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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának 

 ellenőrzése 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi ellenőrzési terve alapján a 

„Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának 

ellenőrzése” című vizsgálat került  lefolytatásra.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2005.09.01-jétől a közművelődési feladatai ellátására a 

Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel [PKKE] kötött közművelődési megállapodást. 

A vizsgálat célja az volt, hogy átfogó képet kapjuk a Pannon Kapu Kulturális Egyesület által 

ellátott feladatokról, azok hatékonyságáról. Feltárni az esetleges hiányosságokat, javaslatot 

tenni a munkavégzés továbbfejlesztéséhez. 

Az ellenőrzés átfogó és sok mindenre kiterjedő volt. Az ellenőrzés a témával kapcsolatos 

javaslatot nem tett, mivel az említett megállapodásban foglaltakat az Egyesület – a hatékony 

működést, a költségtakarékosságot szem előtt tartva – maradéktalanul teljesítette. 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közművelődési feladatok 

ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése” elnevezésű belső 

ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

Szentgotthárd, 2014. április 22. 

 

 

                                                                                     Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iktatószám: 1309-5/2014. 

Ellenőrzés száma: 03/2014. 

 

2014. 
 

Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás 
 
 
 

Belső ellenőr 

Kovács Renáta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó  

megállapodás megvalósulásának ellenőrzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2014. április 22. 

Ellenőrzést végző: Kovács Renáta 

Az ellenőrzés célja: 

 a megállapodásban foglalt feladatok megvalósulásának vizsgálata 

Az ellenőrzött szervezeti egység: Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

Az ellenőrzés tárgya: közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás 

Az ellenőrzés típusa: teljesítmény-ellenőrzés 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 komplex ellenőrzési módszer 

Vonatkozó jogi háttér: 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi éves ellenőrzési terve, 



 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 

Ellenőrzött időszak: 2013. év 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2014. április 3.; 2014. április 16. 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

Kiss Éva – Elnök  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megállapítások: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdése kimondja: 

„A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen: 

1. … 

2. … 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 

előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása;” 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdése alapján: 

„A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok 

feladata.” 

Az említett törvény 76. § (1) bekezdése szerint: 



„A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása.” 

Továbbá a 77. § meghatározza, hogy: 

„A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 

szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján 

rendeletben határozza meg, hogy a 76. §-ban felsoroltakból mit, milyen konkrét formában, 

módon és mértékben lát el.” 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi 

közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2001. (III.29.) önkormányzati 

rendeletében határozta meg a jogszabályban leírtakat.   

 

Az 1997. évi CXL. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: 

„A települési önkormányzat az önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési 

feladatok megvalósítására az e törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel, 

magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet.” 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 122/2005. számú határozatával úgy döntött, hogy a 

közművelődési feladatai ellátására 2005.09.01-jétől a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel 

[továbbiakban: PKKE] köt közművelődési megállapodást. 

A PKKE bírósági bejegyzéssel rendelkezik, alapszabálya szerint tevékenysége kiterjed: 

 a Szentgotthárdon ellátandó közművelődési és turisztikai feladatokra, 

 ingyenesen vagy térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokra. 

 

Az Egyesület joga és kötelezettsége Szentgotthárd területén a közművelődési feladatok 

ellátása, a szakmai tevékenység koordinálása és felügyelete, valamint a városban és a 

kistérségben zajló kulturális tevékenység fellendítése, eredményeinek értékelése. Az 

Egyesület részt vesz az Önkormányzat ifjúsági feladatainak szervezésében, koordinálásában.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület együttműködési 

megállapodásában foglalt és vállalt feladatok tekintetében az Egyesület 2013. évben is 

igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy ezeket maradéktalanul ellássa és 

teljesítse.  

Az ellenőrzött időszakban az Egyesület - a hatékony működést, a költségtakarékosságot szem 

előtt tartva - törekedett a színvonal megtartására, a fejlődésre, a változatos programkínálatra.  



 

Az Együttműködési megállapodás meghatározott feladatoknak az alábbi módon tett 

eleget a PKKE: 

 

A megkötött szerződés 2.1.2. pontjában foglaltaknak: 

„Bekapcsolódik Szentgotthárd és kistérsége kultúrával kapcsolatos terveinek, koncepcióinak 

kidolgozásába és végrehajtásába.” 

Ezen koncepciók [pl.: Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Terve (2012-2014.), 

Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai Koncepciója és Cselekvési Programja (2011-2015.)] 

kidolgozásába, végrehajtásába való bekapcsolódás folyamatos az Egyesület részéről (azokhoz 

javaslatokat ad, véleményezi őket). 

A megkötött szerződés 2.1.3. pontjában foglaltaknak: 

Az ellenőrzött időszakban (2013. év) a munkaszervezet irodája a Színház épületében (9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7.) 5 fővel működött. Korábban a Művelődési Ház (9970 

Szentgotthárd, Kossuth Lajos út 7.) szolgált a központi, mindennapi ügyintézés helyéül.  

 

A megkötött szerződés 2.1.6. pontjában foglaltaknak: 

 Színházi és koncert előadások szervezése: évente legalább 3-5 alkalommal 

[2013. évben a PKKE 3 korosztály számára kínált színházi előadásokat:  

felnőtt színházak: Szeretem a feleségem; Száll a kakukk fészkére 

gyermekszínházak: Robin a hód; Holló együttes koncertjei; Róka Rudi kalandjai (3×) 

ifjúsági színházi előadások: Vörösmarty: Csongor és Tünde; Shakespeare: Vagy amit 

akartok… 

Koncert előadások: 

Beltéri koncertek lebonyolítására alkalmas helyiség nem áll rendelkezésre, így az 

Egyesület inkább a tavaszi és nyári hónapokban szervez szabadtéri koncerteket. 

04.04-29.: Holló együttes gyermekkoncertje (Szentgotthárdi Tavaszköszöntő Fesztivál 

keretében) 

05.01.: Aradszky László koncertje 

07.13.: Anima Sound System (Hopplá Fesztivál keretében) 

07.17.: Újvilág utca együttes koncertje (Városházi esték keretében) 

08.17.: Los Andinos együttes koncertje (Városházi esték keretében) 

07.26.-28.: West Alfa Zenekar koncertje, Balázs Fecó koncerje (Szentgotthárdi 

Történelmi Napok) 

08.19.: Rúzsa Magdi koncert 



08.20.: Zaporozsec együttes koncertje 

09.29.: Save As zenekar koncertje (Szeretlek Magyarország!) 

12.14.: Firkin, West Alfa zenekar koncertje (Karácsonyváró kinn is, benn is) 

 3-5 előadásból álló bérletes hangversenysorozat szervezése a Takács Jenő Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményegységgel közösen 

[A korábbi évekhez hasonlóan a koncertsorozat a Szentgotthárdi Muzsikáért 

Alapítvány és a PKKE közös szervezésében valósult meg 2013. évben is. A koncertek 

a következők voltak: 

A Takács Jenő Zeneiskola tanári koncertje; A szombathelyi Művészeti 

Szakközépiskola vonószenekarának koncertje; Hirschberg Henrik zongoraest; Konzi 

Big Band koncert; Martin Prettenhofer osztrák zongoraművész koncertje] 

 Művészeti csoportok működtetése 

[Szentgotthárd Város Fúvószenekara: 20 alkalommal muzsikált rendezvényeken; 

Szentgotthárd Város Vegyeskara: 4 alkalommal szerepelt rendezvényeken; 

Szentgotthárdi Fotóklub: 2013. a klub fennállásának negyedik éve; 

Szivárvány kórus: 12 fellépésük volt] 

 Kiállítások szervezése: képző-, népművészeti- és fotóművészeti 

[2013. évben szervezett kiállítások az alábbiak voltak: Tűzzománc és kerámia 

kiállítás; fotókiállítások; rajzpályázat kiállítás; fafaragó művészek kiállítása; 

vasútmodell kiállítás; grafikus kiállítás] 

 Kulturális rendezvények megszervezése úgy, hogy a már meglévő nagyrendezvények 

[Történelmi napok, Városházi Esték, Hopplá Fesztivál], városi ünnepségek [május 1., 

augusztus 20., március 15., október 23., Pedagógus-nap, Semmelweis nap, a Magyar 

Kultúra napi ünnepségek] mindenkor megszervezésre kerüljenek, amelyhez az 

Egyesület segítséget nyújt a technikai lebonyolításban és a szervezésben a rendező 

intézménynek. 

[2013. évben a fentiekben leírtaknak az alábbi módon tett eleget az Egyesület: 

Történelmi napok: 2013.07.26-28. között 11. alkalommal rendezte meg a város 

Városházi esték 

Hopplá Fesztivál: 2013.07.13. (a 24. Hopplá Fesztiválon 4 fellépő volt {szentgotthárdi 

zenekar nem lépett fel}; sztárvendég: Anima Sound System) 

Május 1.: civilek napjaként is ünnepelik, civil szervezetekkel közös szervezésű 

program 

Március 14.: „Szívem…természetes helyét találja a kokárda alatt” [SZOI Általános 

Iskolájának Széchenyi István 5-8. évfolyama tanulóinak műsora] 



Augusztus 20.: 2013.08.16-20.: Szentgotthárd alapításának 830, várossá válásának 30. 

évfordulójára ünnepi rendezvénysorozattal emlékezett a város 

Október 22.: „Múlt és jövő közt kik középen álltok” [SZOI Takács Jenő AMI 

növendékeinek műsora a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma tanulóinak 

közreműködésével] 

Pedagógus-nap, Semmelweis nap, Magyar Kultúra napi ünnepségek: önkormányzat 

szervezi, a PKKE (adott esetben) a helyszínt, és a technikai hátteret biztosítja] 

 Az Egyesület további rendezvények megszervezését is vállalja, amennyiben az anyagi 

és egyéb források ezt lehetővé teszik 

[2013. évben ilyen rendezvények voltak: 

04.04-29.: Szentgotthárdi Tavaszköszöntő Fesztivál (második alkalommal szervezték 

meg) 

05.05.: Szent Gotthárd Napja (első alkalommal rendezték meg, ünnepi szentmise → 

Matthias Gusner-reprodukciók megszentelése → helytörténeti séta) 

06.21.: Szent Iván éj [kaszagyár látogatás, Pável Ágoston Múzeum látogatás, Móra 

Ferenc Városi Könyvtár ingyenes beiratkozás és Szent Iván éji meglepetés, Matthias 

Gusner-reprodukciók megtekintése, Szentgotthárd Város Fúvószenekara/Enjoy 

TSE/Kiss Ápri és Magyarics Bettina fellépése, Erika és táncosai fellépése (egy keleti 

hangulatú-, valamint egy tűztánc), ezoterika] 

09.07.: Zöld Szentgotthárd (második alkalommal rendezték meg ezt a 

Környezetvédelmi, kulturális és gasztronómiai fesztivált; őszi-téli börze, „Zöld 

Szentgotthárd” díj átadása, kulturális bemutatók, koktérparty) 

09.27.: Szeretlek, Magyarország! (kulturális csoportok bemutatói) 

12.14.: Karácsonyváró kinn is, benn is (az adventi programsorozat zárása; 

ajándéktárgy készítés az Ügyes kezek műhelyében; Karácsonyfa díszítő verseny; 

karácsonyi produkciók a szabadtéri színpadon; karácsonyi hangverseny a Színházban; 

Firkin/West Alfa Zenekar koncertje) 

Tematikus napok: 

03.09.: Nőnek lenni jó… 

09.20.: Az Európai mobilitás hét [reggel 7-8 óra között Autómentes Naphoz 

csatlakozva parkoló (Széchenyi Iskola) lezárása; délelőtt: óvodásoknak játékos 

feladatok; délután bemelegítő torna és váltóversenyek, Kangoo, Belliness interaktív 

bemutató, zumba, átmozgató torna; kerékpáros felvonulás (Gurulj Gotthárd!)] 

10.19.: Ezoterikus Nap („Egy nap a nyugalom jegyében” címmel hirdették meg a 

programot) 



Gyermekprogramok: 

Az Egyesület 2013. év folyamán is ünnepekhez, népszokásokhoz, 

nagyrendezvényekhez kötődő játszóházakat kínált a gyerekeknek, melyekben arra 

törekedtek, hogy a régi, hagyományos értelemben vett játszóházi programokon túl új 

élményeket, ötleteket, lehetőségeket kínáljanak számukra. 

[02.04.: Farsangi parádé 

02.23.: Megacsillag vetélkedő döntő 

03.23.: Húsvéti készülődés 

04.04.: Tavaszköszöntő Fesztivál (Író-olvasó találkozó Varró Dániellel) 

04.04.: Tavaszköszöntő Fesztivál (Kedvenc meseszereplőm rajzpályázat kiállítás) 

06.16.: Gyermeknap 

06.24.-07.26.: Gotthárdi Vakáció (öt héten át, öt különböző tábor) 

10.26.: Tökparty 

10.29.: Mi – Ti - Ősz (őszi szüneti játszóház) 

11.09.: Márton-napi Liba-galiba 

12.01.: Adventi Varázslatok (Várjuk együtt a Mikulást!) 

