 az öregség nyugdíj legkisebb összegének a 130 %-át egyéb esetekben, feltéve, ha a 

vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a 

megengedett értéket.  

2012. év december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 89 gyermek volt 

jogosult. 2012. évben összesen 181 gyermek részesült 5.800-5.800,- Ft összegű juttatásban, 

augusztusban pénzbeli, november természetbeni formában, összesen 1.050.000,- Ft 

összegben.  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy 

az anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermeket a családja képes legyen a saját otthonában 

nevelni, gondozni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a 

nyugdíjminimum százalékában meghatározott jövedelemhatár az elmúlt évben sem 

emelkedett. A kedvezményre elsősorban azon gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknek 

legalább az egyik szülője munkanélküli, illetve egyéb alacsony összegű ellátásban, például 

GYES-ben részesül. Az igénybe vehető kedvezmények jellege miatt az egészen 

kisgyermekek, akik még nem, valamint a felsőfokú tanulmányaikat folytatók, akik már nem 

vesznek gyermekintézményi ellátást igénybe, illetve tankönyvtámogatást sem kaphatnak, 

ténylegesen csupán az évi két alkalommal járó támogatásra jogosultak. A 3 vagy több 

gyermekes családok a támogatás igénybevétele nélkül is jogosultak tankönyvtámogatásra, 

illetve a térítési díj fizetésénél kisebb mértékű kedvezményre, de a 8. osztályosnál idősebb 

gyermeknél nem érvényesíthető a kedvezmény.  

Jelentőségét növeli ugyanakkor a támogatási formának, hogy felsőfokú oktatási intézménybe 

való jelentkezésnél többletpontokat jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság. 

 

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra 

megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A 

jogosultság lejártát megelőzően kiküldésre került az érintettek számára egy tájékoztató levél, 

valamint a kérelem nyomtatvány a szükséges mellékletekkel együtt. Ennek célja az, hogy a 

jogosultság megszűnésének időpontját nem követő szülők figyelmét felhívjuk az újbóli 

igénylésre, mivel, ha az új kérelmet nem nyújtják be időben (a jogosultság megszűnése előtt),  

a   kedvezmény csak a kérelem újbóli benyújtásának időpontjától adható meg a kérelmező 

részére és a köztes időszakban gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményre nem jogosultak.  

 

Azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, akiknek szülei 

legmagasabb iskolai végzettsége nyolc általánosnál nem magasabb, halmozottan hátrányos 

helyzetűnek minősülnek, és további kedvezményeket vehetnek igénybe. Szentgotthárdon a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma azonban szerencsére csekély.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez és halmozottan hátrányos helyzethez 

kapcsolódó támogatási elem az óvodáztatási támogatás is, mely annak a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére állapítható meg, aki 

a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke 

rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsága fennáll. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek 

felett szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve, ha mindkét szülő gyakorolja a szülői 

felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy 



gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 

tanulmányait fejezte be sikeresen.  

Szentgotthárdon 2012. évben egyetlen gyermek vonatkozásában sem került sor óvodáztatási 

támogatás megállapítására. 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban a gyermek abban az esetben részesíthető, ha a 

gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási problémákkal küzd, vagy létfenntartását 

veszélyeztethető helyzetbe kerül. 

 

A költségvetésünkből biztosított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzkeretéből 2012. 

évben 10 család 17 gyermeke részére állapított meg Szentgotthárd város polgármestere 

támogatást, összesen 305.000,- Ft összegben. (2011. évben 14 család 30 gyermeke részére 

338.000,- Ft, 2010. évben 17 család 25 gyermeke részére 460.000,- Ft összegben).  A 

támogatás valamennyi esetben pénzben került megállapításra. Elutasítás nem történt. A 

támogatás megállapítása többségében az ügyfél kérelmére történt. A Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat a családok krízishelyzetére tekintettel az elmúlt évben is több 

alkalommal kezdeményezte az Önkormányzat felé rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását. Fő indokok a gyermekek élelmezésében, lakhatásukban bekövetkező 

problémák voltak.  

 

Gyermekes családok átmeneti segélyezése 

 

Az átmeneti segélyre való jogosultság megállapításánál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. Ettől 

eltérni a család rendkívüli élethelyzete és hivatalból indult eljárás esetén lehet. 

 

2012. évben kiskorú gyermekeikre tekintettel 51 család 107 alkalommal részesült átmeneti 

segélyben (2011. évben 56 család 114, 2010. évben 81 család 146 alkalommal). Elutasításra 1 

esetben került sor, melynek oka a jövedelemhatár túllépése volt. Az esetek 40 %-ában, 43 

alkalommal az átmeneti segély természetbeni formában került megállapításra, elsősorban 

vásárlási utalvány, ezen kívül lakbér, közüzemi díjhátralék átvállalása, tűzifa formájában.  

2012. évben a gyermekes családok átmeneti segélyezésére fordított összeg 1.070.644,- Ft volt 

(2011. évben  1.352.000,- Ft, 2010. évben 1.717.500,- Ft). 

 

Az adatokból kitűnik, hogy az átmeneti segélyben részesülő személyek száma az elmúlt évben 

csökkent. Az elutasítások száma elenyésző. Szintén csökkent a segélyezésre fordított összeg 

mértéke.  

Az átmeneti segélyre való jogosultság alapjául szolgáló jövedelemhatárok 2008. óta 

változatlanok, valamint az egy alkalommal maximálisan átmeneti segélyként nyújtható összeg 

sem emelkedett. Ennek eredményeként az ellátásra csupán a legalacsonyabb jövedelemmel 

rendelkező személyek válhatnak jogosulttá és a részükre nyújtott összeg egyre kisebb 

vásárlóértéket jelent számukra.  

 

2012. évben átmeneti segélyben részesülő családok száma támogatási alkalmak szerint  
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Nyári gyermekétkeztetés 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a települési önkormányzatok részére szociális nyári 

gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és 

elszámolásának részletes szabályairól szóló 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet alapján 

megpályázta a települési önkormányzatok részére szociális gyermekétkeztetés céljára igénybe 

vehető állami támogatást. 

A fenti pályázat keretében elnyert 542.080,- Ft állami támogatásból, valamint önrész 

vállalásával az önkormányzat 34 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek nyári  étkeztetését  tudta megoldani a nyári szünidő folyamán, 44 munkanap 

időtartamban.   

Az étkeztetést a gyermekek részére  Nagy Bálint László egyéni vállalkozózóval (Club-3 

Étterem Kávéház 9970 Szentgotthárd, Mártírok u. 1.) valósítottuk meg  2012. június 25-től 

2012. augusztus 24-ig. Az étel elszállítása a jogosultak által ételhordóban történt. A 

vállalkozó a városrészeken élő jogosultak számára ételkihordásra engedélyezett 

szállítójárművén szállította ki az ebédet. 

 

A jegyző hatáskörbe tartozó gyámügyek   

 

A vizsgált időszakban ez még jegyzői feladat volt – 2013. januárjától már állami feladat.  

Védelembe vétel 

 

A védelembe vétel a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetésére szolgáló hatósági 

eszköz. Célja, hogy a szülőt vagy más törvényes képviselőt a gyermekjóléti szolgálat 

családgondozójának közreműködésével hozzásegítse a gyermek veszélyeztetettségének a 

megszüntetéséhez.  

A védelembe vétel elrendeléséről szóló döntést hatósági eljárás előzi meg, amelynek 

résztvevői a gyermek és szülei, vagy más törvényes képviselője, illetve a családgondozó.  Az 

eljárás célja annak a tisztázása, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer által jelzett, adott 

gyermekre vonatkozó veszélyeztetettség fennáll-e, illetőleg a szülő a gyermek 

veszélyeztetettségét a gyermekjóléti alapellátás önkéntes igénybevételével meg tudja-e, vagy 

meg akarja-e szüntetni, feltételezve azt, hogy ezen segítséggel a gyermek fejlődése családi 

környezetében biztosítható.  

A gyermek védelembe vételének elrendeléséről szóló döntés tartalmazza azokat a szülő, vagy 

más törvényes képviselő és a gyermek által kötelezően teljesítendő, konkrét esetre és egyénre 

szabott feladatokat, teendőket, melyeknek megvalósításával biztosítható a veszélyeztetettség 

megszüntetése.  

A felülvizsgálat során jelentős szerepe van a gyermekjóléti szolgálat családgondozója által a 

családgondozás folyamatának eredményéről készített jelentésének. A gyámhatóság a 

védelembe vételt megszünteti, ha a gyermek veszélyeztetettsége nem áll fenn, illetve a 

védelembe vétel további fenntartásáról rendelkezik, ha annak okai továbbra is fennállnak.   