12.08.: Adventi Varázslatok (Karácsonyi készülődés) 

12.14.: Karácsonyváró kinn is, benn is] 

Ifjúsági programok: 

05.10.: Vörösmarty: Csongor és Tünde (színházi előadás) 

05.24.: Irodalmi vetélkedő 

11.13.: Shakespeare: Vagy amit akartok… (színházi előadás) 

Ifjúsági Fórum: nem sikerült megrendezni 

Az ifjúsági programok alacsony számának indoka, hogy az érintett korosztályok 

számára nehéz az érdeklődésüknek megfelelő rendezvényeket szervezni.   

 Kulturális találkozók szervezése a helyi intézmények, civil szervezetek, az itt élő 

nemzetiségek, valamint a testvérvárosi csoportok bevonásával 

[06.08.: Kistérségi forgatag (a Szentgotthárdi Civil Fórummal közösen rendezte meg a 

PKKE; májusfa kitáncolással egybekötött forgatag; meghívott vendégtelepülés: 

Felsőszölnök)] 

 Szakkörök, tanfolyamok szervezése és a működésükhöz szükséges közösségi szintér 

biztosítása 

[Február-Március: Foltvarró tanfolyam (5 alkalomból álló, Tulipánfa Foltvarró Klub 

szakmai irányításával, 8 fő részvételével zajlott)] 

 Ismeretterjesztés 



Ezek főként a lakosságnak szóló tájékoztatások. 

[02.20.: Vietnam (Dr. Déri Miklós előadása) 

03.20.: Afrika (Németh László előadása)] 

 Szoros együttműködés az idegenforgalmat szervezőkkel, a városi civil szervezetekkel, 

intézményekkel, vállalkozókkal, a kistérség önkormányzataival, ausztriai és szlovéniai 

kulturális szervezetekkel, a kisebbségi szervezetekkel, a szomszédos kistérségekkel. 

[Valamennyi csoporttal, szervezettel a PKKE-nek jó a kapcsolata, a különböző 

programok/rendezvények szervezése kapcsán szoros együttműködés jellemző.] 

 

2.1.7. pontjában foglaltaknak: 

Folyamatosan együttműködik az Önkormányzattal, az Önkormányzat által fenntartott 

közművelődési szervezetekkel, oktatási intézményekkel, valamint a város és kistérségének 

civil szervezeteivel.  

[A PKKE és az önkormányzat kölcsönösen és folyamatosan együttműködik a rendezvények 

szervezésében és azok lebonyolításában.  

Évente több rendezvény kapcsán együttműködik a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

intézménnyel (pl.: Szent Iván éji program). 

A közoktatási és köznevelési intézmények számára az igényeket egyeztetve színházi 

előadásokat, gyermekprogramokat szerveznek, az iskolás korosztály számára vetélkedőket és 

az intézmények számára helyet biztosítanak az intézményi rendezvények lebonyolításához ( 

pl. óvoda- március 15., iskolák - szalagavatók, diáknapok stb.). 

Az egyesület igyekszik a különböző rendezvényekre Szentgotthárd város és a környező 

települések civil szervezeteit résztvevőként is bevonni.] 

 

A megkötött szerződés 2.1.9. pontjában foglaltaknak: 

Pályázatok benyújtásával, külső források felkutatásával segíti – az önkormányzati támogatás 

takarékos felhasználása mellett – a kulturális élet feltételeinek javítását és továbbfejlesztését 

Szentgotthárdon. 

[A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése 2013. évben is fontos feladata volt a PKKE-

nek, mivel a plusz források bevonása nélkülözhetetlen a programok megrendezéséhez, újak 

megvalósításához. 2013. évben benyújtott pályázatok a következők voltak:  

 Nemzeti Együttműködési Alap működési (4.000.000 Ft) és szakmai (2.500.000 Ft) 

pályázatára egyaránt nyújtott be az Egyesület támogatási kérelmet → pályázatok nem 

nyertek, 



 Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és Népművészeti Kollégiuma kiírására a 

„Zöld Szentgotthárd” rendezvényre beadott pályázat → pályázat nyert, nyert összeg: 

300.000 Ft 

 Önkormányzat Civil Alapjából kapott összeg: 20.000 Ft (fotóklub számára), 

 Leader pályázat a 2014. évi Szentgotthárdi Történelmi Napokra → pályázat nyert, 

nyert összeg: 7.991.705 Ft 

 

A pályázatok mellett szponzorok felkutatása és bevonása is szükséges a rendezvényekre. Bár 

az elmúlt években tapasztaltak 2013-ban sem változtak pozitív irányba. De természetesen 

vannak olyan szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek, amelyek egyes programokat 

továbbra is támogatnak, szorosan együttműködnek az Egyesülettel. 

 

A megkötött szerződés 2.1.10. pontjában foglaltaknak: 

Szentgotthárd és kistérségében működő önkormányzati és kistérségi fenntartású intézmények 

és Szentgotthárd  Város Önkormányzata valamint a kistérségbe tartozó önkormányzatok 

térítési díj fizetése nélkül használhatják a közösségi színtereket, kivéve, ha az így szervezett 

rendezvények belépődíjasak. 

[A Társuláshoz tartozó önkormányzatok Szentgotthárdon csak ritkán használják a közösségi 

színtereket, jellemzően saját településeiken szervezik meg rendezvényeiket/programjaikat.] 

 

A megkötött szerződés 2.1.11. pontjában foglaltaknak: 

A civil szervezetek nagy része rendelkezik együttműködési megállapodással. Az Egyesület 

2013. évben is több alkalommal biztosított számukra helyet foglalkozásaik, próbáik 

megtartásához. Ezért a lehetőségért az Egyesület programjain, rendezvényein hatékonyan 

szerepelnek, színesítik műsorait.  

 

A megkötött szerződés 2.1.12. pontjában foglaltaknak: 

2013. évben is az Egyesület több alkalommal bocsátott rendelkezésre közösségi teret az 

együttműködési megállapodás 2.1.12. pontjában meghatározottak érdekében. Az ezekhez 

szükséges eseti megállapodásokat megkötötték.  

 

A megkötött szerződés 2.1.13. pontjában foglaltaknak: 

A Turisztikai Információs Látogatóközpont üzemeltetése a megállapodásban foglaltak szerint 

2013. évben is biztosítva volt. Július és augusztus hónap kivételével márciustól szeptemberig 



nagyjából azonos látogatottság figyelhető meg. 2013. évben az egyéni látogatók száma 904 fő 

volt, míg a csoportos látogatók száma 195 fő (10 csoport).  

 

A turizmus fejlesztésének elősegítése érdekében tett fontosabb tevékenységek: 

 a PKKE honlapjának folyamatos frissítése, az érdeklődők tájékoztatása (programokról, 

látnivalókról, túrázási lehetőségekről, az információs központról, szálláshelyekről, 

Kaland & Játék), 

 szállásadók tájékoztatása a PKKE programjairól, eseményeiről, idegenforgalmi 

felhívásairól, 

 a rendezvények/programok szélesebb körben való megismertetése, népszerűsítése 

(plakátok, megállító táblák, e-mail, internet), 

 külön programajánló kiadása 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület legfőbb bevételei és kiadásai 

 

A PKKE bevételeire vonatkozó megállapításaim a következő táblázat adatai szemléltetik 

(adatok Ft-ban): 

 

Értékesítés árbevétele és bevételek 42 604 766 

 

   Belföldi értékesítés árbevétele 3 035 859 

      Alaptevékenység árbevétele 251 480 

      Színházjegy 1 394 645 

      Hangversenyjegy, bérlet 128 977 

      Koncert bevétel 1 000 237 

      Látogatóközpont bevétele 123 020 

      Szivárvány tagdíj 54 000 

      Fotóklub tagdíj 83 500 

 Egyesületi tagdíj 30 200 
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Ingatlan bérbeadásának bevétele 1 890 600 

Ingóság bérbeadásának bevétele 69 368 

Nyári tábor részvételi díjak 801 116 

Továbbszámlázás bevétele (Műv.Ház) 144 693 

Vízdíj továbbszámlázása 40 956 

Gázdíj továbbszámlázása 323 621 

Áramdíj továbbszámlázása 78 395 

Tanfolyam részvételi díja 50 080 

   Egyéb bevételek 36 137 724 

 A mérlegkész. időpontjáig pénzügyileg 139 854 

 



rendezett… 

     Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek 139 847 

      Kerekítési különbözet 7 

 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támog., 

jutt. 
35 997 870 

      Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás 33 195 000 

      Jubileumi rendezvény (Sztg.Város Önkorm.) 2 016 100 

      Elkülönített alapoktól kapott támogatás, 

juttatás 300 000 

      Rendezvényekre kapott támogatás, juttatás 476 770 

      Adományok 10 000 

 

   Pénzügyi műveletek bevételei 2 154 

 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 1 537 

 Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség 617 

  

Mint ahogy a táblázat adataiból látható a PKKE 2013. évi bevétele összesen 42 604 766 Ft 

volt. A bevételek közül legnagyobb arányt (77,9%) Szentgotthárd Város Önkormányzatától 

kapott 33 195 000 Ft-os támogatás képviseli. Ugyancsak Szentgotthárd Város 

Önkormányzatától kapott az Egyesület 2013. évben 2 016 100 Ft-os támogatást (összes 

bevétel 4,7%-a), jubileumi rendezvényének lebonyolítására.    

Az Egyesület összes bevételének 4,4 %-át (1 890 600 Ft-ot) jelenti az ingatlan bérbeadásából 

származó bevétele. Ezen összeg a Színház épületének és udvarának bérbeadásából származik. 

A színházjegyek eladásából származó bevétele a PKKE összes bevételének 3,3 %-át jelenti. 

Itt azonban meg kell említeni, hogy az előadások árai folyamatosan emelkednek, melyet a 

belépőjegyek árában nem tudnak érvényesíteni. Vagyis ezek az előadások (felnőtt színházi 

előadások) ráfizetésesek, amit az Egyesület a költségvetéséből pótol ki.  A gyermekszínházi 

előadásokat az Egyesület 2013. évben nem bérletes formában kínálta, mivel a korábbi 

években kevesen éltek a bérletvásárlás lehetőségével. A gyermekszínházi előadások 

tiszteletdíjait azonban teljes egészében fedezik a jegybevételek.  

A koncertjegyek eladásából származó bevétel az Egyesület összes bevételének 2,3 %-át tesz 

ki.  

 

 

A PKKE legfőbb költségeire vonatkozó megállapításaim a következő táblázat adatai 

szemléltetik (adatok Ft-ban): 

 

Költségnemek 40 171 203 

  Igénybevett szolgáltatások költségei 23 569 772 



     Bérleti díjak 565 799 

     Irodai gépek, berendezések javítása 26 528 

     Hírdetés, reklám, propaganda költségei 89 000 

     Oktatás és továbbképzés költségei 67 000 

     Utazási és kiküldetési költségek 535 691 

     Energiaköltségek, közüzemi díjak 239 044 

     Áramdíj 2 069 542 

     Gázdíj 5 018 042 

     Hulladékszállítás 57 078 

     Vízdíj 149 256 

     Telefon 220 492 

     Internet 100 342 

     Egyéb igénybevett szolg. költségei 5 909 033 

     Művészeti tevékenység 7 897 925 

     Számviteli szolgáltatások 625 000 

  Egyéb szolgáltatások költségei 3 101 586 

     Hatósági igazg., szolgált. díjak, 

illetékek 582 535 

     Bankköltségek 343 153 

     Postaköltségek 28 565 

     Irodaszer, nyomtatvány 145 305 

     Különféle egyéb költségek 2 002 028 

  Bérköltség 10 117 465 

  Személyi jellegű egyéb kifizetések 509 222 

  Bérjárulékok 2 873 158 

 

Mint ahogy a táblázat adataiból is látható, a PKKE összes költségének (40 171 203 Ft) 33,6 

%-át (13 499 845 Ft-ot) teszi ki az Egyesület dolgozóinak bérköltsége, személyi jellegű egyéb 

kifizetései, illetve bérjárulékai.   

Az összes költséghez viszonyítva jelentős arányt képviselnek még a közüzemi díjak (áram, 

gáz, víz). Ezek az összes költség 18,6 %-át jelentik (összesen 7 475 884 Ft-ot). 

Az Egyesület összes költségének 19,7 %-át jelentik a művészeti tevékenység költségei, 

továbbá 14,7 %-át az egyéb igénybevett szolgáltatások költségei. Ezen költségek között a 

különféle rendezvények fellépőinek/szereplőinek tiszteletdíjai, illetve ezen programok 

lebonyolításához szükséges egyéb szolgáltatások költségei szerepelnek.   