 

2012. január 1-jén a védelembe vett gyermekek száma 4 fő volt. A 4 gyermek 3 családban élt. 

2012. évben 1 gyermek esetében a védelembe vétel megszüntetésre kerülhetett az év során, 

további 2 gyermek esetében viszont a védelembe vétel jogerősen elrendelésre került. Így 

2012. december 31-én a védelembe vett gyermekek száma 5 fő volt.  

 



A védelembe vétel okai között a gyermeknek illetve a szülőnek felróható magatartási 
ok fordult elő. A 2012. évben elrendelt védelembe vételi eljárások keretében a szülőt 
kötelezte a gyámhatóság, hogy keresse fel a családvédelemmel foglalkozó 
szervezetet, illetve szükséges volt a szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának 
megváltoztatására, a gyermekek részére pedig több esetben magatartási szabályok 
kerültek megállapítására.  
 

2009. szeptember 1-jétől kezdődően van lehetősége a jegyzői gyámhatóságnak arra, hogy ha a 

gyermek veszélyeztetettsége elsősorban elhanyagolása miatt áll fenn, és a szülő vagy más 

törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 

igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy a 

családi pótlék célzott felhasználásával a gyermek fejlődése a családi környezetben 

biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője - a védelembe vétellel egyidejűleg vagy a 

gyermek védelembe vételének fennállása során - a családi pótlék gyermek után járó, 

természetbeni formában történő nyújtásáról határozhat.  

Ez idáig Szentgotthárdon elhanyagolás miatt nem kellett családi pótlékot természetbeni 

formában nyújtani.  

 

2012. szeptember 1-jétől változtak az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) iskoláztatáshoz 

kötésének új szabályai. A módosítás lényege, hogy az iskolalátogatási kötelezettség 

elmulasztása esetén minden gyermekre – a gyermek életkorától és a család jövedelmi 

helyzetétől függetlenül – ugyanaz a jogkövetkezmény vonatkozik, azaz ilyen esetben az 

iskoláztatási támogatás folyósítása szünetel.  

Megszűnt a felfüggesztés jogintézménye, azaz a családi pótlékot nem kell családtámogatási 

folyószámlára folyósítani, visszamenőleges folyósításra ismételt iskolába járás esetén sem 

kerülhet sor. Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének időtartama alatt a rászoruló, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek sem kaphatják meg a 

korábban természetben nyújtott ellátást. A módosítással a szigorúbb szankciók a gyermekeket 

és családjukat jobban ösztönzik a tanulmányi kötelezettség maradéktalan teljesítésére. Annak 

érdekében, hogy az iskolalátogatási kötelezettség nem teljesítésének hátterében álló, a 

gyermek magatartásbeli problémáinak, motiváltságának, vagy a gyermek környezetében 

megjelenő, a szülők hozzáállásával, a családi, anyagi gondokkal összefüggő problémák 

megoldásához a család segítséget kapjon, az iskoláztatási támogatás szüneteltetéséhez a 16 

évesnél fiatalabb gyermekeknél továbbra is kötelező védelembe vétel kapcsolódik.  

 

Szeptember 1-jét megelőzően, 2012. évben egy gyermek esetében kellett az iskoláztatási 

támogatás felfüggesztését elrendelni. Mivel a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre volt jogosult, ezért a felfüggesztett iskoláztatási támogatást számára 

természetbeni formában, kirendelt eseti gondnok közreműködésével kellett biztosítani. Három 

hónap múlva, a következő felülvizsgálat során – mivel a rendszeres iskolába járás 

megvalósult – a felfüggesztés megszüntetését rendelte el a gyámhatóság. 

Igazolatlanul 10 órát meghaladó hiányzás miatt 8 esetben járt el a gyámhatóság. 

 

Az ideiglenes hatályú elhelyezés 

 

Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését 

családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, ideiglenes elhelyezése szükséges. 

Az ideiglenes elhelyezés azonnali helyzetfelismerést, feltárást feltételező eljárás, amikor a 

gyámhatóságnak nagyon rövid idő (néha egy-két óra) áll rendelkezésére arra, hogy a tényállás 

legteljesebb körű feltárása mellett a gyermek érdekében álló döntést hozzon és hajtson végre.  



A gyermek ezzel a hatósági döntéssel kikerül a vér szerinti családjából, és ideiglenesen más 

hozzátartozóhoz, nevelőszülőhöz, vagy gyermekotthonba kerül. A szülő gondozási, nevelési 

joga az ideiglenes elhelyezés időtartama alatt szünetel.  

2012. évben  ideiglenes elhelyezésre nem került sor.  

 

A  járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 

2012. évi XCIII. törvény alapján 2013. január 1. napjától kialakításra és felállításra kerültek a 

járási hivatalok. A járások kialakításával egyes jegyzői hatás- és feladatkörök is átadásra 

kerültek. A jegyzői hatáskörökből a járási gyámhivatal hatáskörébe kerülő gyámhatósági 

ügyek: 

 c saládi pótlék természetbeni megállapítása,  

 védelembe vételi ügyek,  

 iskoláztatási támogatás szüneteltetése, 

 ideiglenes hatályú elhelyezés 
 

Fentieknek eleget téve 5 védelembe vett gyermek iratanyagának átadására került sor az év 

elején.  

 

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása: 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2005. július 01. időpont óta biztosítja kistérségi 

szinten a családsegítést és a gyermekjóléti ellátást, amelynek keretében – összehangolva a 

gyermekeket ellátó egészségügyi és oktatási-nevelési intézményekkel, illetve szolgálatokkal – 

szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat is ellát. A Szolgálat határozatlan idejű 

működési engedéllyel rendelkezik, a kistérségben dolgozó területileg illetékes munkatársak 

nem csak megfelelő szakmai végzettséggel, tudással és kompetenciákkal rendelkeznek, 

hanem hely- és emberismerettel, kiépített kapcsolatrendszerrel, illetve az irányukban kialakult 

bizalommal. A Szolgálat a működési engedélyhez szükséges minimum létszámmal, azaz 8 

fővel működik. 

 

A Szolgálat a szoros értelemben vett családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás mellett 

egyéb, kapcsolódó prevenciós és egyéb programokat is rendszeresen megvalósít a térségben 

(lásd: játszóház, nyári gyermektábor, csoportfoglalkozások, Ifjúsági Körút, gyermekek iskolai 

felkészítése - korrepetálása, iskolakezdési akció, ingyenes ruhaosztás, Házhoz megy a 

Mikulás, tartós élelmiszer adományok gyűjtése, álláskereső klub, stb.) A Szolgálat továbbá 

mentálhigiénés ellátást is biztosít úgy, hogy az egyik munkatárs mentálhigiénés végzettséggel 

is rendelkezik, aki a szentgotthárdi és a kistérségi településeken élők mentálhigiénés ellátását 

is megvalósítja.  

 

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSRÓL: 

 

A Gyvt. 39. § (1) bekezdése írja le a gyermekjóléti szolgáltatás fogalmát. E szerint a 

gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 

a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 

illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.  



Az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) 94. § (1) és (2) bekezdése alapján a 

települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és 

működtetése, ezen belül a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. A 

(2)http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=28828.617373 - foot536
 

bekezdés kimondja, hogy a települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles 

gyermekjóléti szolgálatot működtetni.  

Az intézmény elkészítette a 2012. évi beszámolót a Gyermekvédelmi munkáról. A beszámoló 

az anyag terjedelme miatt az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti linkre kattintva 

megtekinthető / letölthető. 
 

 

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak az ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások 

bemutatása 

 

A Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2013.március hónapban átfogó 

gyámhatósági felügyeleti ellenőrzést tartott,  mely a személyi és tárgyi feltételek biztosítására, 

a gyámhatósági feladat és hatáskör ellátására, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályosulására, valamint a járási 

gyámhivatalhoz telepített hatáskörök tekintetében az iratok átadására terjedt ki.  

A vizsgálat az ellenőrzés programja szerint olyan hatáskörökre vonatkozóan is kiterjedt, 

melyeket a 2013. évi jogszabályi változások következtében a gyámhatóság már nem gyakorol. 

Az ellenőrzés célja ezzel kapcsolatban az iratok átadásának vizsgálata, illetve az volt, hogy a 

gyámhatóság korábbi években végzett munkájáról is kép alakuljon ki, tekintettel arra, hogy 

gyámhatósági ellenőrzésre az utóbbi öt évben nem került sor.  