 

A közművelődési feladatok ellátásának formái Vas megye különböző településein 

 Szentgotthárd: Pannon Kapu Kulturális Egyesület 



 Szombathely: önkormányzati fenntartású intézmény (AGORA Szombathelyi 

Kulturális Központ) 

 Körmend: önkormányzati fenntartású intézmény (Körmendi Kulturális Központ, 

Múzeum és Könyvtár) 

 Vasvár: önkormányzati fenntartású intézmény (Nagy Gáspár Kulturális Központ) 

 Herény: Herényi Kulturális és Sportegyesület (nem városi szintű feladatokat lát el) 

 

Mint ahogy a leírtakból is látszik a vizsgált települések nagy többségénél önkormányzati 

fenntartású intézmények látják el az adott város közművelődési feladatait. Vas megyében 

Herényben valósulnak meg az említett feladatok egyesület formájában; de ezen település 

esetében viszont nem városi szintű feladatok ellátásáról beszélhetünk. Szombathely esetében 

pedig jóval szélesebb körű a feladatellátás.



 

Megállapítások összefoglalása: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a közművelődés feltételeit a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően biztosította, továbbá a helyi közművelődési tevékenységet támogatta.  

A jogszabály adta lehetőségek figyelembevételével az Önkormányzat 2005.09.01-jétől a 

közművelődési feladatai ellátására a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel [PKKE] kötött 

közművelődési megállapodást.  

A megállapodásban meghatározott feladatok ellátása/teljesítése érdekében az Egyesület 2013. 

évben is igyekezett mindent megtenni. A sokrétű programkínálat, a színvonal megtartása 

mellett az Egyesület törekedett mindenki számára változatos kikapcsolódást nyújtani. A 

PKKE-nek a szigorú költségvetése mellett 2013. évben sikerült több új programot is 

megvalósítani, melyek beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. 

Az Egyesület 2013. évi összes bevételének [42 604 766 Ft] 83,4 %-át teszi ki [35 515 870 Ft] 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának valamennyi támogatása, juttatása. Az Önkormányzat 

tehát 2013. évben a PKKE-nek a közművelődési feladatok ellátására 35 515 870  

Ft-ot biztosított összesen. 

 

Javaslat: 

A témával kapcsolatos javaslattal nem élek. 

 

Szentgotthárd, 2014. április 22. 

 

  Kovács Renáta 

 belső ellenőr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére 

 

Tárgy: Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A legutóbbi Társulási Tanács ülés alkalmával jelezte Rönök község Polgármestere, hogy a 

rönöki és a gasztonyi képviselő-testület is olyan döntést hozott, amellyel a tagóvodáik 

kiválását kezdeményezik a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

(SZEOB) intézményből azzal, hogy 2014. július 01. naptól az alapító önkormányzatok 

fenntartásában működjön tovább önálló intézményként. Időközben a határozati kivonatokat is 

megküldték a döntésről. 

 

A kezdeményező önkormányzatok elismerik és köszönik, hogy tagóvodák a Társulási 

fenntartás időszaka alatt mind infrastrukturálisan, mind szakmailag jelentős fejlődtek, emellett 

a működtetés finnszírozásához is komoly kiegészítő támogatásokat szereztek, azonban az 

elmúlt években sajnos a pályázatoknál ellehetetlenítették az ilyen közös igazgatású 

intézményeket, amelyek egy OM azonosítóval rendelkeznek, illetve olyan kiegészítő 

támogatások sem érkeznek már, mint korábban – ezért kezdeményezik az önállósodást. 

  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (3) b) és (4) pontja alapján a 

fenntartó a köznevelési intézményátszervezésével, összefüggő döntése vagy véleményének 

kialakítása előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, a szülői szervezet, a 

nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési 

joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos 

nemzetiségi önkormányzat véleményét. A vélemény kialakításához - az információk 

hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az 

érdekeltek részére. A 84. § (3) alapján a fenntartó  - a július-augusztus hónapok kivételével - 

nevelési évben óvodát nem szervezhet át, fenntartói jogát nem adhatja át. A (7) kimondja, 

hogy a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó 

munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átalakításával kapcsolatban, 

amely történhet szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás. 

 

A törvény által előírt véleményeket az érintett alapító- és tulajdonos önkormányzatok 

beszerezték. 

 

Az alapító önkormányzatok kezdeményező határozata és a beszerzett vélemének alapján a 

fenntartó Társulási Tanács meghozhatja azon döntését, amellyel tiszteletben tartva a 

tulajdonos önkormánzatok szándékát, jóváhagyja a tagóvodák kiválását az intézményből. 

Ehhez azonban a Társulási Tanács egyetértő döntésén túl valamennyi Társulásban részt 

vevő tagönkormánzat képviselő-testületének a döntése is szükséges, hiszen a Társulási 

Megállapodást is módostani kell ezzel. 

 

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

szíveskedjen. 

 

 

 

Határozati javaslat: 



 

 

1. Amennyiben a Szentgotthárd és Térsége Önkormánzati Társulás Társulási Tanácsa 

jóváhagyja, hogy a Rönöki Kerekerdő Tagóvoda és a Gasztonyi Tapsifüles Tagóvoda 

2014. június 30. nappal kiváljon a SZEOB intézményből,  Szentgotthárd Város 

Önkormányzata egyetért azzal, hogy  

1.1.  a Szentgotthárd és Térsége Önkormánzati Társulás Társulási Megállapodásának 

VIII. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA, 

Az intézmények fenntartása 1.) pontjában Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde Egyesített Óvodák intézményegységén belül a Tapsifüles 

Tagóvodája (9952 Gasztony, Fő út 20.) és Kerekerdő Tagóvodája (9954 Rönök, 

Petőfi u. 16.) 2014. július 01. időponttal kikerüljön a megállapodásból. 

1.2. a Társulás sikeres pályázatai által megvalósított tagintézményi beuházások a kiválást 

követően, azaz 2014. július 01. időponttól az érintett alapító önkormányzatok 

tulajdonát képezze. 

 

Határidő: azonnal, 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2014. április 22. 

 

                                                                                                            Huszár Gábor 

                                                                                                            polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére 

 

Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi alap”-nak 

nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Civil Alap) különített el az Önkormányzat 

2014. évi költségvetésében 5.000.000,- Ft értékben.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 60/2014. számú határozatában 

elfogadta a 2014. évre vonatkozó Civil Alap Szabályzatát, amely jelen előterjesztés 1. számú 

melléklete.  

 

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Szabályzat 12.) pontja értelmében a 

szeptemberi döntés alkalmával az Alap legalább egyharmadának (1.600.000,- Ft) 

rendelkezésre kell állnia, így döntésüket a most beérkezett kérelmekről ezt szem előtt tartva 

szíveskedjenek meghozni.  

 

A beérkezett kérelmek: 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek 

érkeztek be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével terjesztünk a Tisztelt 

Képviselő-testület elé: 

 

1. Szentgotthárd-Máriaújfalu Városrész Önkormányzatának kérelme:  

 

A városrészi önkormányzat a 2014. augusztus 23-án tartandó falunapi program 

megrendezéséhez igényel támogatást a Civil Alap terhére. A Falunap a városrész 

legnagyobb szabású rendezvénye, amelyen kb. 100-150 fő vesz részt. A támogatást a 

fellépők tiszteletdíjának kifizetésére, étel és ital vásárlására, valamint a színpad és a 

sátor bérleti díjának rendezésére fordítják. A program tervezett összköltsége 350.000,- 

Ft, ebből 150.000,- Ft-ot a városrész saját költségvetéséből biztosít.  

 

Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 100-150 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f)/ 

 

2. Pro Natura St. Gotthard Civil Összefogás Egyesület kérelme:  

 

Az Egyesület az „Ásó, kapa, harangláb” – infrastrukturális fejlesztés a PRONAS-

kertben elnevezésű projektjéhez igényel támogatást a Civil Alap terhére. A Zöld 

Szentgotthárd program részeként az Egyesület által kialakított közösségi kert nagy 

érdeklődés mellett működik, egyéni és csoportos látogatókat is várnak a kertbe, ahol 

foglalkozásokat is szerveznek. A vendégeket azonban nem tudják leültetni, így 

szükséges lenne beszerezniük egy sörpad garnitúrát. A kerti munkálatok 



elvégzéséhez az Egyesületnek szüksége van egy létrára, illetve egy kézi fűnyíróra, 

ugyanis ezek az eszközök még hiányoznak a készletből.  

Az Egyesület beszámolójából látható, hogy több területen is tevékenykednek, hiszen 

nem csupán az Akasztó-dombon kialakított kertet gondozzák, hanem bekapcsolódnak 

a gyermektáborok szervezésébe is és ápolják a civil kapcsolatokat. Részletes 

beszámolójuk a mellékletben olvasható. Projektjük tervezett összköltsége – amelybe 

beletartozik egy szerszámtároló faház kialakítása is – 195.000,- Ft. A szervezet 

145.000,- Ft-ot saját keretéből biztosít a megvalósításhoz.  

 

Az igényelt támogatás összege: 50.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 250-500 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.7. a)/ 

 

3. Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrész Önkormányzatának kérelme: 

 

A városrészi önkormányzat a 2014 májusában tartandó „Májusfa kitáncoláshoz” 

igényel támogatást a Civil Alap terhére. A rendezők szeretnék elérni, hogy minél 

szélesebb körben váljon népszerűvé ez a városrészi rendezvény, amelyen a tavalyi 

évben már Szlovéniából érkezett vendégek is részt vettek. Az érintettek száma kb. 

150-200 fő. A program tervezett összköltsége 60.000,- Ft, amely fedezi a meghívott 

tánccsoportok megvendégelését, ebből a városrész 30.000,- Ft-ot saját 

költségvetéséből biztosít.  

 

Az igényelt támogatás összege: 30.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 150-200 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f)/ 

 

4. Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kérelme:  

 

Az Egyesület két éve áll kapcsolatban a szlovákiai Ali-bi Kerékpáros Egyesülettel, 

akik idén nyáron Szentgotthárdra látogatnak a helyi Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 

vendégeiként. A Jakabházi Egyesület kulturális műsorral és vacsorával kapcsolódik 

be a szervezésbe, amelyek megvalósításához igényelnek támogatást a Civil Alap 

terhére. Az Egyesület több rendezvényt, kirándulást is szervez a városrész lakossága 

számára, emellett pedig elvégzik a művelődési ház és a városrész közterületeinek 

virágosítását. Jelen programjuk összköltsége 100.000,- Ft.  

 

Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 60 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.8. a)/ 
 

5. Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme:  

 

Az Egyesület a 2014 nyarán megrendezendő Szentgotthárdi Csata Kiállítás 

költségeihez igényel támogatást a Civil Alap terhére. A kiállítás anyagát a 

Szentgotthárdi Fotóklub készíti el, s e fotók színvonalas kiállításához nélkülözhetetlen 

a megfelelő minőségű paszpartu. Ahhoz, hogy a kiállítás megnyitására elkészüljenek a 

képek, a Fotóklub számára június végre rendelkezésre kell állnia az anyagnak, mivel a 

paszpartu elkészíttetése kb. egy hónapot vesz igénybe.   

A Fotóklub az elmúlt évben számos projektbe bekapcsolódott, együttműködtek a Móra 

Ferenc Városi Könyvtár és Múzeummal, a III. Béla Szakképző Iskolával, részt vettek 

a Kaszagyár Emlékkiállítás szervezésében és munkájukkal segítették az új 



Szentgotthárd könyv megjelenését. Jelen projektjük összköltsége 119.790,- Ft, 

amelyet az Egyesület nem tud önerejéből finanszírozni.  

 

Az igényelt támogatás összege: 119.790,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: …. fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. g)/ 
 

6. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesületének kérelme:  

 

Az Egyesület alapításának 20. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepség 

támogatására igényel támogatást a Civil Alap terhére. Az 1994-ben létrejött 

Egyesület idén ünnepli 20. évfordulóját, amelyre egy ünnepséggel készülnek több 

kulturális csoport és az általuk patronált eltérő tantervű oktatásban részesülő 

gyermekek közreműködésével. A támogatást a rendezvényre készített meghívók, 

szórólapok, plakátok költségeihez, valamint a meghívott országos és megyei nyugdíjas 

szövetségek, és Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a város 

civil vezetőinek, illetve a patronált gyermekek megvendégelésének kiadásaihoz 

kívánja felhasználni az Egyesület.  

Az előző évi munkáról szóló beszámolóból látható, hogy az egyik legtevékenyebb 

egyesület a városban a Nyugdíjas Pedagógusoké. Számos egyesületi rendezvényük 

mellett rendszeresen részt vesznek városi és civil rendezvényeken, emellett pedig 

hosszú évek óta foglalkoznak hátrányos helyzetű, illetve eltérő tantervű oktatásban 

részesülő gyermekekkel. Rendezvényük összköltsége 243.400,- Ft, amelyből 68.000,- 

Ft-ot az Egyesület a tagdíjakból és a tagok egyéni hozzájárulásaiból biztosít.  

 

Az igényelt támogatás összege: 175.400,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 200 + 70 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. h)/ 
 

 

7. Szentgotthárdi Evangélikus Egyházközség kérelme: 

 

Az Egyházközség az idei nyári hittantábor költségeihez igényel támogatást a Civil 

Alap terhére. A nemcsak evangélikus vallású gyermekek számára szervezett 

hittantábor célja, hogy a gyermekek hasznosan töltsék szabadidejüket, mozogjanak, 

megtanulják egymás elfogadását, s mindezt keresztény szellemiségben és 

gyakorlatban. A táborban a munkában, illetve a foglalkozások, kinti, benti játékok 

során 6 segítő vesz részt. A gyerekek részére kirándulást is szerveznek az Őrségbe, 

ahol az ottani evangélikus gyülekezeti tagok programokkal teszik emlékezetessé a 

látogatást. A tábor összköltsége 180.000,- Ft, ebből az Egyházközség 120.000,- Ft-ot a 

tábordíjakból, 30.000,- Ft-ot pedig gyülekezeti támogatásból biztosít. 

 

Az igényelt támogatás összege: 30.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 25 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.2. b)/ 
 

 

8. Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896 kérelme: 

 

Az Egylet a júniusi Rába-menti Nemzetközi Túrakerékpáros Találkozó 

szervezéséhez igényel támogatást a Civil Alap terhére. A rendezvényre érkező 

résztvevőket az Alpokalja Motel és Kempingben szállásolják el, amelynek 



költségeihez igényli az Egylet az Önkormányzat támogatását. A program során 

túrákon vesznek majd részt, ahol a nehézségi fokozattól függően a résztvevők 

megismerkednek a Rába és a Lapincs völgyével, valamint az Őrséggel is. Az időjárási 

viszonyok és az érdeklődés függvényében egy Szentgotthárd-Magyarlak vízi túrát is 

szerveznek. A találkozó jó főpróbája lehet az augusztusi Euro Velo kerékpáros 

találkozónak is.  

Beszámolójukból jól látszik, hogy az Egylet rendszeresen szervez kerékpáros túrákat, 

így a tavalyi évben 19 túrán összesen 1742 km-t tettek meg. Jelen programjuk 

tervezett összköltsége 300.000,- Ft, amelyből 201.000,- Ft-ot az Egylet nevezési 

díjakból és önerőből biztosít. 

 

Az igényelt támogatás összege: 99.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: kb. 70 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.5. a)/ 

 

9. Alfakör Szentgotthárd Egyesület kérelme:  

 

Az Egyesület előadás szervezésére igényel támogatást a Civil Alap terhére, amelynek 

témája az erőszakmentes kommunikáció. Rambala Éva meghívott előadó segítségével 

az érdeklődők megtanulhatják a konfliktusok, különböző élethelyzetek megfelelő 

kezelését, amely leginkább az erőszakmentességre törekszik.  

Az Egyesület az elmúlt év folyamán több előadást is szervezett, amelyek egyre 

népszerűbbek nemcsak az egyesületi tagok, hanem több civil szervezet és a városlakók 

körében is. Mostani rendezvényük összköltsége 66.000,- Ft, amelyből 26.000,- Ft-ot 

az Egyesület saját költségvetéséből biztosít.  

 

Az igényelt támogatás összege: 40.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: kb. 40 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.4. a)/ 
 

10. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület kérelme: 

 

Az Egyesület a júniusban megrendezendő Nagyszülők és Unokák Nemzetközi 

Sportnapja elnevezésű rendezvény szervezéséhez igényel támogatást a Civil Alap 

terhére. A rendezvény nem csupán a nagyszülők és unokáik közös időtöltését, 

mozgását segíti elő, hanem ápolja a nemzetközi kapcsolatokat is, hiszen osztrák és 

szlovén nyugdíja egyesületek is csatlakoznak a programhoz. A sportnap keretében a 

számos sport- és játékos vetélkedő mellett kulturális műsor is szórakoztatja majd a 

résztvevőket.  

Az előző év eseményeit összefoglaló beszámoló alapján elmondható, hogy a város 

egyik legnagyobb civil szervezete és egyes csoportjai a város életének szinte minden 

területén képviselteti magát: kulturális műsorokat szolgáltatnak a városi 

rendezvényeken, bekapcsolódnak más civil szervezetek rendezvényeibe, részt vettek a 

Liget szépítésébe, előadásokat szerveztek, illetve rászoruló tagjaiknak a város idősebb 

korosztályának szociális segítséget nyújtottak.  

Jelen rendezvényük összköltsége 89.000,- Ft, amelyből 39.000,- Ft-ot az Egyesület 

saját erejéből biztosít.  

 

Az igényelt támogatás összege: 50.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 260 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.5. a) és 6.8. a)/ 
 



11. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány kérelme: 

 

Az Alapítvány az idei nyári Csodaszarvas tábor megszervezéséhez igényel 

támogatást a Civil Alap terhére. A júliusi tábort Rábahídvégen, a Csodaszarvas 

tájparkban rendezik meg, amelyen 50 tanuló vesz részt. A tábor célja, hogy a 

környezetismeret órákon elsajátított ismereteket a természetben mélyítsék el és 

bővítsék, emellett pedig a gyerekek kipróbálhatják a régi, népi mesterségeket, 

játékokat, sok mozgással és aktív pihenéssel kapcsolódhatnak ki. A támogatás 

összegét a tábor útiköltségének fedezésére fordítják.  

Az Alapítvány nemcsak a táborok szervezésével segíti a gyermekeket, hanem színházi 

és mozi előadásokra viszik a tanulókat, biztosítják a tehetséges diákok részvételét a 

különböző versenyeken azzal, hogy hozzájárulnak az útköltségek kifizetéséhez, illetve 

a tanulók részére kiosztott jutalomkönyveket is az Alapítvány bocsátja rendelkezésre.  

Az idei Csodaszarvas tábor összköltsége 770.000,- Ft, amelyből 700.000,- Ft-ot a 

tanulói befizetések tesznek ki.  

 

Az igényelt támogatás összege: 70.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 50 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.2. b)/ 
 

12. Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület kérelme:  

 

Az Egyesület idei évi fúvószenekari találkozókon, fesztiválokon való részvételéhez 

igényel támogatást a Civil Alap terhére. Az Egyesület számos felkérést kapott az idei 

évre is, amelyek egy jelentős része nem helyi rendezvény, így gondoskodni kell az 

utazás költségeiről. A soproni, a sárvári illetve a szombathelyi Fúvóstalálkozón, 

valamint a kőszegi szüreten való fellépés útiköltségéhez igényli az Egyesület az 

Önkormányzat támogatását.  

Bár az Egyesület kérelme nem tartozik bele szigorúan a Szabályzat 6.) pontjában 

megfogalmazott feladatok körébe, mégis fontos hangsúlyozni, hogy e támogatásért 

cserébe számos városi rendezvényen fellépnek és szórakoztatják a városlakókat és az 

ide látogatókat teljesen ingyen! Az előző évről készült beszámolóban mindez jól 

látható, hiszen több fontos programjuk is volt, amelyeket itt helyben, mindenfajta 

költségtérítés nélkül valósítottak meg.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntésük során e szempontot 

szíveskedjenek figyelembe venni! 

 

Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 150 fő, az érintett célközönség száma több ezer 

fő 

 

 

 

13. Szentotthárd-Zsida ÖTE kérelme: 

 

Az Egyesület a novemberi adventi hagyományőrző est és nyugdíjas találkozó 

megrendezéséhez igényel támogatást a Civil Alap terhére. A rendezvény keretében 

élőzenei programot terveznek, illetve vendégül látják a résztvevőket egy tál étellel és 

egy pohár forralt borral. Az esten részt vesznek az adventi zarándoklatra érkezők, 

Zsida és Zsidahegy nyugdíjasai, valamint a városból érkező családok.  



Az Egyesület az előző évben több programot szervezett, bekapcsolódtak a zsidahegyi 

katolikus kereszt felújításába és rendben tartották a városrészi bekötő utakat, a 

focipálya környékét, füvet nyírtak és kaszáltak.  

Jelen programjuk összköltsége 350.000,- Ft, amelyből 130.000,- Ft-ot egyesületi 

hozzájárulásból biztosítanak.  

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy az Egyesület részére a tavalyi 

évben 200.000,- Ft támogatást nyújtottak, amelyből 36.822,- Ft maradványösszeg áll 

még az Egyesület rendelkezésére, így kérik, hogy ezt az összeget idei programjukhoz 

használhassák fel.  

 

Az igényelt támogatás összege: 220.000,- Ft /A Szabályzat 5.) pontja értelmében a 

városrészi programokra összesen maximum évi 200.000,- Ft adható!/ 

Az érintettek/résztvevők száma: 275 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. e)/ 

 

14. ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány kérelme:  

 

Az Alapítvány a gyakorláshoz, bemutatókhoz szükséges vesszőforgók 

beszerzéséhez igényelnek támogatást a Civil Alap terhére. Az Alapítvány 

tevékenysége a honfoglalás-kori magyar kultúra megőrzése, ápolása, oktatása, s ehhez 

kapcsolódóan foglalkoznak gyerekek oktatásával, történelemórák tartásával. Korhű 

fegyvereiket és ruháikat maguk készítik. A tavalyi év folyamán több rendezvényen is 

képviseltették magukat a környéken, s évről évre fontos szerepet vállalnak a 

Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvénysorozatban is.  

Most az Önkormányzat támogatását kérik, hogy a gyakorláshoz, edzésekhez és a 

bemutatókon, fesztiválokon való szerepléshez szükséges szalma vesszőfogókat 

beszerezhessék. A szintén ezekhez szükséges nyílvesszőket önerőből biztosítják 

50.000,- Ft értékben.  

 

Az igényelt támogatás összege: 50.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 4000 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. g) és 6.5. a)/ 

 

15. Szentgotthárdi Civil Fórum kérelme: 

 

A Fórum az idei Civil Nap és a Kistérségi Forgatag megszervezéséhez, valamint 

egy a Civil Irodába beszerzendő számítógép költségeihez igényel támogatást a Civil 

Alap terhére. A Civil Nap és a Kistérségi forgatag már több éve népszerű 

hagyományos program, amelyen számos civil szervezet és városlakó vesz részt. Idén is 

főzőverseny, kulturális program és májusfa állítás lesz a civil napi program, a 

Kistérségi forgatagon pedig bemutatkoznak majd a kistérség civil szervezetei, akiket 

gulyással és üdítővel várnak majd a szervezők a májusfa kitáncolással egybekötött 

programon.  

A Fórum e programokon felül egy számítógép beszerzéséhez is kéri az Önkormányzat 

támogatását, ugyanis a Civil Irodában lévő gépek nem alkalmasak gyors és hatékony 

működésre, amely elengedhetetlen feltétele, hogy a város civil szervezeteinek 

munkáját a Fórum segíthesse.  

Beszámolójukból látható, hogy tevékenységük kiterjed a civil szervezetek 

összefogásán túl a kulturális és civil programok szervezésére, az önkéntes munka 

elősegítésére, díjjal motiválja a városban működő egyesületek munkáját és biztosítja 

az információáramlást.  



A Civil Nap és a Kistérségi Forgatag költségeihez a Fórum önkéntes munkával 

biztosítja az önerőt, a számítógép beszerzéséhez azonban nem tud anyagilag 

hozzájárulni.  

 

Az igényelt támogatás összege a Civil Napra és a Kistérségi Forgatagra: 142.500,- 

Ft 

Az igényelt támogatás összege a számítógép beszerzésére: 162.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 300 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. a) és 6.9.)/ 
 

16. Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme: 

 

Az Alapítvány az idei nyári művészeti tábor megrendezéséhez igényel támogatást a 

Civil Alap terhére. Az immár 23. alkalommal megrendezendő tábor célja, hogy a 

gyerekek értelmes, hasznos tevékenységekkel töltsék szabadidejüket, s azokat a tanult 

műsorokat, amelyeket itt dolgoznak ki előadják a táborban illetve a szentgotthárdi 

rendezvényeken. A táborban intenzív szakmai munka folyik, amely elősegíti, hogy a 

gyerekek zenélési, alkotó kedvét erősítsék, és fontos közösségépítő szerepe is van a 

csoportos foglalkozásoknak.  

Az Alapítvány beszámolójából jól látható, hogy kiemelt szerepet szánnak a gyermekek 

tehetséggondozásán túl a kulturális élet színesítésének, hiszen rendszeres fellépői 

kiállításoknak, koncerteknek, hangversenyeknek.  

A tábor összköltsége 2.410.300,- Ft, amelyből 2.210.300,- Ft-ot az Alapítvány saját 

hozzájárulásból és tanulói befizetésből biztosít.  