A felügyeleti szerv a vizsgálat alapján megállapította, hogy az eseti jelleggel előforduló 

hiányosságok ellenére a gyámhatósági feladatok ellátása megyei átlagot meghaladó, jó 

színvonalon történik. 

 

5. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 

nyújtott szolgáltatások 

 

Szentgotthárdon az önkormányzat és qa civil szervezetek közötti kapcsolatok alapján aí civil 

szervezetek is bekapcsolódnak a gyermekvédelmi munka egyes részterületeire.  

A Szentgotthárdi Civil Fórum beszámolója szerint több szentgotthárdi civil szervezet is  

szervez  nyári napközis jellegű táborokat, amihez  esetenként az Önkormányzat anyagi 

támogatását igénylik, de szerveznek önkormányzati támogatástól függetlenül is ilyen 

táborokat.        2012-ben A Pannon Kapu Kulturális Egyesület is, a Nyugdíjas Pedagógusok 

és Barátaik Egyesület is jelentkezett nyári táborokkal. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

folyamatosan, egész évben szervez játszóházakat a gyermekeknek, klubokat és előadásokat 

a szülőknek. Az Életfa Baráti Kör a gyermekek neveléséhez kapcsolódóan szervezett 

rendezvényeket szülőknek, gyermekpszichológus előadásait szintén szülőknek és 

pedagógusoknak egyaránt. Egész éven át vállalja gyermekek korrepetálását a Nyugdíjas 

Pedagógusok és Barátaik egyesület.  

 

 

Határozati javaslat 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=28828.617373#foot536


Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Városi 

Önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2012. évi  ellátásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

Köszönetét fejezi ki a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal illetékes munkatársainak, 

a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatnak és a gyermekjóléti feladatokban részt vállaló 

szentgotthárdi civil szervezeteknek a 2012-ben végzett munkájukért. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Szentgotthárd 2013. május 21. 

 

 

                                                                             Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                     Jegyző 

 

 

1. számú melléklet 

 

A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd beszámolója a gyermekjóléti 

feladatok ellátásáról 

 

 

http://www.szentgotthardterseg.hu/pages/kisterseg_al.aspx?id=1538915 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szentgotthardterseg.hu/pages/kisterseg_al.aspx?id=1538915


Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére 

 

Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva tartása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a 

Tisztelt Képviselő-testülethez (1. sz. melléklet). A Könyvtár intézménye az előző évekhez 

hasonlóan idén nyáron is szervez táborokat gyermekek részére: 

 2013. június 17-23-ig és 2013. augusztus 26-30-ig egy-egy hetes napközbeni 

olvasótábort szervez 8-12 éves gyermekek számára. Ezen időszakok alatt a 

gyermekrészlegben a foglalkozások miatt a kölcsönzés részlegesen szünetel majd. 

 A rábafüzesi fiókkönyvtárban 2013. július 8-12-ig és 2013. július 22-26-ig német 

nemzetiségi ifjúsági tábor lesz óvodások és általános iskolások számára. A táborok 

alatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel. 

 

Nyári nyitva tartás:  

 

KÖNYVTÁR:  

A több éves gyakorlat alapján és a nyári időszakra vonatkozó forgalmi adatok alapján július-

augusztus hónapban a könyvtár hétfőtől péntekig tart nyitva.  

Július–augusztus hónapokban a gyermekkönyvtár délelőtt is nyitva tart – naponta 09.30 órától 

11.30 óráig. A délutáni kölcsönzés változatlan: 12.30 órától 17.00 óráig. 

A takarítási és számítógépes hálózat karbantartási munkák elvégzése miatt, valamint a 

szabadságok jogszabály szerinti kiadása miatt 2013-ban is tervez az intézmény mind a felnőtt, 

mind a gyermek részlegen teljes illetve részleges zárva tartást.  

2013. július 22-től augusztus 02-ig a könyvtár minden részlege zárva tart. 

Részleges zárva tartás két hét időtartamban lesz – 2013. július 15-tól július 19-ig , valamint 

2013. augusztus 05-09-ig. A könyvtár ezen időszak alatt csak délutáni nyitva tartással 

üzemel majd hétfőtől péntekig 13.30-17.00 óra között.  

A nyitva tartási idő fentiek szerinti alakításával - a szolgáltatások teljes körű biztosítása 

mellett - a szükséges takarítási és karbantartási feladatok is elvégezhetők, sőt a könyvtárosok 

szabadsága is kiadható. 

 

MÚZEUM: 

A Múzeum április 1-jétől november 1-jéig – így a nyári időszakban is – keddtől 

szombatig 11.00-től 15.00 óráig tart nyitva. 

 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum Könyvtár nyári nyitva tartását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 

intézményvezetői kérelemben foglaltak alapján jóváhagyja azzal, hogy  

- 2013. július 22-től 2013. augusztus 02-ig a Könyvtár minden részlege zárva tart, 

illetve 2013. július 15-től július 19-ig és 2013. augusztus 05-től augusztus 09-ig 



mind a felnőtt, mind a gyermekrészleg csak délutáni nyitva tartással üzemel hétfőtől 

péntekig, 13.30 és 17.00 óra között,   

- a Múzeum április 1-jétől november 1-jéig a nyári időszakban is keddtől 

szombatig 11.00-től 15.00 óráig tart nyitva. 

Egyben felkéri az intézmény igazgatóját, hogy az olvasókat tájékoztatni szíveskedjen a nyitva 

tartás módosításáról. 

Határidő: azonnal 

Felelős :   Molnár Piroska igazgató 

 

Szentgotthárd, 2013. május 10. 

 

               dr. Gábor László 

                        Önk. és Térségi Erőforrások vezető 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. számú melléklet 

Móra Ferenc Városi Könyvtár 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

9970 

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

Fax: 94/554-129 

E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

 

Tárgy: A könyvtár nyári nyitva tartása 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Nyári olvasótáborok 

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár 2013. június 17. és 21., valamint 

augusztus 26. és 30. között egy-egy hetes napközbeni olvasótábort szervez 8-12 éves 

gyerekeknek. Ezalatt az idő alatt a gyermekrészlegben a foglalkozások zavartalan 

lebonyolítása miatt a kölcsönzés részlegesen szünetel. A többi részleg változatlan nyitva 

tartással üzemel. 

A rábafüzesi fiókkönyvtárban 2013. július 8-12., illetve július 22-26. között német 

nemzetiségi ifjúsági tábor lesz óvodásoknak és általános iskolásoknak. Ezalatt az idő alatt 

a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel. 

 

Nyári nyitva tartás   

Július-augusztus hónapban a gyermekkönyvtár délelőtt is nyitva tart, naponta 9.30-tól 

11.30-ig. A délutáni kölcsönzés változatlanul 12.30-tól 17.00 óráig tart. 

A több éves, nyári időszakra vonatkozó forgalmi adatok, valamint a közkönyvtárak nyitva 

tartási gyakorlata alapján július-augusztus hónapban a könyvtár hétfőtől péntekig tart 

nyitva. A takarítási és karbantartási munkák elvégzése, valamint a szabadságok jogszabály 

szerinti kiadása miatt idén nyáron is tervezünk részleges és teljes zárva tartást. 2013. július 

15-tól 19-ig, valamint augusztus 5-9-ig mind a felnőtt, mind a gyermekrészleg csak 

délutáni nyitva tartással üzemel hétfőtől péntekig 13.30 és 17 óra között. 

Dokumentumkölcsönzésre, folyóirat-olvasásra, számítógépes szolgáltatásokra, 

fénymásolásra a nyitva tartás alatt teljes körűen lehetőséget biztosítunk. 2013. július 22-től 

augusztus 2-ig a könyvtár minden részlege zárva tart.  

Kérem, szíveskedjenek a nyitva tartás módosításához hozzájárulni. 

 

Szentgotthárd, 2013. május 9. 

Köszönettel: 

 

 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 

 

mailto:piroska@sztgkonyvtar.axelero.net


 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére 

 

Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum SZMSZ módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatónője kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-

testülethez. 

 

Mint ismeretes, az 1311/2012. (VIII.23.) számú Korm. hat. 1.4. és 1.10. pontja és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 2012. október 08-i módosítása alapján az állami fenntartású megyei múzeumi 

szervezetek 2013. január 1-jével megszűntek, tagintézményeik a területileg illetékes települési 

önkormányzatok fenntartásába kerültetek. 

 

A fentiek alapján a 272/2012. számú képviselő-testületi határozatával Szentgotthárd Város 

Önkormányzata úgy határozott, hogy a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén 

Nemzetiségi Múzeum a Móra Ferenc Városi Könyvtár tagintézménye lesz.  

 

Ennek alapján az intézmény igazgatója elvégezte az SZMSZ szükséges módosítását (lásd: 1. 

számú melléklet), melyet a jogszabály alapján a Közalkalmazotti Tanács is véleményezett és 

a módosítással egyetért (lásd: 2. számú melléklet). 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az intézmény 

módosított SZMSZ-ét jóváhagyni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár és 

Múzeum kérelmét elfogadja és az intézményi SZMSZ módosítását az 1. számú melléklet 

szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Molnár Piroska igazgató 

              

Szentgotthárd, 2013. május 14. 

 

                    dr. Gábor László 

                               Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Ellenjegyezte:   

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
 

 

 



 

 

 

 

 számú melléklet 

 

 

I. AZ INTÉZMÉNY NEVE, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI ÉS MŰKÖDÉSI 

   TERÜLETE 

 

Eredeti szöveg: Módosított szöveg: 
1. Az intézmény neve: Móra Ferenc Városi Könyvtár 

 

Az intézmény típusa: középfokú ellátást, nemzetiségi 

alapellátást nyújtó nyilvános könyvtár, ellátórendszeri 

központ 

1. Az intézmény neve: Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum 

 

Az intézmény típusa:  

 

Könyvtár: középszintű ellátást nyújtó, általános 

gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, ellátórendszeri 

központ, alapellátást nyújtó nemzetiségi könyvtár 

 

Múzeum: közérdekű muzeális kiállítóhely, 

gyűjtőterülete kiterjed a szentgotthárdi kistérség 

területére. 

 

4. Az intézmény alaptevékenysége: 

4.1. Alaptevékenység: TEÁOR: 9101, Könyvtári, 

levéltári tevékenység 

4.2. Szakágazat száma és megnevezése /5/: 
910100: könyvtári, levéltári tevékenység 

 

 

 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó 

szakfeladatok száma, megnevezése: 

9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, 

nyilvántartása 

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, 

védelme 

9101231 Könyvtári szolgáltatások 

8219001 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatások 

1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 

5811001 Könyvkiadás 

9105011 Közművelődési tevékenységek, és 

támogatásuk 

8559371 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás 

6399901 Máshova nem sorolt egyéb információs 

szolgáltatás 

6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

4. Az intézmény alaptevékenysége: 

4.1. Alaptevékenység: TEÁOR:  

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 

9102 Múzeumi tevékenység 

4.2. Szakágazat száma és megnevezése /5/: 

9101: könyvtári, levéltári tevékenység 

9102: múzeumi tevékenység 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó 

szakfeladatok száma, megnevezése: 

180 000 Nyomdai, és egyéb sokszorosítási 

tevékenység  

581100 Könyvkiadás 

639990 Máshova nem sorolt egyéb információs 

szolgáltatás 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás  

855937 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, 

nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, 

védelme 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység  

910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és 

publikációs tevékenység 

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 

910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 

tevékenység 

910501 Közművelődési tevékenységek, és 

támogatásuk 



 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem 

végez. 

 

5. A könyvtár működési területe: 

Telephelyei: 

   Szentgotthárd-Farkasfa 

   Szentgotthárd-Jakabháza 

   Szentgotthárd-Rábafüzes 

   Szentgotthárd- Rábatótfalu 

   III. Béla Szakképző Iskola könyvtára 

5. A könyvtár működési területe: 

Telephelyei: 

   Szentgotthárd-Farkasfa 

   Szentgotthárd-Jakabháza 

   Szentgotthárd-Rábafüzes 

   Szentgotthárd- Rábatótfalu 

   III. Béla Szakképző Iskola könyvtára 

Tagintézménye:  

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi 

Múzeum 

9970 Szentgotthárd, Hunyadi u.6. 

 

7. Az alapító okirat kelte, száma: 

 288/1992. 

Módosításai: 62/1994., 79/1995., 364/1996., 97/1998., 

7/2001.,161/2009., 279/2010. 

7. Az alapító okirat kelte, száma: 

7/2013. sz. Képviselő-testületi határozat 

 

 

II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDJE 

 

Eredeti szöveg: Módosított szöveg: 

1. Központi könyvtár 

1.1. Olvasószolgálat 

1.1.1. Felnőtt részleg 

1.1.1.1 Felnőtt kölcsönző 

1.1.1.2. Folyóirat-olvasó és médiatár 

1.1.2. Gyermekrészleg 

2. Fiókkönyvtárak 

3. Ellátórendszeri könyvtári szolgáltatóhelyek 

4. A III. Béla Szakképző Iskola könyvtára  

1. Központi könyvtár 

1.1. Olvasószolgálat 

1.1.1. Felnőtt részleg 

1.1.1.1 Felnőtt kölcsönző 

1.1.1.2. Folyóirat-olvasó és médiatár 

1.1.2. Gyermekrészleg 

2. Fiókkönyvtárak 

3. Kistérségi könyvtári szolgáltatóhelyek 

4. A III. Béla Szakképző Iskola könyvtára  

5. Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén 

Nemzetiségi Múzeum 

 

 

 

III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

Eredeti szöveg: Módosított szöveg: 

1. Könyvtárigazgató 

1.1. Igazgatóhelyettes 

1.1.1. Tűzvédelmi előadó 

1.1.2. Munkavédelmi megbízott 

1.2. Olvasószolgálat 

1.2.1.Felnőtt részleg olvasószolgálatos könyvtárosai 

1.2.2.Gyermekrészleg olvasószolgálatos könyvtárosa 

1.2.3 Médiatár és folyóirat-olvasó olvasószolgálatos 

könyvtárosai 

1.2.4 Fiókkönyvtárak olvasószolgálatos könyvtárosa 

1.3. Kistérségi könyvtáros 

1.3.1. Ellátórendszeri könyvtárosok 

1.4. Iskolai könyvtári feladatot ellátó könyvtárosok  

1. Könyvtárigazgató 

1.1. Igazgatóhelyettes 

1.1.1. Tűzvédelmi előadó 

1.1.2. Munkavédelmi megbízott 

1.2. Olvasószolgálat 

1.2.1.Felnőtt részleg olvasószolgálatos könyvtárosai 

1.2.2.Gyermekrészleg olvasószolgálatos könyvtárosa 

1.2.3 Médiatár és folyóirat-olvasó olvasószolgálatos 

könyvtárosai 

1.2.4 Fiókkönyvtárak olvasószolgálatos könyvtárosa 

1.3. Kistérségi könyvtáros 

1.3.1. Ellátórendszeri könyvtárosok 

1.4. Iskolai könyvtári feladatot ellátó könyvtáros 

1.5.1. Múzeumi tárlatvezető 

1.5.2. Gondnok 

 

 

V. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 



 

Eredeti szöveg: Módosított szöveg: 
 A múzeum nyitva tartása:  

kedd-szombat: 11.00 – 15.00 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

számú melléklet 

 



 
 

 

 



Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére 

 

Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Könyvtár- és Múzeumhasználati 

Szabályzatának kiegészítése 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a 

Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. számú melléklet). 

 

Az 1311/2012. (VIII.23.) számú Korm. hat. 1.4. és 1.10. pontja és a muzeális intézményekről, 

a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 2012. 

október 08-i módosítása alapján az állami fenntartású megyei múzeumi szervezetek 2013. 

január 1-jével megszűntek, tagintézményeik a területileg illetékes települési önkormányzatok 

fenntartásába kerültetek. Ez alapján a Vas Megyei Múzeum Szentgotthárdon működő Pável 

Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeuma 2013. január 01. időponttól 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának fenntartásába került: nem önálló intézményként, 

hanem a Móra Ferenc Városi Könyvtár tagintézményeként működik. 

 

2013. áprilisától a múzeum keddtől szombatig minden nap (!) várja a látogatókat. A múzeum 

használatára az intézmény által tervezett szabályokat kéri az Igazgató jóváhagyatni. 

Egyebekben a könyvtár szolgáltatási és a könyvtárhasználati szabályzat változatlan maradt. 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum Könyvtár – és Múzeumhasználati Szabályzatát az 1. sz. Melléklet szerinti 

módosítással elfogadja, és felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a jelenlegi Szabályzatot a 

múzeum használati szabályzattal egészítse ki. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Molnár Piroska igazgató 

 

Szentgotthárd, 2013. május 10. 

        dr. Gábor László 

           Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

  



1. számú melléklet 

Móra Ferenc Városi Könyvtár 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

9970 

Tel.: 94/54-128 

Fax: 94/554-129 

E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

 

Tárgy: A múzeum használati szabályzata 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

Tisztelt Képviselő-testület 

 

A múzeum használati szabályzata a jelenleg érvényben lévő Könyvtár használati 

szabályzat kiegészítése, mely dokumentum az intézmény SZMSZ mellékletét képezi. 