 

Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 65 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.2. b)/ 

 

17. Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért kérelme:  

 

Az Alapítvány az idei „Három ország nyári tábor” megszervezéséhez igényel 

támogatást a Civil Alap terhére. Most először, hagyományteremtő szándékkal 

szervezik meg a tábor a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulói számára, amelynek 

témája és programja a szomszédos Ausztria és Szlovénia megismerése kirándulásokkal 

és foglalkozásokkal egybekötve. Az öt napos program során ellátogatnak különböző 

határ menti osztrák és szlovén településekre, de az országhatáron innen is számos 

program (kerékpár túra, gyalogtúra, fürdőzés) várja majd a gyerekeket.  

Az Alapítvány az előző évben tanulmányutak szervezésével, útiköltség 

hozzájárulásokkal, eszközbeszerzésekkel és rendezvényszervezéssel segítette a 

Gimnázium és tanulóinak munkáját.  

A tábor összköltsége 480.000 – 540.000,- Ft, amelyhez az Alapítvány is hozzájárul a 

szülői befizetéseken is túl. 

 

Az igényelt támogatás összege: 80.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 20 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.2. b)/ 

 

18. Szentgotthárd-Rábakethely Városrész Önkormányzatának kérelme:  

 

A városrész az idei adventi hangverseny és az idősek karácsonya programok 

megszervezéséhez igényel támogatást a Civil Alap terhére. A hangversenyen a Takács 



Jenő Zeneiskola növendékei, valamint a helyi énekkar lép fel, az idősek karácsonyán 

pedig szintén helyi fellépők szerepelnek majd, emellett pedig köszöntik a városrész 

idős és szépkorú lakóit.  

A programok összköltsége 200.000,- Ft, amelyet a városrész nem tud önerejéből 

finanszírozni.  

 

Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 450 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. e)/ 

 

19. Rábafüzesért Egyesület kérelem 

 

A Rábafüzesért Egyesület a Képviselő-testület 207/2013. számú határozata értelmében 

50.000,- Ft támogatást kapott a 2013 decemberében megrendezett Mikulás napi és 

Idősek napi programok szervezéséhez. Az összeg kiutalására a Pénzügynek csak 2013. 

december 23-án nyílt lehetősége, a programok megrendezése után. Ezért az Egyesület 

kéri, hogy ezt a korábban  megítélt összeget a 2014. április 18-án megrendezett húsvéti 

program finanszírozására használhassák fel.  

 

A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat 

 

Civil szervezet/Városrész Program/Feladat Igényelt összeg 

Szentgotthárd-Máriaújfalu 

Városrész Önkormányzata 
Falunap 200.000,-  

PRONAS 

„Ásó, kapa, harangláb” – 

infrastrukturális fejlesztsé a 

PRONAS-kertben 
50.000,  

Szentgotthárd-Rábatótfalu 

Városrészi Önkormányzata 
Májusfa kitáncolás 30.000,- 

Jakabházi Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesület 

Kulturális program és vendéglátás  

kerékpáros egyesületek 

találkozóján 
100.000,-  

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület 
Szentgotthárdi Csata Kiállítás 119.790,-  

Nyugdíjas Pedagógusok és 

Barátaik Egyesülete 

Az Egyesület 20. évfordulójának 

megünneplése 
175.400,-  

Evangélikus Egyházközség 

Szentgotthárd 
Hittantábor 30.000,-  

Szentgotthárdi Kerékpáros 

Egylet 1896 

Rába-menti Nemzetközi 

Túrakerékpáros Találkozó 
99.000,-  

Alfakör Szentgotthárd Előadás szervezése 40.000,-  

Szentgotthárdi Nyugdíjas 

Egyesület 

Nagyszülők és Unokák 

Nemzetközi Sportnapja 
50.000,-  

Iskolánk Tanulóiért 

Alapítvány 
Csodaszarvas tábor 70.000,- 

Szentgotthárd 

Fúvóskultúrájáért Egyesület  

Az Egyesület részvétele 

fúvószenekari fesztiválokon 
200.000,-  

Szentgotthárd-Zsida ÖTE 
Zsida és Zsidahegy adventi 

hagyományőrző est és nyugdíjas 
220.000,-  



találkozó 

ŐR-NYÉK Hagyományőrző 

és Harcművészeti Alapítvány 
„Nyílvesszőkkel táncoló” 50.000,-  

Szentgotthárdi Civil Fórum 

Civil Nap és Kistérségi Forgatag, 

Civil Irodába számítógép 

beszerzése 
304.500,-  

Szentgotthárdi Muzsikáért 

Alapítvány 
Művészeti tábor 200.000,-  

Alapítvány a 100 éves 

Szentgotthárdi Gimnáziumért 
„Három ország nyári tábor” 80.000,-  

Szentgotthárd-Rábakethely 

Városrész Önkormányzata 

Adventi hangverseny és idősek 

karácsonya 
200.000,-  

 

 

A kérelmek elbírálásához szükséges egyéb információk: 

 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy az Alapban lévő, felosztható összeg: 5.000.000,- Ft.        

 

A beérkezett kérelmek igény szerinti összege összesen: 2.218.690,- Ft. 

 

 

Az idei évben több változtatás is szerepel a Szabályzatban, amelyek közül az egyik 

legfontosabb az, hogy a szeptemberi döntés alkalmával a Civil Alap legalább egyharmadának 

rendelkezésre kell állnia. Ez azt jelenti, hogy az 5.000.000,- Ft-os keretből kb. 1.600.000,- Ft-

ot az utolsó döntés során oszthat ki a Képviselő-testület. Továbbá számolni kell azzal, hogy a 

júniusi döntés során legalább három – nagyobb összegű – kérelem érkezik majd (1.000.000,- 

Ft a Nemzetközi Művésztelep megrendezésére, 500.000,- Ft a szentgotthárdi csata 

kiállításának megszervezésére a Múzeumban, illetve kb. 200.000,- Ft a csatafutás 

megszervezéséhez).  Így ahhoz, hogy szeptemberben rendelkezésre álljon még 1.600.000,- Ft, 

a mostani döntés alkalmával nem javasoljuk 1.700.000,- Ft-nál magasabb összeg szétosztását. 

Lehetséges megoldást jelenthet az, hogy Rábakethely Városrész Önkormányzata és a Zsidai 

ÖTE kérelmét a Képviselő-testület szeptemberben tárgyalja, mivel mindkét kérelem adventi, 

karácsonyi programok szervezésére irányul.  

 

 

Egyéb információk 

 

A megkötendő szerződések mintáját az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, az egyesületek 

igazolását a bírósági bejegyzésükről, illetve az Országos Bírósági Hivatal felé megküldött 

beszámoló postai feladóvényét az anyag terjedelme miatt nem küldjük ki, de a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők. 

 

A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az 

előterjesztés 3. sz. mellékletében olvasható. 

 



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

dönteni szíveskedjen! 

 

Hatásvizsgálat 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi 

alap”-nak nevezett pénzügyi keretet különített el az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében 5.000.000,- Ft értékben, amelyet ez év folyamán szét kell osztani a 

városrészek és a civil szervezetek között. 

2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek?  

Igen.  

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns. 

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól 

eltérően                                                                                                                                                 

használják fel a támogatást vagy nem számolnak el vele – ezt hivatott kiküszöbölni az 

elszámolás – a hivatali kontroll 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A szentgotthárdi civil szervezetek támogatásának elmaradása esetén nem vagy csak 

nehézségek árán valósulnak meg a tervezett civil tevékenységek. Mivel 2014-ben a 

támogatás nyújtását próbáltuk önkormányzati feladatok ellátásához is kapcsolni, így 

ha a civil támogatások elmaradnak ez valamilyen szinten az önkormányzatot is 

hátráltatja. 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző civil referensnek vannak majd  

az utalást végző hivatali dolgozónak valamint az elszámolás kontrollját végző 

köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli. 

 

Határozati javaslat: 

        

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret 

terhére a 

 

a.) Szentgotthárd-Máriaújfalu Városrész Önkormányzata falunapi programjának 

szervezésére irányuló kérelmét ….. Ft-tal támogatja. A városrészi önkormányzatnak a 

programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata nevére kiállított 

számlákat legkésőbb 2014. augusztus 31-ig kell a Pénzügy részére benyújtani.  



 

b.) PRONAS „Ásó, kapa, harangláb” elnevezésű projektjét (sörpad garnitúra, létra és kézi 

fűnyíró beszerzése) …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2014. június 15-ig 

átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. július 15.  
 

c.) Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrész Önkormányzata „Májusfa kitáncolás” 

elnevezésű programját Ft-tal támogatja. A városrészi önkormányzatnak a programhoz 

kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata nevére kiállított számlákat 

legkésőbb 2014. június 15-ig kell a Pénzügy részére benyújtani.  

 

d.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület szlovákiai kerékpáros 

egyesület részére kulturális program és vacsora szervezésére irányuló kérelmét …….. 

Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2014. június 15-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. július 15.  

 

e.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület Szentgotthárdi Csata Kiállítás megszervezése 

fotótechnikai költségeinek fedezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az 

összeget a Pénzügy 2014. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. június 30.  

 

f.) Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesületének fennállásuk 20. évfordulója 

alkalmából rendezendő ünnepség szervezésére irányuló kérelmét ……. Ft-tal 

támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. június 15-ig átutalja a Támogatott szervezet 

részére.  

Elszámolási határidő: 2014. július 31.  

 

g.) Szentgotthárdi Evangélikus Egyházközség nyári hittantábor szervezésére irányuló 

kérelmét ……. Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. május 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. július 15.  

 

h.) Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896 Rába-menti Nemzetközi Túrakerékpáros 

Találkozó szervezésére irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. Az összeget a 

pénzügy 2014. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. július 15.  

 

i.) Alfakör Szentgotthárd Egyesület ismeretterjesztő előadás szervezésére irányuló 

kérelmét ……. Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. május 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. június 15.  

 

j.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület a Nagyszülők és Unokák Nemzetközi 

Sportnapja szervezésére irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. Az összeget a 

pénzügy 2014. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. július 15.  

 

k.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Csodaszarvas tábor útiköltségének fedezésére 

irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. július 15-ig 

átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. augusztus 15.  



 

l.) Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület idei évi fúvószenekari találkozókon, 

fesztiválokon való részvételére irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. Az összeget 

a pénzügy 2014. június 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. október 31.   

 

m.)  Szentgotthárd-Zsida ÖTE adventi hagyományőrző est és nyugdíjas találkozó 

megszervezésére irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 

2014. november 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: a program lebonyolítását követő 8 napon belül, de 

legkésőbb 2014. december 30.   

 

n.) ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány gyakorláshoz, 

bemutatókhoz szükséges vesszőforgók beszerzésére irányuló kérelmét ……. Ft-tal 

támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. június 15-ig átutalja a Támogatott szervezet 

részére.  

Elszámolási határidő: 2014. július 15.   

 

o.) Szentgotthárdi Civil Fórum a Civil Nap és a Kistérségi Forgatag megszervezéséhez, 

valamint egy a Civil Irodába beszerzendő számítógép költségeinek fedezésére irányuló 

kérelmét ……. Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. május 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. június 30.   

 

 

p.) Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány nyári tábor költségeinek fedezésére irányuló 

kérelmét ……. Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. július 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. augusztus 31.    

 

q.) Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért „Három ország nyári tábor” 

megszervezésére irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 

2014. június 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. július 31.    

 

r.) Szentgotthárd-Rábakethely Városrész Önkormányzata adventi hangverseny és 

idősek karácsonya programjának szervezésére irányuló kérelmét ….. Ft-tal támogatja. 

A városrészi önkormányzatnak a programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város 

Önkormányzata nevére kiállított számlákat legkésőbb 2014. december 15-ig kell a 

Pénzügy részére benyújtani.  

 

s.) Rábafüzesért Egyesület tavalyi évi pénzmaradvány idei húsvéti rendezvényhez 

történő felhasználására irányuló kérelmét támogatja/nem támogatja.  

Elszámolási határidő: 2014. május 31.  

 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 

köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 

 

Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 16.) pontját figyelembe véve:      

                azonnal 

 



Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              civil szervezetek elnökei 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2014. április 22.   

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző    

 

A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztésben jelzett 22. sz. 

mellékletig a csatolt pdf állományban találhatóak. 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 
 

Szabályzat 
a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi 

költségvetése Civil Alap (a továbbiakban: Alap) megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet 

tartalmaz, amelyből elsősorban szentgotthárdi civil szervezetek, valamint városrészek 

számára nyújtható támogatás, amely a településrészeken jelentkező önkormányzati 

feladatok elvégzésének finanszírozását is szolgálhatja. Az Alapból támogatás nyújtására 

csak külön önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet 

sor. A támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk.  

 

2.) Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és osztja 

fel. A felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján kell az 

előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.  

 

3.) Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást igényelni, a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján a „Civilek és az 

Önkormányzat” menüpontban megtalálható, folyamatosan aktualizált Támogatásigénylő 

lap kitöltésével, a hozzá tartozó mellékletek csatolásával és határidőre a Hivatalba, a civil 

referenshez történő eljuttatásával. Döntésenként egy civil szervezet/városrész 

kizárólag egy programra, rendezvényre, feladatra irányuló kérelmet nyújthat be.  

 

4.) Támogatást kérhet az a településrészi önkormányzat, illetve az a bíróság által bejegyzett 

civil szervezet vagy alapítvány, melynek a székhelye Szentgotthárdon van (a továbbiakban 

együtt említve őket: civil szervezet) és eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 



CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének. A bírósági 

bejegyzést és a beszámoló letétbe helyezését igazolni kell a pályázat benyújtásával 

egyidejűleg. A beszámoló kapcsán a törvényben előírtaknak megfelelő időpontban megtett 

legutolsó letétbe helyezést kell igazolni. Ennek megfelelően a május 31. előtt beadott 

pályázat esetén a 2013-ban történt letétbe helyezést, a május 31-et követően beadott 

pályázat esetén a 2014-ben megtett letétet kell igazolni.  A beszámoló letételének 

igazolására utólag, a pályázat beadását követően nincs mód.  

 

5.) Az Alap egy részére a településrészi önkormányzatok, a településrészeken működő 

civil szervezetek pályázhatnak maximum évi 200.000,- Ft értékben a településrészen 

megvalósuló programokra. Az összeg a negyedévi döntések alkalmával lehívható (akár egy 

összegben, akár részletekben). A pályát benyújtásakor a támogatásigénylő lap és 

kötelező mellékletei mögé a városrési önkormányzat köteles a megvalósítandó 

programokról, elvégzendő feladatokról részletes költségvetést csatolni.  

 

6.) A civil szervezetek, alapítványok a helyben megvalósuló társadalmi, kulturális életét 

színesítő tevékenységek támogatására, programok szervezésére, feladatok ellátására 

pályázhatnak, az alábbiak szerint:  

 

6. 1. Kulturális feladatok 

a) Civil nap és Kistérségi Forgatag szervezése 

b) Gyermeknapi, idősek napi programok szervezése 

c) Hangversenyek, zenei programok szervezése 

d) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése 

e) Adventi, karácsonyi programok szervezése 

f) Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó, stb.) 

g) Jubileumi évhez kapcsolódó programok szervezése 

h) Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi programjának szervezése, 

amely helyben valósul meg 

 

6.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 

a) Iskolai versenyek szervezése 

b) Nyári táborok szervezése 

c) Egyéb oktatási feladatok szervezése 

 

6.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok 

a) A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló egészségfejlesztő, 

egészségre nevelő programok szervezése (pl.: prevenciós előadások szervezése, stb.) 

 

 6.4. Ismeretterjesztő feladatok 

a) Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet tagjait érintő 

ismeretterjesztő előadások szervezése 

 

6.5. Szabadidősport szervezése 

a) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények 

szervezése a szabadidő sport területén 

 

6.6. Városi értékmentés: Szentgotthárd értékeinek feltárása, bemutatása, 

fejlesztése  

a) a város intézményeinek, nevezetességeinek, természeti és egyéb értékeinek 

fejlesztésére irányuló tevékenységek, 



b) a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló tevékenységek, 

c) helytörténeti kutatások folytatására és annak eredményeinek közzétételére, 

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek. 

 

6.7. Környezetvédelem 

a) A környezet megőrzése és fenntartásában, a Zöld Szentgotthárd program 

megvalósításában való szerepvállalás  

 

6.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli 

településeken 

a) Közös kulturális programok, szabadidősport rendezvények szervezése 

 

6.9. Civil Iroda működtetése 

 

7.) A pályázat benyújtásához szükséges a támogatásigénylő lap, írásos kérelem a 

megvalósítandó program, ellátandó feladat részletes leírásával, valamint egy írásos 

beszámoló a civil szervezet elmúlt évi – a város kulturális, sport és civil életét színesítő 

– tevékenységéről. A pályázatok elbírálása során a Testület különös figyelmet fordít a 

civil szervezetek rendezvényeinek, ellátott feladatai hatékonyságának, jellegének 

vizsgálatára, továbbá előnyben részesíti azokat a kérelmeket, amelyek a lakosság jelentős 

részét érintik.   

    

8.) A civil szervezet támogatási igényéhez mellékelnie kell a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló 

nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) 

bekezdése szerinti érintettségről, továbbá a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a értelmében az Országos 

Bírósági Hivatal részére megküldött mérlegbeszámoló feladását igazoló postai 

feladóvény másolatát.  

 

9.) Amennyiben nem szentgotthárdi illetve településrész vonatkozásában nem településrészen 

működő civil szervezet jelentett be támogatási kérelmet, akkor a kérelmet fokozott 

figyelemmel kell megvizsgálni. 

 

10.) A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező 

kérelmeket a Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) véleményeztetni 

kell. A Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés 

kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Hivatalba. Amennyiben a Fórum 

nem ad véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható.  

 

11.) A Fórum mint bejegyzett szentgotthárdi civil szervezet szintén nyújthat be kérelmet. A 

Fórum kérelmét a Fórum nem véleményezi.  

 

12.) A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban levő 

összegről. A Testületnek a kérelmeket úgy kell elbírálnia, hogy az utolsó 

(szeptemberi) döntés alkalmával a felosztható összeg legalább egyharmada 

rendelkezésre álljon.  

 



13.) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az 

Önkormányzat és a Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok 

megvalósítását vállalja fel.  

 

14.) A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a 

2014. áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. A felsorolt hónapokban a következő 

időpontokig beérkező kérelmeket lehet vizsgálni: április 16. 16.00 óra, június 6. 12.00 

óra, szeptember 5. 12.00 óra. Minden beadott kérelemmel foglalkozni kell az Alap 

kimerüléséig. A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum véleményét.  

 

15.) Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi csoportja 

gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget. 

 

16.) Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén a 

támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött szerződéseket, 

támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek felhasználásáról szóló 

beszámolót átveszi, a Pénzüggyel együtt értékeli, szükség esetén ellenőrzést kezdeményez. 

 

17.) A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan a 

kérelmében megjelölt célra fordíthatja. A felhasználást a pénzügyi szabályoknak 

megfelelően bizonylatokkal és írásos beszámolóval – településrészek esetében 

legalább írásban benyújtott beszámolóval - köteles igazolni. Amennyiben a megkötött 

támogatási szerződésben foglalt határidőig, illetve az első írásos felszólításig a támogatott 

szervezet nem számol el a felhasználásról akkor a támogatást köteles az Alapba 

visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a támogatást az Alapba, ha a 

2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének 

törvényes határidőben nem tesz eleget. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a 

jegybanki alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított 

kamattal együtt köteles visszafizetni.  

 

18.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet, 

a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,  

b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,  

c.) amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak, 

d.) amellyel szemben a 2007. évi CLXXV. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll 

fenn, illetve ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az 

ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte,  

e.) amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi beszámolóját 

határidőben nem helyezte letétbe.  

 

Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a 60/2014. számú határozatában 

fogadta el 2014. március 26-án.  

 

Szentgotthárd, 2014. március 27.  

 

            

                  Huszár Gábor 

                  polgármester 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 
 

Ikt. sz.: 104-       /2014.                            

                                                                 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS  

 

 

Mely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárd, Széll K. tér 11., 

képviselője: Huszár Gábor polgármester) – a továbbiakban Önkormányzat, 

másrészről civil szervezet neve (székhelye, adószáma, bankszámlaszáma, képviselője) – a 

továbbiakban Támogatott 

között az alábbiak szerint: 

 

1.) A Támogatott civil szervezet, mely az Önkormányzattól a 2014. évi „Civil szervezeteket 

és városrészeket támogató Alap” keretből (a továbbiakban: Alap) támogatást igényelt. 

 

2.) Az Önkormányzat …/2014. számú Képviselő-testületi határozata …) pontja 

értelmében az Alap terhére a Támogatott részére egyszeri ………… Ft,-  azaz …………. 

00/100  forint támogatást nyújt a ….. tartandó ….. programhoz.  

Az összeget a Pénzügy 2014. ……-ig átutalja a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

 

3.) A támogatás feltétele, hogy a Támogatott 

a.) a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében megjelölt célra fordítja, 

b.) a támogatás tényét honlapján, a támogatott rendezvénnyel kapcsolatban megjelenő 

szórólapjain, plakátjain, sajtóanyagaiban, interjúiban megjeleníti és  

c.) eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban 

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének. 

 



4.) Az Önkormányzat a megítélt támogatást átutalja a Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

 

5.) A Támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal 

köteles igazolni, továbbá köteles igazolni beszámolója letétbe helyezésének tényét.  

A pénzügyi elszámolás végső határideje: 2014. december 31. 

Amennyiben eddig a határidőig a Támogatott nem számol el a felhasználásról, akkor a 

támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a 

támogatást az Alapba, ha jelen megállapodás 3. c.) pontjában foglalt feltételnek törvényes 

határidőben nem tesz eleget. A Támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki 

alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt 

köteles visszafizetni.  

 

6.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet, 

a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van, 

b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt, 

c.) amely nem felel meg az Önkormányzat ……/2014. számú Képviselő-testületi 

határozatával elfogadott, a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil 

szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról szóló szabályzat 

előírásainak, 

d.) amellyel szemben a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll 

fenn,  

e.) amelyik a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét 

az ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte vagy 

f.) amelyik az előző évi beszámolóját határidőben nem helyezte letétbe a 2011. évi 

CLXXV. törvényben előírtak szerint. 

 

7.) A szerződő felek a jelen magállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. Az egyedi támogatási igény alapján 

lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. tv. rendelkezéseinek, az erről szóló 2014. … …-én kelt nyilatkozat a jelen 

megállapodás elválaszthatatlan melléklete. 

 

A szerződő felek a fenti megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 

Szentgotthárd, 2014.  

 

 

 

……………………………………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviseli: Huszár Gábor polgármester 

……………………………………………………… 

Civil szervezet 

Képviseli:  

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

……………………………………………………… 

Dr. Dancsecs Zsolt 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

…………………………………………… 

Somorjainé D. Zsuzsanna 



jegyző pénzügyi vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 

 
Szentgotthárdi Civil Fórum  

Szentgotthárd  

Széll K. tér 7. 

     Tárgy: kérelmek véleményezése  
 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

Szentgotthárd  
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

 

A Képviselő-testület 2014. márciusi ülésén fogadta el Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét és 
Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról szóló 

szabályzatot. A programterv és szabályzat bíztosítja,  a Civil Alap szabályozott keretek 

közti felosztását.  

 
A szabályzat 3. ponja szerint:  „Döntésenként egy civil szervezet/városrész kizárólag 

egy programra, rendezvényre, feladatra irányuló kérelmet nyújthat be. „ 

 



A  Szabályza 10. pontja értelmében a civil szervezetektől érkező kérelmeket 

Szentgotthárdi Civil Fórummal Testület döntését megelőző előkészítő 

szakaszban előzetesen véleményeztetni kell.   

A Szabályzat 13. pontja szerint a kérelmek elbírálása során előnyben kell 
részesíteni azt a civil szervezetet, amely az önkormányzat és a Civil Fórum 

közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja 

fel.  

 
A szentgotthárdi Civil Fórum elnöksége áttekintette a pályázatokat és  

kialakította javaslatát. A   véleményezésnél figyelembe vettük,  hogy a 

kérelmező szervezet milyen aktivitást mutat, a városban megvalósuló 

programokban való részvétel tekintetében, továbbá milyen a kapcsolódása  a 
Szentgotthárdi Civil Fórumhoz.  

 

A Civil Fórum elnöksége a fenti szempontok figyelembevételével  kérelmek 

vonatkozásában a következő javaslatot teszi:  

 
1. A Szentgotthárdi Civil Fórum kérelmében a város májusfája fölállítása és 

kitáncolása köré szervezi a Civil Nap és Kistérségi Forgatag programokat, 

mely megvalósításához kért támogatást. Továbbá civil iroda  részére 

számítógép beszerzéséhez.  A programok a szabályzat szerint is 

támogatásra javasoltak, így a 304 500,- Ft megítélését javasoljuk. 

 

Táborok: 

2. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 65 fő részére szervezi 

hagyományos nyári táborát, jelentős önerőt biztosítva,  kérelmét  a nyári 

művészeti tábor megvalósítását 3000Ft/fő, azaz 195 000,- Ft javasoljuk  

támogatni.  

 

3. Az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány a tervezett 50 fős tábor megvalósításához 

kér támogatást. A tábor támogatását javasoljuk a kért 70.000,- Ft összegben.  

4. 100 éves Gimnáziumért Alapítvány először szervez tanulói részére tábort, 

jelentős önerővel hozzájárulva  a megvalósuláshoz. A kért 80 000,- Ft 

megítélését javasoljuk.  

5. Szentgotthárdi Evangélikus Egyházközség tábor megvalósításhoz kér 

támogatást, a kért 30 000,- Ft összeget javasoljuk megadni.  

 

 

 

 

Kulturális programok: 

6. A Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület  fúvószenekari találkozókra 

történő utazáshoz 1. körben 80 000,- Ft és 2. körben 80 000,- Ft  támogatás 

nyújtását javasoljuk. 