2013 áprilisától a Pável Ágoston Múzeum kinyitott. Az intézmény használatára az alábbi 

tervezett szabályokat kérjük jóváhagyni: 

 

Elnevezés: Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum 

Szakmai besorolása: közérdekű muzeális kiállítóhely 

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 6. 

Telefonszáma: 94/380-099 

E-mail címe: molnar.piroska@mfvk.hu 

Webcíme: www.mfvk.hu 

 

Gyűjtőköre:  

Néprajz: a Szentgotthárd környéki szlovének életmódját és a délnyugat-dunántúli  

fazekasságot bemutató kiállítás és látványraktár 

Helytörténet: a szentgotthárdi ciszter emlékeket bemutató kiállítás 

 

Nyitva tartás: 

kedd – szombat: 11.00 – 15.00 

 

Belépődíj: 

300 Ft / 1 € (diák, nyugdíjas)  

600 Ft / 2 € (felnőtt) 

 

A tervezett szabályzatot szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület elfogadni. 

 

Köszönettel: 

 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 

 

mailto:molnar.piroska@mfvk.hu
http://www.mfvk.hu/


Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére 

 

Tárgy: Honismereti Klub beszámolója, Helytörténeti pályázatok elbírálása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 115/2011. sz. határozat 2. 

c.) pontjában felkérte a Móra Ferenc Városi Könyvtár vezetőjét a helytörténeti 

értékmentő feldolgozó és publikációs feladatok szakmai koordinálására, értékeik 

mindenki számára hozzáférhető bemutatására azzal, hogy az e téren végzendő 

feladatokat külön meg kell határozni, és a végzett munkáról negyedévente tájékoztató 

beszámolót kell adni a Képviselő-testület számára. Jelen előterjesztés az aktuális 

beszámoló alapján, a helytörténeti pályázatok elbírálásának időpontjához 

alkalmazkodva készült. 

 

 

I. Honismereti Klub és Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum tevékenysége: 

 

A Molnár Piroska Igazgató Asszony által készített beszámoló az előterjesztés 1. számú 

mellékletét képezi. 

 

A Klub a Könyvtárral közösen 2012. szeptember és 2013. április között az alábbi 

feladatokat végezte: 
 megtörtént a ciszter könyvgyűjtemény számbavétele, feldolgozásra kerülő 

művek kiválasztása, előkészítése; 

 megtörtént 600 record retrospektív feldolgozása; 

 2013. május végéig megvalósul a fennmaradó 900 könyv katalogizálása a Szikla-

21 rendszerben; 

 áttekintették a ciszter irattárt, az értékes iratanyagot kiválogatták, 

digitalizálták; 

 április 27-én a ciszter irattár helyi jelentőségű iratainak másolataiból, illetve a 

ciszter könyvgyűjtemény legérdekesebb darabjaiból ÚJ, ÁLLANDÓ 

KIÁLLÍTÁS NYÍLT A MÚZEUMBAN; 

 a kaszagyári kiállítás kapcsán a klubtagok fotókat gyűjtöttek, kéziratokat 

digitalizáltak, 

 a honismereti klubtagok, valamint a fotóklub tagjai az egykori kaszagyárban 

többször tettek látogatást, melynek során információkat gyűjtöttek, fotókat 

készítettek a tervezett kiállításra; 

 a felszámoló hozzájárulásával tablók, festmények és termékek kerültek 

kölcsönzésre, melyeket a klubtagok a III. Béla Szakképző Iskola 

közreműködésével megtisztítottak, kiállításra alkalmassá tettek; 

 a III. Béla Szakképző Iskolában található kaszagyári modelleket az iskola 

szakoktatói kijavítottak, működőképessé tettek; 

 Csuk Ferenc honismereti klubtag feldolgozta a gyár történetét, megismertette a 

klubtagokkal. A dokumentum- és fotógyűjtést követően a kiválogatás 2013. 

április végéig lezajlott, a klubfoglalkozásokon megbeszélték a kiállítás 

látványtervét, címét stb.; A Kaszagyárról szóló kiállítás megnyitójára 2013. június 

07-én, 17.00 órakor kerül sor.  



 

 

II. Helytörténeti pályázat: 

 

2012. májusában Szentgotthárd Város Önkormányzata helytörténeti pályázatot 

hirdetett felső tagozatos és középiskolás diákok, valamint felnőttek számára (pályázati 

felhívás lásd: 2. számú melléklet). Sajnos a mostani pályázatra mindösszesen 2 

pályamunka érkezett be, az egyik pályamunkát általános iskolás tanulók készítették, a 

másikat felnőtt pályázó adta be, a középiskolai korosztálytól nem érkezett pályázat: 

 A nyolcadik osztályos tanulók - Sömenek Dóra, Forján Anett, Offner Martina: 

„Polgári leányiskola Szentgotthárdon” címmel készítették művüket.  

 Szakáli János: „Az utolsó napok az utolsó községben” című pályamunkája 

Nemesmedves második világháború végi történetével foglalkozik. 

 

A klub tagjai értékelték mindkét beérkezett pályamunkát annak ellenére, hogy Szakáll 

János nem szentgotthárdi témájú munkát készített viszont a tanulmány mégiscsak a 

szűkebb környékünk múltjával foglalkozik magas színvonalon. Javaslatunk szerint ezért 

a nemesmedvesi tanulmányért nem adhatjuk a „Szentgotthárd Helytörténeti Krónikása 

2013.” címet, csak megköszönni és honlapunkon közzétenni tudjuk Szakáll János 

munkáját.  

A másik dolgozat három szentgotthárdi nyolcadikos diák munkája szentgotthárdi 

témában. Mindenképpen értékelendő az anyag és készítőinek javasolhatjuk a 

Szentgotthárd Helytörténeti Krónikása 2013. cím odaítélését.  

 

 

III.  Helytörténeti munka jövőbeni feladatai: 

 

Mint a fentiekből is látszik a Honismereti Klub - a Móra Ferenc Városi Könyvtárral 

karöltve - az éves tervében kitűzött feladatokat maradéktalanul teljesíti. A jövőre nézve 

is rendelkeznek tervekkel / ötletekkel, amelynek megvalósítása kapcsán Szentgotthárd 

helytörténeti emlékeit bővíthetik mind a helybeli, mind az idelátogató utókor számára. 

 

Bár idén kisebb érdeklődésre tartott számot, javasoljuk, hogy az Önkormányzat ismét 

írja ki a helytörténeti pályázatot – a következő időszakban az egyik nagyon fontos téma 

lehetne a szentgotthárdi csatával kapcsolatos pályamunka, de tovább kell folytatni a két 

év alatt kialakult tematikájú pályamunkák elkészítésének felkarolását is. (Ösztönzésként 

diákok esetén még azt is meggondolhatónak tartjuk, hogy megfelelő színvonalú 

helytörténeti pályázat elkészítésével az érettségire bocsátás feltételeként előírt önkéntes 

munkát vagy annak egy részét is ki lehessen váltani.)  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a korábbi pályamunkákat városunk 

honlapján kivétel nélkül elérhetővé tettük, azokat mindenki olvashatja.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, a beszámolót 

megismerni és elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 



1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 115/2011. sz. 

határozat 2. c.) pontja alapján a Honismereti Klub tevékenységéről szóló 

beszámolót megismerte. 

A Klub és a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum közösen végzett 

tevékenységét megköszöni, további kitűzött feladatokhoz kitartást és sok sikert 

kíván. 

Külön köszönetét fejezi ki az új, helytörténeti kiállítás megvalósításáért Molnár 

Piroska igazgatónak.  

Határidő:  azonnal 

Felelős  :   Huszár Gábor polgármester 

                  

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd 

Helytörténeti Krónikása 2013.” címmel ismeri el a 2013. évre kiírt helytörténeti 

pályázatra beadott „Polgári leányiskola Szentgotthárdon” című pályamunkájukért  

- Sömenek Dóra, Forján Anett, Offner Martina tanulókat 

A Képviselő-testület köszöni és elismeri Szakáli János: „Az utolsó napok az utolsó 

községben” című pályamunkáját. 

A Képviselő-testület elrendeli mindkét munka közzétételét Szentgotthárd Város 

honlapján.  

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős  :   Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ismét helytörténeti 

pályázatot ír ki diákok és felnőttek számára egyaránt. A pályázati felhívás 

elkészítésére, a pályázat lebonyolításának koordinálására az Önkormányzati és 

térségi erőforrások csoportot kéri fel. 

Határidő:  a felhívás megjelentetésére: 2013. június 30. 