 

7. Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete 20 éves évfordulós rendezvénye 

programjához kért támogatást. Az évfordulós programot 110 000,- Ft összeggel 

javasoljuk támogatni. 

 

8. Pannon Kapu Kulturális Egyesület Fotóklub kérelmét, a Szentgotthárd Csata 

kiállításhoz kér paszpartu beszerzéséhez támogatást javasoljuk megadni 

90.000,- Ft értékben.  

 



9. Őrnyék Alapítvány kérelmében eszköz beszerzéséhez kér támogatást, amely 

segíti a hagyományőrző programjaik megvalósítását. Javasoljuk az 50 000,- Ft 

megítélését.  

 

10. ALFAKÖR kérelmében előadásra kér támogatást 20 000,- Ft összeg 

megítélését javasoljuk.  

 

Környezetvédelem: 

 

11. PRONAS Egyesület infrastruktúra fejlesztéséhez kért 50 000,- Ft támogatás 

összegét javasoljuk elfogadni.  

 

Sport: 

12. A Szentgotthárd Nyugdíjas Egyesület kérelmét a hagyománnyá vált 

„Nagyszülők és unokák sportnapja” programhoz kért támogatás javasoljuk 

megadni 50 000,- Ft összegben.  

13. Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896. Rába-menti Nemzetközi 

Túrakerékpáros Találkozó programra kér támogatást.  50 000,- Ft támogatás 

nyújtását javasoljuk.  

 

Városrészek: 

14. Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata májusfa kitáncolás programra kért 

30000,- Ft támogatást  javasoljuk megítélni. 

15. A Rábafüzesért Egyesület, kérelmét, amelyben 2013. támogatás 

átcsoportosítását kéri, javasoljuk elfogadni. 

16. Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi önkormányzata városrészi 

programjait 200 000,- Ft-al javasoljuk támogatni, de a kifizetés csak a 3. körben 

történjen meg, hisz a programok akkor valósulnak meg.  

 

17. Szentgotthárd-Zsida Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmét 200 000,- Ft-

tal javasoljuk támogatni,   de a kifizetés csak a 3. körben történjen meg, hisz a 

programok akkor valósulnak meg. 

 

18. A Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kérelmét, amelyben  

kerékpáros találkozó programjához kér támogatást javasoljuk elfogadni 

100 000,- Ft összegben.  

19. Szentgotthárd-Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata a városrészi falunap 

megrendezéséhez  az Önkormányzat hozzájárulását. A programhoz  200.000,- Ft 

támogatás nyújtását javasoljuk. 

 

 
Szentgotthárd, 2014.  április 23.  

 

     Tisztelettel: 

     Cziráky László 
SZCIF elnök 

 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére 

 

 

Tárgy: Szociális nyári gyermekétkeztetés 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI 

rendelet alapján a települési önkormányzatoknak 2014. évben is lehetőségük van szociális 

nyári gyermekétkeztetés megszervezése esetén támogatás igénybevételére.  

 

A miniszteri rendelet értelmében a források – a 2011-2013. évekhez 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 (2014. június 16. és augusztus 29.) folyamatosan, legalább 44, 
legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést (ebédet) 

biztosít a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú 

gyermekek (a továbbiakban: rászoruló 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 által, 

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

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

  c) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. 

§ 5. pontja szerinti családi gazdálkodó által, 

  d) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. 

§ 18. pontjában meghatározott mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató, a 

kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

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

  e) szociális szövetkezet által, vagy 

  f) közfoglalkoztatás keretében az adott településen 

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

vagy előállított alapanyagokból biztosítja, vagy önként vállalt önkormányzati 

feladatkörében termelteti. 

Az a)-e) pontok szerinti termelő gazdasága helyének a támogatást felhasználó 

települési önkormányzat székhelye szerinti megyében, vagy azzal szomszédos 

megyében, vagy a települési önkormányzat székhelyétől légvonalban számítva 

Magyarország területén 40 km távolságon belül kell elhelyezkednie. 

 

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

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

 

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 jegyzője – a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével – idén 

május 2-ig mérheti fel a nyári gyermekétkeztetés iránti igényeket. Mi ezt már megtettük. A 

támogatási kérelmet 2014. május 7-ig a Magyar Államkincstárnak a település helye szerint 

illetékes igazgatóságánál kell benyújtani. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, 

ha a kérelmező a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben a kérelmet 2014. május 

7-én éjfélig rögzíti, és azt legkésőbb 2014. május 8-án postára adja. E határidő elmulasztása 

jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott pályázat érvénytelen. 

 

A települési önkormányzatot megillető támogatás összegéről a miniszter 2014. június 4-ig 

dönt. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt 

támogatási igény teljes összegének igénybevételére. A feltételeket teljesítő önkormányzat 

részére a miniszter legalább a támogatási kérelemben megjelölt támogatási összeg 27 %-ának 

megfelelő összegű támogatást állapít meg.  

 

Az étkeztetés biztosítása a Szentgotthárdon a közétkeztetést végző JustFood Kft. által 

biztosított melegételként, az étel ételhordóban történő elszállításával történne. A JustFood Kft. 

a gyermekétkeztetést 695,- Ft/nap/gyermek (18 gyermekkel és 44 nappal számolva összesen 

550.440,- Ft) összegért tudja biztosítani. 

 

A pályázat benyújtásának időpontjában várhatóan Szentgotthárdon 72 kiskorú gyermek 

jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. 25 %-uk (= 18 fő) után „önerő nélkül” 

igényelhetünk támogatást. Az előzetes igényfelmérés során 26 kiskorú, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek szeretné igénybe venni a nyári 

gyermekétkeztetést. Közülük kell kiválasztani azt a legrászorultabb 18 főt, akiknek a napi 

egyszeri étkeztetésének költségéhez kérnénk az államtól adagonként 440,- Ft támogatást. 

  

Fentiek alapján 18 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú gyermek 

étkeztetésének finanszírozására nyújtanánk be a pályázatot 348.480,- Ft támogatási összegben 

(18 gyermek x 44 nap x 440,- Ft = 348.480,- Ft). Ezen összeg 27 %-a, 94.090,- Ft a garantált 

támogatás. 

 

Az önkormányzatnak önerőből kell biztosítania a JustFood Kft. által vállalt 695,- 

Ft/nap/gyermek és a pályázatban biztosított 440,- Ft/nap/gyermek közti különbséget, mely 

255,- Ft, összesen: (18 gyermek x 255,- Ft x 44 nap =) 201.960,- Ft. 

 

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. Ebben az esetben az 

étkeztetést igénylő gyermekek közül az étkeztetésben részesülők körét tovább kell majd 

szűkíteni. 

 

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

biztosítását 44 munkanap időtartamban, a 2013. évi pénzmaradvány terhére biztosítsa, a 

határozati javaslatban foglaltak szerint. 

 

 

A határozati javaslat 1. pontjának A) variációja elfogadása esetén az önkormányzat pozitív 

elbírálás esetén az állami támogatás mértékétől függetlenül felvállalja 18 rászoruló gyermek 



szociális nyári étkeztetését. Az elfogadandó maximális összeg úgy jön ki, hogy a 18 gyermek 

étkeztetésének összes költségéből kivonjuk a garantált támogatás összegét (550.440,- Ft – 

94.090,- Ft = 456.350,- Ft). Amennyiben az önkormányzat a minimálisan garantált 27 %-os 

támogatási összegnél magasabb mértékű támogatásban részesül, ez az összeg ennek 

megfelelően csökken. 

 

A határozati javaslat 1. pontjának B) variációjának elfogadása esetén a szükséges önrész 

hozzáadásával a pályázattal elnyert támogatási összeg arányában biztosítja az önkormányzat 

az étkeztetést, ha tehát pozitív elbírálás esetén pl. csak a legkisebb támogatási összeget ítélnék 

meg önkormányzatunknak, úgy az eredetileg felvállalt 18 fő helyett csak 9 fő szociális nyári 

étkeztetését tudnánk bevállalni. 

 

 
H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P  

I. A végrehajtás feltételei 

 

1/ A cél megvalósulásához milyen további intézkedések szükségesek? 

Pályázat benyújtása (adatlap és mellékleteinek megküldése a Magyar Államkincstár felé 

postai és elektronikus úton), pozitív elbírálás a miniszter részéről, a vállalkozóval kötendő 

szerződés aláírása, jogosultak részére étkezési jegyek kiadása. 

 

2/ Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek? Ha nem, hogyan kerülnek ezek biztosításra? 

A pénzügyi fedezet Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi pénzmaradványából 

biztosítható, a szükséges személyi és tárgyi feltételek is rendelkezésre állnak. 

 

3/ Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

A fedezet rendelkezésre álljon, a szülők az igénylést követően is maradjanak együttműködők, 

az önkormányzat oldaláról legyen meg a folyamatos kontroll. 

 

4/ Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Tartalmaz-e buktatókat? Hogyan kerülhetőek 

el ezek? 

Szükséges nyilatkozatok hiánya, néhány szülő esetleges gyenge együttműködési készsége 

rejthet kockázatot. Az esetlegesen fel nem használt összeget vissza kell fizetni. A 

nyilatkozatokat a vállalkozótól be kell szerezni, a szülőkkel a kapcsolattartást a támogatott 

időszakban különösen meg kell oldani. 

 

II. A társadalmi hatások összefoglalása  

 

A várható hozadék, s e hozadék mérésének, elemzésének és értékelésének módja, eszközei. 

Az Önkormányzat területén élő, szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok segítése, 

gyermekeik napi egyszeri meleg étkezésének biztosítása a nyári szünidő alatt az 

önkormányzat és az állam együttműködésével, közös anyagi tehervállalásával. 

 

III. Társadalmi költségek 

 

Az előterjesztéssel érintett valamely konkrét társadalmi csoport terhei: 

Az önkormányzatnak ez a támogatás természetesen anyagi teherrel jár, de a rászoruló 

családok terheit nagyobb arányban csökkenti. 

 

Hatékonysági és versenyképességi költségek: Nem releváns. 



 

Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Az önkormányzati hivatal költségvetési csoportjának és a szociálpolitikai ügyintézőnek jelent 

plusz feladatot. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

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

gyermekétkeztetést 2014. június 23-tól 2014. augusztus 22-ig terjedő időszakban 44 

munkanap időtartamban, a 2013. évi pénzmaradvány terhére biztosítja, maximálisan 

456.350,- Ft összegben. Amennyiben az önkormányzat a minimálisan garantált 27 %-os 

támogatási összegnél magasabb mértékű támogatásban részesül, a fenti összeg ennek 

megfelelően csökken. 

 

VAGY 

 

B) variáció: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális nyári 

gyermekétkeztetést 2014. június 23-tól 2014. augusztus 22-ig terjedő időszakban 44 

munkanap időtartamban, a 2013. évi pénzmaradvány terhére 201.960,- Ft összegben 

biztosítja. 

 

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 a JustFood Kft-vel 

(9970 Szentgotthárd, Füzesi út 7.) a gyermekétkeztetés biztosítására 2014. június 23-tól 

2014. augusztus 22-ig terjedő időszakban 44 munkanap időtartamban, 695,- 

Ft/gyermek/nap összegben.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2014. április 22. 

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem:  

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére 

 

Tárgy: Koszár Zsolt kérelme 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Koszár Zsolt a csatolt kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. számú 

melléklet). Kérelmében előadja, ahhoz, hogy a sportágában még eredményesebben tudjon 

szerepelni, önkormányzati támogatásra van szüksége. Mivel a felkészülés komoly anyagi 

hátteret igényel (sportfelszerelés, edzőtábor, táplálék-kiegészítők, utazási költség a 

versenyekre, nevezési díjak, szállás költségei a versenyeken),  50.000 Ft/hó támogatásra lenne 

szüksége. 

 

A kérelemből nem derül ki, hogy hány hónapról van szó – ezt tisztázni szükséges. Kérdés 

továbbá, hogy a Synergy Fittness egyéni sportolójáról van-e szó, vagy egy egyesületről, 

amelyik Szentgotthárdot képviseli. A város sport koncepciójában az szerepel, hogy 

sportágakat támogatunk, az utánpótlás nevelés érdekében, de ez Koszár Zsolt esetében nem 

valósul meg. Egy csapatnál, szakosztálynál látszanak az eredmények és nincs gond, ha kiesik 

egy, két versenyző néha, de egy emberes sportolásnál ez nem így van. 

 

Az elért eredmények alapján természetesen támogatható is lehet a kérelem, de 

meggondolandó, hogy a támogatás utalása legyen-e olyan elvárásokhoz kötve, mint a 

versenynaptár, az elindult versenyekről készített jegyzőkönyvek és a felkészülési programterv 

bemutatása az Önkormányzat részére.  

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koszár Zsolt kérelmét 

A. / a ……….................... terhére támogatja és ………….. Ft/hó támogatást biztosít a 

felkészüléséhez ………………… időtartamig azzal, hogy a Támogatott szervezet 

neve: …….  