Felelős  :   Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor  László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2013. május 14. 

 

                    Huszár Gábor 

                                                                                                           polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

Honismereti Klub 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

 

Tárgy: Beszámoló a könyvtár és a klub 2012. szeptember -2013. április között végzett 

helytörténeti tevékenységéről 

 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és a Honismereti Klub a fenti időszakban az alábbi 

helytörténeti tevékenységeket végezte el: 

 

Ciszter könyvgyűjtemény 

 

2012 őszén megtörtént a gyűjtemény számbavétele, a feldolgozásra kerülő művek 

kiválasztása, feldolgozásra való előkészítése. 

A Móra Könyvtár pályázatot nyújtott be 2012 májusában az 1500 db 1850 előtti, ún. régi 

könyv bibliográfiai leírására. Ennek munkadíjára a járulékkal együtt 2.238.000 forint 

támogatást nyert el a könyvtár a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0087 számú pályázatban. 2012. 

december 5-től 2013. február 20-ig megtörtént 600 record retrospektív feldolgozása. 2013. 

május végéig megvalósul a fennmaradó 900 könyv katalogizálása a Szikla-21 rendszerben. 

Júniustól mind az 1500 példány elérhető lesz a könyvtár OPAC rendszerében (távoli 

katalógusában a www.mfvk.hu honlapon keresztül). 

 

Megtörtént a ciszter irattár áttekintése, az értékes iratanyag kiválogatása, digitalizálása. 

 

Április 27-én a ciszter irattár helyi jelentőségű iratainak másolataiból, illetve a ciszter 

könyvgyűjtemény legérdekesebb darabjaiból kiállítás nyílt a múzeumban, amely azóta 

megtekinthető. 

 

Kaszagyár 

 

http://www.mfvk.hu/


A klubtagok által összegyűjtött fotók és kéziratok digitalizálása megtörtént a könyvtárban. A 

honismereti klubtagok, valamint a fotóklub tagjai a kaszagyári látogatások során 

információkat gyűjtöttek, fotókat készítettek a 2013 júniusára tervezett kiállításhoz.  

A felszámoló hozzájárulásával tablókat, festményeket és termékeket kölcsönöztek a 

kaszagyárból, amelyet a III. Béla Szakképző Iskola közreműködésével megtisztítottak, 

kiállításra alkalmassá tettek. A III. Béla Szakképző Iskolában található kaszagyári modelleket 

az iskola szakoktatói kijavítottak, működőképessé tettek.  

Csuk Ferenc klubtag feldolgozta a gyár történetét, megismertette a klubtagokkal. A 

dokumentum- és fotógyűjtés, kiválogatás 2013. április végéig lezajlott, a klubfoglalkozásokon 

körvonalazódott a kiállítás látványterve, címe, bevezető szövege. 

Májusban megtörténik a meghívók, plakátok elkészítése, a kiállítandó dokumentumok 

elkészítése, június első hetében a kiállítás felrakása. A kiállítás megnyitójára 2013. június 7-

én 17 órakor kerül sor.  

 

 

Ifjú helytörténészek 

 

A helytörténeti pályázatra két pályamunka érkezett: 

 Szakáli János: Az utolsó napok az utolsó községben 

 Sömenek Dóra – Forján Anett – Offner Martina: Polgári leányiskola Szentgotthárdon 

 

A klub tagjai közül Csuk Ferenc, Frank Róza, Talabér Lászlóné, Fodor Mária és Molnár 

Piroska értékelte. A két dolgozat nem hasonlítható össze, hiszen egyiket egy felnőtt írta sok 

éves kutatómunkával gyűjtve össze az információkat, a másik dolgozat három nyolcadikos 

munkája. Mindenképpen értékelendő a próbálkozásuk. 

 

Szentgotthárd, 2013. május 10. 

 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató, klubtag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. számú melléklet 



 
 

 

 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére 

 

Tárgy:A Járási Hivatal kialakításához szükséges megállapodás módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szentgotthárdi járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodást és mellékleteit a 

2012. október 31-i ülésén hagyta jóvá a Képviselő-testület. A megállapodást 2012. 

decemberében már módosították egyszer a felek a Járási Hivatalnak átadott álláshelyek 

vonatkozásában (lásd: 311/2012. számú képviselő-testületi határozat). 

 

A megállapodás újabb módosítására van szükség, tekintettel az alábbiakra. 

 

 

1.) A Hivatal épületével (Széll Kálmán tér 11.) összefüggésben 

 

Szentgotthárdon a Kormányhivatal az integrált kormányzati ügyfélszolgálatot 

(kormányablakot) a Széll Kálmán tér 11. földszintjén kívánja kialakítani. A Kormányhivatal 

ennek során a TIOP 3.3.1/A-12/2 kódszámú „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című pályázat keretében gondoskodik az 

akadálymentesítésről is: az épület hátsó (Vöröskereszt felöli) bejárata lesz átalakítva a tervek 

szerint úgy, hogy az alkalmas legyen a mozgássérültek közlekedésére is. A megvalósításához 

szükséges építési hatósági engedélyezési eljáráshoz a kérelmet az illetékes építési hatósághoz 

a Kormányhivatal nyújtja majd be, az ahhoz kapcsolódó valamennyi szakhatósági 

megkeresést is intézi a hozzájárulásunk alapján. 

 

Az átalakítás kapcsán a következőkre kerül sor:  

 a kerengő (folyosó) egybenyitása, vagyis a járási hivatal által használt épületrész 

folyosóján a volt közterület felügyelői iroda „GAMESZ” folyosó felőli falának 

elbontása, 

 a „GAMESZ” folyosóból nyíló vizesblokk akadálymentes átalakítására, amely ezt 

követően közös használatú (Járási Hivatal – Tankerület – Önkormányzati Hivatal) 

lesz, 

 a hátsó bejárat mellett lévő raktárhelyiség teakonyhává történő átalakítására, amely 

szintén közös használatú lesz. 
 

Az átalakítással kapcsolatos valamennyi költség a Kormányhivatalt terheli. 

 

Mivel az átalakításokat követően a „GAMESZ” folyosó, a vizesblokk és a teakonyha is közös 

használatúvá válik, a járási megállapodás kapcsolódó mellékletet módosítani szükséges.  

 

 

2.) A Művelődési Ház (Kossuth L. u. 7.) épületével összefüggésben 

 

Több egyeztetést, helyszíni bejárást követően a Kormányhivatal - a szentgotthárdi járási 

hivatal részeként - a munkaügyi központ szentgotthárdi kirendeltségét a Művelődési Ház 

jelenleg használaton kívüli jobb oldali, magasföldszinti irodáiban (volt PKKE irodák) szeretné 

elhelyezni. Az elhelyezéssel párhuzamosan a „TIOP-3.2.1-12/1 Az integrált rendszer 



kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével” projekt 

segítségével sor kerülhetne az épület részleges felújítására (tetőszerkezet és fűtési rendszer 

korszerűsítésre) is. Ehhez azonban szükség van arra, hogy Önkormányzatunk, mint 

tulajdonos, ezeket a helyiségeket a Munkaügyi Kirendeltség feladatainak ellátására - a 

Magyar Állam számára hosszú távú (10 éves) ingyenes használatba adja. A Járási Hivatal 

kialakításáról szóló megállapodást ezzel módosítani szükséges. 

 

A megállapodás módosításáról szóló dokumentumot és mellékleteit az előterjesztés 1. számú 

mellékleteként – a Kormányhivatallal egyeztetve – előkészítettük. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Járási Hivatal kialakításával 

kapcsolatban 2012. október 31-én létrejött megállapodás módosítását az 1. számú melléklet 

szerint jóváhagyja azzal, hogy a Széll Kálmán tér. 11. épületben jelen szerződésmódosítással 

átadott további 3 helyiség a továbbiakban közös használatú (Közös Önkormányzati Hivatal – 

Járási Hivatal) helyiségként működik. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2013. május 12. 

 

                                                                                                                  Huszár Gábor 

                                                                                                                   polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

 

MEGÁLLAPODÁS A JÁRÁSI HIVATALOK KIALAKÍTÁSÁHOZ 

                                                          2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS 

 

amely létrejött egyrészről: 

Huszár Gábor polgármester,  

Szentgotthárd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselője, 

mint átadó/használatba adó (a továbbiakban együtt: Átadó) 

 

másrészről: 

Harangozó Bertalan kormánymegbízott, 

a Vas Megyei Kormányhivatal képviselője, 

mint átvevő/használatba vevő (a továbbiakban együtt: Átvevő) 

 

- együttesen: Felek - között  

 

az általuk 2012. október 31. napján megkötött és 2012. december 27. napján módosított 

megállapodás módosítására, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy 2012. október 31. napján Megállapodás a 

járási hivatalok kialakításához elnevezésű megállapodást (a továbbiakban: 

Megállapodás) kötöttek egymással és amely megállapodás első számú módosítására 

2012. december 27. napján került sor. 

2. A Felek abban állapodnak meg, hogy a Megállapodás 1-2. számú mellékleteinek 

helyébe a jelen megállapodás módosítás mellékletei lépnek. 

3. A Megállapodás és mellékletei jelen módosítással nem érintett rendelkezései és részei 

változatlan tartalommal érvényben maradnak. 

4. Jelen megállapodás módosítás az aláírás napján lép hatályba. 
 

Jelen megállapodás módosítás 1 oldalból áll, és 8 eredeti példányban készült, amelyből négy 

példány Átadót, négy példány Átvevőt illeti meg.  

 

Kelt: Szentgotthárd, 2013. május …… 

 

 

………………………………………… ……………………………………. 

                   Huszár Gábor Harangozó Bertalan 

       polgármester kormánymegbízott 

   Szentgotthárd Város Önkormányzata  Átvevő képviseletében 

      képviseletében  

 

 

…………………………………….. 

                  Dr. Dancsecs Zsolt 

      jegyző 

 

 

Melléklet: A Megállapodás 1-2. számú melléklete módosított tartalommal 

 



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére 

 

 

Tárgy: Szociális nyári gyermekétkeztetés 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben 

nyújtott támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, 

elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 30/2013. (IV. 30.) EMMI 

rendelet alapján a települési önkormányzatoknak 2013. évben is lehetőségük van szociális 

nyári gyermekétkeztetés megszervezése esetén támogatás igénybevételére.  

 

A miniszteri rendelet értelmében a források – a 2011. és 2012. évihez hasonlóan – pályázati 

rendszer keretében a települések helyzetének, teljesítőképességének és vállalásainak 

figyelembevételével kerülnek elosztásra. Támogatási szerződés nem kerül megkötésre, a 

támogatást a korábbi évekhez hasonlóan központosított előirányzatként utalják az 

önkormányzatoknak. 

 

A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzat vállalja: 

 A nyári időszakban (2013. június 17. és augusztus 30.) folyamatosan, legalább 44, 
legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára.  

 Az ételt az alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legalább harminc 

százalékának megfelelő értékben 

a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja 

szerinti mezőgazdasági őstermelő, 

b) a kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 2. § 1. pontja szerinti kistermelő, 

c) a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. § i) pontja 

szerinti családi gazdálkodó vagy 

d) a Tft. 3. § k) pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységet folytató, a 

kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti mikrovállalkozás 

[az a)-d) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: termelő] által megtermelt 

vagy előállított alapanyagokból kell biztosítani, és a termelő gazdasága a támogatást 

felhasználó települési önkormányzat székhelye szerinti megyében, vagy azzal 

szomszédos megyében, vagy a települési önkormányzat székhelyétől légvonalban 

számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belül helyezkedik el. 

 

A támogatás egy rászoruló gyermekre igényelhető napi összege a tavalyi összeggel azonos, 

azaz legfeljebb 440,- Ft. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 

A tavalyi évhez hasonlóan az előirányzat-maradvány felosztásra kerül az önerőt biztosító 

önkormányzatok között. 

 

Mivel Szentgotthárd nem hátrányos helyzetű település 

a) önerő nélkül a rászoruló gyermekek 25 %-a után igényelhet támogatást, 



b) az a) pont szerinti létszámon felül annyi rászoruló gyermek után igényelhet 

támogatást, ahány rászoruló gyermeknek az önerőből történő étkeztetését a 

támogatási kérelemben vállalja. 

 

A települési önkormányzat jegyzőjének 2013. május 10-ig volt lehetősége felmérni a nyári 

gyermekétkeztetés iránti igényeket. Az igénylést 2013. május 16-ig a Magyar 

Államkincstárnak a település helye szerint illetékes igazgatóságánál kellett benyújtani, a 

határidő elmulasztása jogvesztő volt. Az egyes önkormányzatokat megillető támogatás 

összegéről a miniszter 2013. június 6-ig dönt. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent 

jogosultságot a pályázatban megjelölt támogatási igény teljes összegének elnyerésére. A 

feltételeket teljesítő önkormányzat részére a miniszter legalább a támogatási kérelemben 

megjelölt támogatási összeg 24 %-ának megfelelő összegű támogatást állapít meg.  

 

Az étkeztetés biztosítása a tavalyihoz hasonlóan a Club-3 Étterem Kávéház által biztosított 

melegételként, az étel ételhordóban történő elszállításával történne. A Club-3 Étterem 

Kávéház a gyermekétkeztetést 650,- Ft/nap/gyermek (39 gyermekkel számolva összesen 

1.115.400,- Ft) összegért tudja biztosítani. 

 
A pályázat benyújtásának időpontjában Szentgotthárdon 95 kiskorú gyermek volt jogosult 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. 25 %-uk (= 23 fő) után önerő nélkül 

igényelhetünk támogatást. Az előzetes igényfelmérés során 39 kiskorú, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek szeretné igénybe venni a nyári 

gyermekétkeztetést. A 23 önerő nélküli igénylő mellett, ha további 8 gyermek önerőből 

történő étkeztetését vállaljuk, akkor még további 8 gyermekre vehetünk igénybe támogatást, 

így mind a 39 fő részt vehetne a programban.  

  

Fentiek alapján 31 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú gyermek (23 + 

8 fő) étkeztetésének finanszírozására került benyújtásra a pályázat 600.160,- Ft támogatási 

összegben (31 gyermek x 44 nap x 440,- Ft = 600.160,- Ft). Ezen összeg 24 %-a, 144.038,- Ft 

a garantált támogatás. 

Ezen kívül az önkormányzatnak önerőből kell biztosítani a Club-3 Étterem és Kávéház által 

vállalt 650,- Ft/nap/gyermek és a pályázatban biztosított 440,- Ft/nap/gyermek közti 

különbséget, mely 210,- Ft, összesen: (31 gyermek x 210,- Ft x 44 nap =)  286.440,- Ft. 

A támogatás elnyeréséhez 8 gyermek önerőből történő étkeztetését, 228.800,-Ft összegben 

vállalná az önkormányzat (8 gyermek  x 44 nap x 650,- Ft). 

Továbbá, amennyiben a minimálisan garantált 24 % mértékű támogatást nyernénk el, az 31 

gyermek étkeztetése költségének 76 %-át, azaz 673.816,-Ft költséget jelentene.  

 

Ha azonban a települési önkormányzat az általa igényeltnél kisebb összegű támogatásban 

részesül, az étkeztetésben részt vevő gyermekek számát az igényelt támogatási összeg 

csökkentésének mértékével megegyezően arányosan csökkentheti. Tehát amennyiben 

Szentgotthárd az igényeltnél kevesebb támogatást kap, az önerőből vállalt 8 gyermek 

étkeztetésén túl elegendő annyi gyermeket étkeztetni, amennyire a támogatást megkaptuk. 

Azonban ez esetben az étkeztetést igénylő gyermekek közül ki kell választani annyi 

gyermeket, ahánynak az étkeztetése a támogatásból biztosítható.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének 

biztosítását 44 munkanap időtartamban, a költségvetés működési pályázati alap terhére 

biztosítsa, a határozati javaslatban foglaltak szerint. 



Az 1. határozati javaslat A) variációjában foglaltak elfogadása esetén mind a 39 igénylő 

gyermek részére biztosítjuk az étkezést a nyár folyamán, függetlenül a megítélt támogatás 

mértékétől. Az itt elfogadandó maximális összeg úgy áll elő, hogy a 39 gyermek 

étkeztetésének összes költségéből kivonjuk a garantált támogatás összegét (1.115.400,- Ft - 

144.038,- Ft = 971.362,- Ft). 

Az 1. határozati javaslat B) variációjában foglaltak elfogadása esetén az önerőből vállalt 8 

gyermek étkeztetésén felül a pályázattal elnyert támogatási összeg erejéig biztosítja az 

önkormányzat az étkeztetést. Az itt elfogadandó maximális összeg 8 gyermek önerőből 

történő étkeztetése költségének valamint a Club3 által vállalt ár és az állami támogatás 

különbözetének összege (228.800,- Ft + 286.440,- Ft = 515.240,- Ft). 

Amennyiben az önkormányzat a minimálisan garantált 24 %-os támogatási összegnél 

magasabb mértékű támogatásban részesül, a határozati javaslat 1. pontjában szereplő összeg 

ennek megfelelően csökken. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. [A) variáció:] Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 

nyári gyermekétkeztetést 2013. június 24-től 2013. augusztus 24-ig terjedő időszakban 44 

munkanap időtartamban, a költségvetés működési pályázati alap keret terhére biztosítja, 

maximálisan 971.362,- Ft összegben. Amennyiben az önkormányzat a minimálisan 

garantált 24 %-os támogatási összegnél magasabb mértékű támogatásban részesül, a fenti 

összeg ennek megfelelően csökken. 

 

VAGY: 

 

[B) variáció:] Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rászoruló 

gyermekek nyári étkeztetését 2013. június 24-től 2013. augusztus 24-ig terjedő 

időszakban 44 munkanap időtartamban, a költségvetés működési pályázati alap keret 

terhére biztosítja, maximálisan 515.240,- Ft összegben. Amennyiben az önkormányzat a 

minimálisan garantált 24 %-os támogatási összegnél magasabb mértékű támogatásban 

részesül, a fenti összeg ennek megfelelően csökken. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert, hogy a pályázat elnyerése esetén az 1. pontban  meghatározott maximális 

önkormányzati saját forrás figyelembe vételével kössön szerződést  Nagy Bálint László 

egyéni vállalkozózóval (Club-3 Étterem Kávéház 9970 Szentgotthárd, Mártírok u. 1.) a 

gyermekétkeztetés biztosítására 2013. június 24-től 2013. augusztus 24-ig terjedő 

időszakban 44 munkanap időtartamban, 650,- Ft/gyermek/nap összegben.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2013. május 21. 

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem:  

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 



 

 

 

Előterjesztés 

A Képviselőtestület 2013. május 29 -i ülésére 

 

 

Tárgy: Hársas-Patak menti Földtulajdonosi Közösség vadászterületi bérleti díjának 

felhasználása 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Gyurits István, a Hársas-Patak menti Földtulajdonosi Közösség elnöke és Offner László 

gazdasági vezető a mellékelt kérelemmel fordult a T. Képviselő-testülethez. 

A földtulajdonosi közösségnél a 2007. évi többlethasználati díjból befolyt fel nem vett 

haszonbérleti díjat az önkormányzatunk számlájára kívánják utalni, és ezen összeg 

felhasználására a közösség javaslatot is adott kérve, hogy ezt a T. Képviselő-testület 

engedélyezze.  Szentgotthárd Város Önkormányzatához átutalásra kerül a földtulajdonosok 

által fel nem vett haszonbérleti díj címén 140.842,- Ft.  

A kérelem szerint az összeget a Közösség Rábakethelyen a Brenner Kápolna és a kethelyi 

temető közötti út javítására javasolja felhasználni. 

 

A földtulajdonosi közösségtől kapott összeg ilyen célra történő felhasználása a helyi közösség 

érdekeit szolgálná.  

 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 7. §. (1) bekezdése 

értelmében a társult vadászati jog gyakorlása esetén a vadászati közösség döntése alapján a 

közösség nem vadászó földtulajdonos tagjait többlethasználati díj illet meg, ami a 

vadászterületen vadászatot gyakorló vadászó tulajdonostársak terhére állapítható meg; 

hivatkozott jogszabályhely (3) bekezdése alapján a földtulajdonosok által nem igényelt 

haszonbérleti vagy többlethasználati díj részének felhasználásáról a tulajdonosi közösség – az 

igényérvényesítésre vonatkozó elévülés szabályaira is figyelemmel – határozatban 

rendelkezhet.  

 

Az előterjesztéshez mellékeljük a Hársas-Patak menti Földtulajdonosi Közösség kérelmét. 

 

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

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

1/  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Hársas-Patak menti Földtulajdonosi Közösség által Szentgotthárd Város Önkormányzata 

költségvetési elszámolási számlájára, fel nem vett haszonbérleti díjak címén 2013. évben 

átutalt 140.842- Ft-ot a Brenner Kápolna és a kethelyi temető közötti út javítására használja 

fel. 

 



  Ezen összeg Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2013. évi költségvetéséről szóló 

rendeletében módosításként átvezetésre kerül. 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hársas-Patak menti 

Földtulajdonosi Közösség kérelmét nem támogatja, helyette …………………..célra történő 

felhasználását fogadja el. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 

  Somorjainé D.Zsuzsanna Pénzügyi vezető 

 

 

 

 

        Huszár Gábor 

        Polgármester 

 

Ellenjegyzem: 

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

Előterjesztés 

A Képviselőtestület 2013. május 29 -i ülésére 

 

 

Tárgy: Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal beszámolója és vagyonátadási jelentése 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a továbbiakban 

Mötv.) 2013. január 1-i rendelkezései alapján a hatályba lépéstől számított hatvan napon belül 

közös önkormányzati hivatal létrehozására kötelezettek azon községek, melyek 

lakosságszáma a Mötv 146.§(3), vagy 146/B.§(6) bekezdése szerinti időpontban nem haladja 

meg a kétezer főt. 

A Mötv 2013. január 1-től hatályba lépő szabályai alapján a közös önkormányzati hivatalokat 

legkésőbb a törvény hatályba lépését követő hatvan napon belül kell létrehozni. 

 

 A közös önkormányzati hivatal a csatlakozó önkormányzatok tekintetében a munkáltatói 

jogutódlás kivételével jogutódja az önkormányzat által korábban fenntartott önálló 

polgármesteri hivatalnak vagy annak a körjegyzőségnek, melynek az önkormányzat korábban 

tagja volt, ebből következően a költségvetési gazdálkodás oldaláról nézve az átszervezés 

folyamatát több olyan feladat is van, melyet mind a jogelőd, mind a jogutód esetében végre 

kell hajtani.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a költségvetési szervek jogi 

személyisége főszabályként a kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő 

bejegyzés dátumával jön létre. Az Mötv. szabályai azonban lehetőséget biztosítanak e 

főszabálytól való eltérésre, melynek értelmében nem a bejegyzés napján, hanem ettől korábbi 

időpontban kerül sor a polgármesteri hivatal vagy a körjegyzőség megszüntetésére és a közös 

önkormányzati hivatal létrejöttére.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2013.sz. határozatában úgy 

döntött, hogy a szentgotthárdi Polgármesteri hivatal 2013.  március 1-től mint Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal látja el az önkormányzat feladatait. 

 

Feladatok a megszűnő költségvetési szerv (polgármesteri hivatal, körjegyzőség) esetében:  

- 2013. január 1. és a megszűnés napja közötti időszakra az általános szabályok szerint 

költségvetést kell készíteni,  

- évközi megszűnésre vonatkozó szabályok alapján a megszűnés napját követő hatvan 

napon belül éves elemi költségvetési beszámolót és a vagyonátadás-átvételről 

jegyzőkönyvet kell készíteni (Áhsz. 7. § (12) bekezdés, 13/A. §),  

- a megszűnés napjával a kincstár törzskönyvi nyilvántartása adatszolgáltatása alapján az 

adóhatóság hivatalból megszünteti az adószámát,  

- a megszűnés napjával meg kell szüntetni a fizetési számláját (Ávr. 147. § (1) bekezdés),  

- amennyiben a megszűnés napját követően még történtek gazdasági események, azok a 

jogutód(ok) könyveibe kerülnek rögzítésre, mivel megszűnt költségvetési szerv a megszűnés 

napját követően gazdasági eseményt a könyveiben már nem rögzíthet,  

- egyéb adóügyi és statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.  

 



Az éves elemi költségvetési beszámoló, illetve a vagyonátadás-átvételről készített 

jegyzőkönyv egy-egy aláírt példányát – az átszervezést elrendelő irányító szerv egyetértő 

záradékával ellátva – a jogutód államháztartási szervezetnek és az irányító szervnek kell 

megőriznie. Az irányító szervnek gondoskodnia kell arról, hogy a beszámoló feldolgozásra 

kerüljön. 

A jogutód kötelezett arra, hogy a beszámoló 120 napon belül a Kincstár illetékes területi 

szervéhez kerüljön. 

A fentiekre hivatkozva kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét 

képező beszámolókat és a vagyonátadási jelentést jóváhagyni szíveskedjék! (Az egyes 

jegyzőkönyvek mellékleteit képező nyilvántartásokat nagy terjedelmük miatt az 

előterjesztéshez nem csatoltuk, de, azok a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi vezetőjénél megtekinthetők.) 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Polgármesteri 

Hivatal beszámolóját az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint,  a vagyonátadási jelentését 

az Előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

             Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2013. május 14. 

 

 

        Dr Dancsecs Zsolt 

               Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