- a támogatással köteles elszámolni az Önkormányzat felé,  

- a 2014. évi versenynaptárát, a felkészülési programtervét bemutatja az a 

szerződés megkötése előtt 

- a továbbiakban pedig az elindult versenyekről készített jegyzőkönyveket, a 

bemutatja az Önkormányzatnak a támogatás időszakában 

B. / nem támogatja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

              Tóth Levente, sport- és ifjúsági referens 

 

Szentgotthárd, 2014. április 24. 

                                                                                                                    Huszár Gábor 

                                                                                                                     polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 



 

 

1. számú melléklet 

 
Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő-testület! 

 

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy sportágamban (atlétika, hosszútávfutás) még 

eredményesebben szeretnék szerepelni, ehhez azonban a város támogatására lenne 

szükségem. 

A 2013-as szezont országos ranglista első (félmaraton), második (10 km) helyén 

zártam illetve két országos bajnoki bronzérmet is szereztem Szentgotthárd városának. 

Külföldi versenyeken legyőztem az Európa-bajnokság 12. helyezettjét és a csehek londoni 

olimpikon maratoni futóját is. A jövőben főleg az utcai versenyekre illetve országos 

bajnokságokra szeretnék összpontosítani, amely versenyeken a Synergy Fitness Szentgotthárd 

SE-t képviselem. Felkészülésem a terv szerint halad, távlati célként a 2016-os Rio de 

Janeiróban rendezendő Olimpiára szeretnék kijutni maratoni futásban. Az eredmények 

tükrében ez teljesen reális, hiszen a környező országok olimpikonjait rendre legyőzőm a 

versenyeken. 

Egy ilyen felkészülés komoly anyagi hátteret igényel, többek közt az alábbiakra lenne 

szükségem: 

 sportfelszerelés 

 edzőtábor 

 táplálék-kiegészítők 

 utazási költség a versenyekre 

 nevezési díjak 

 szállás költségei a versenyeken 

Ennek összege: 50.000 Ft/hó 

Bízom benne, hogy céljainkat közösen elérjük és a versenyeken Szentgotthárd 

színeiben továbbra is szép sikereket érek/érünk el. 

 

Szentgotthárd, 2014. április 18. 

 

 Tisztelettel: 

 Koszár Zsolt 

 

 

 



 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2014. április 30-i testületi ülésére 

 

Tárgy: „Szentgotthárdi Széchenyi István Általános Iskola napelemes rendszer 

telepítése” (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1295) és a „Szentgotthárdi Tótágas 

Bölcsőde és SZEOB Játékvár Óvodája napelemes rendszer telepítése” (KEOP-

4.10.0/A/12-2013-1291) EU Önerő Alap igényléséről 

 

Tisztelt Képviselő–testület! 

 

Előzmények 

 

Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. Korm. rendelet 

szabályozza a támogatás igénybevételét. Az Önerő Alap célja a 2007–2013 programozási 

időszakban – az Európai Területi Együttműködés programjaiból származó támogatások 

kivételével – az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból támogatásban 

részesülő közszféra szervezet kedvezményezettek önerejéhez támogatás nyújtása. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata jogosult igénybe venni a támogatást a  „Szentgotthárdi 

Széchenyi István Általános Iskola napelemes rendszer telepítése” (KEOP-4.10.0/A/12-

2013-1295) és a „Szentgotthárdi Tótágas Bölcsőde és SZEOB Játékvár Óvodája 

napelemes rendszer telepítése”  című pályázatok keretében. Az EU Önerő Alap támogatás 

mértéke a saját forrás 100%-a. A támogatás igénylése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

internetes portálján keresztül történik. 

Annak érdekében, hogy az Önkormányzatra háruló pénzügyi teher mértéke csökkenthető 

legyen, javasoljuk, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a jelenleg hatályos Támogatási 

szerződés szerinti önerőnek az EU Önerő Alap igénybevételével történő biztosításához 

szíveskedjen felhatalmazást adni Képviselő-testületi határozatban. 

 

A Széchenyi István Általános Iskola esetében az önerő összege: 7.888.592,- Ft.  

A Szentgotthárdi Tótágas Bölcsőde és SZEOB Játékvár Óvodája esetében az önerő összege: 

4.258.620,- Ft. 

 

További benyújtott pályázataink nem tartoznak a 285/2012. Korm. rendelet hatálya alá. 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 

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

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata az EU Önerő Alap felhasználásának részletes 

szabályairól szóló 285/2012. Korm. rendelet alapján a „Szentgotthárdi Széchenyi István 

Általános Iskola napelemes rendszer telepítése” című pályázat saját forrását: 7.888.592,- Ft 

EU Önerő Alap igénybevételével kívánja biztosítani. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata az EU Önerő Alap felhasználásának részletes 

szabályairól szóló 285/2012. Korm. rendelet alapján a „Szentgotthárdi Tótágas Bölcsőde és 

SZEOB Játékvár Óvodája napelemes rendszer telepítése” című pályázat saját forrását: 

4.258.620,- Ft EU Önerő Alap igénybevételével kívánja biztosítani. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Takács Adrienn pályázati referens 

 

Szentgotthárd, 2014. április 17. 

 

 

     Huszár Gábor 

    polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére 
 

Tárgy: Közterület fenntartási-, fejlesztési cselekvési terv  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bevezetés 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. márciusi rendes testületi 

ülésén foglalkozott a közterületek gondozása, a város egész területét átfogó stratégia 

kidolgozása elnevezésű előterjesztéssel. Ezen az ülésen hozott 62/2014. számú határozatában 

arról döntött, hogy az áprilisi ülésre az elfogadott fejlesztési stratégia alapján egy konkrét 

cselekvési tervet, illetve egy ütemezést kell a képviselő-testület elé terjeszteni. 

 

 A városi közterületek fenntartásához tartozik az önkormányzat tulajdonában és 

fenntartásában lévő parkok (kertek) fenntartási feladatainak, a köztisztasági (közterület-

tisztítási, közterületi hulladékkezelési-, hó-eltakarítási, illetve síkosság-mentesítési) 

feladatoknak, illetve az utak, kerékpárutak, járdák fenntartásával és felújításával kapcsolatos 

feladatoknak az ellátása. A utak, kerékpárutak és a járdák felújításával kapcsolatos feladatokat 

a Képviselő-testület a 2013. februári ülésén részletesen áttekintette, ezért jelen 

előterjesztésben ezzel nem kívánunk foglalkozni. 

 

Az önkormányzatnak jelenleg a 100 %-os tulajdonában lévő SZET Szentgotthárdi  Kft.-vel 

vannak megállapodásai a parkfenntartási és a közterületek tisztítási feladatainak ellátására. 

Egyéb ezzel kapcsolatos fejlesztésekkel, egyéb fenntartási feladatokat (pl.: kátyúzás) pedig 

eseti megbízások, szerződések útján a költségvetésben rendelkezésre álló források figyelembe 

vételével tudjuk elvégeztetni.  

 

Ebben az előterjesztésben az előterjesztés tárgya szerint a közterületek gondozásáról, 

fejlesztéséről kívánunk egy olyan cselekvési tervet, ütemtervet összeállítani, amely legfőbb 

célkitűzése a kidolgozott stratégiának megfelelően az önkormányzati közterület-fenntartási 

(zöldterület-fenntartási, köztisztasági (közterület-tisztítási, közterületi hulladékkezelési), hó-

eltakarítási és síkosság-mentesítési) feladatok ellátási színvonalának, illetve a közterületek 

fejlesztésének, valamint a közterületi rend javítása. A Csalakvési tervünk az Előterjesztés 1. 

számú mellékletében található. A Cselekvési tervet 5 évre készítettük, címében ezért 

olvasható a 2014 – 2019. de egyrészt fontosnak tartjuk, hogy legalább évente egy – egy 

beszámoló erejéig áttekintsük azt illetve az is fontos, hogy az időközben bekövetkező 

esetleges változásokat is folyamatosan figyelemmel kísérjük és a Tervben átvezessük. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a város egész területét átfogó, a közterületek 

gondozásával kapcsolatos fentiekben felvázolt stratégia elfogadását. 

 

Határozati javaslat  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint a „Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közterület - fenntartási-, 

és -fejlesztési cselekvési terve 2014 – 2019.” dokumentumot megismerte és azt elfogadja. A 



Cselekvési Terv végrehajtásáról évente az áprilisi ülésen be kell számolni a Képviseló-

testületnek. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

 

Szentgotthárd, 2014. április 18. 

 Fekete Tamás 

 városüzemeltetési vezető 

                                                                                                      

Ellenjegyzés: 



1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közterület-

fenntartási- és -fejlesztési Cselekvési Terve 

2014 – 2019. 
 

I., Közparkok (kertek) fenntartása, fejlesztése: 
 

Célkitűzés: A közparkok, közterek és lakótelepi zöldfelületek vonzó, magas színvonalon 

történő fenntartása, biztonságos közösségi terekké történő fejlesztése. A közparkok 

funkcióinak, berendezéseinek korszerű, az igényekhez igazodó kialakítása. A felújítások, 

fejlesztések során az egyes zöldterületek egyedi identitást biztosító arculatának kialakítása. 

 

I.1.„Kiemelt” zöldterületek fenntartása: Az ún. kiemelt területeken a 

parkfenntartási feladatok ellátását az éves, április 01-től – március 31-ig szóló 

időszakra kötött megállapodás útján látja el az önkormányzat többek között az erre 

célra is létrehozott szervezetével a korábbi években az ÖKV, tavaly óta pedig  a SZET 

Szentgotthárdi Kft. útján. Ennek a megállapodásnak a keretében jelenleg 126.848 m
2
 

ún. kiemelt területen történnek a zöldterület fenntartási munkák (pázsitfenntartási 

munkák elvégzése, a tavaszi-nyári virágágyak fenntartása, közterületen lévő fák, 

fasorok, sövények és cserjék fenntartása, közterületi játszóterek üzemeletetése, 

térburkolatú, kavicsozott és murvás parki utak gondozása, emlékművek környezetének 

fenntartása).  

Ezek a kiemelt területek a Szabadság téri Liget, a Várkert, a Széll Kálmán tér, a 

Hunyadi J. utca a temetőig, a Füzesi út a Május 1. úti kereszteződésig, a Május 1. úti 

buszöblök, a Mártírok út – Széchenyi út, az Árpád út a ligetig, a Kossuth L. utca, a 

Rákóczi F. u. - Deák F. utca – József A. utca zöldfelületei és az 1956-os emlékerdő. 

Jelenleg erre a célra 11.800,- eFt + ÁFA összeget fordít az önkormányzat, illetve 

tavaszi-nyári virágok beszerzésre szerepel még külön forrás 1.800,- eFt + ÁFA 

összegben. A megbízott szervezetnél a humán erőforrás (pl.: kertész alkalmazása), 

illetve a technikai eszközök fejlesztése elengedhetetlen egy megfelelő színvonalú 

fenntartási feladat ellátás érdekében.  

A cselekvési terv alapján javasoljuk  

- a parkfenntartási munkálatokat végző szervezetnek legalább eseti megbízási 

szerződéssel egy kertész alkalmazását a hatékonyabb és szakszerűbb parkgondozási 

feladatok ellátása érdekében,  

- a parkfenntartáshoz szükséges eszközpark folyamatos karbantartását, fejlesztését  

- és a zöldterületek megfelelő színvonalú fenntartásához szükséges munkálatok 

maradéktalan ellátását, amelyhez az önkormányzatnak az ezekhez szükséges forrást 

biztosítania kell. Jelenleg forrás hiányában elmaradnak bizonyos növényvédelmi 

munkák (pl.: fák permetezése), a tápanyag pótlások (növényeknél), trágyázások 

(pázsit fenntartási munkáknál), virágágyások beültetése részben történik meg (pl.: 

Barokk kertben csak nyári virágok kiültetése történik). Továbbá jelen cselekvési terv 

következő fejezetében részletesen kidolgozott zöldfolyósó fejlesztés alapján a 

kiemelten gondozandó területek körét bővíteni kell a zöldfolyósó hálózati elemek 

területével a kialakításuk függvényében és ehhez a szükséges plusz forrásokat 

biztosítani kell. Ellenkező esetben ezek a zöldfolyósóként funkcionáló területek 

használhatatlanok lesznek, hiszen például legfeljebb évi kétszeri kaszálás esetén egy 

fasori sétány nem lesz használható.  

 



 Javasolt cselekvési terv és ezek ütemezése a ún. kiemelt területek parkfenntartási 

feladatok ellátásához: 

- A kiemelt területek parkfenntartására biztosított éves keretösszeg 

megemelése bruttó 1,5 mFt/év összeggel, időtartama folyamatos Célja: 

kertész alkalmazása, a meglévő eszközpark folyamatos karbantartása, szükség 

szerinti fejlesztése, valamint a forráshiány miatt elmaradó munkálatok 

elvégzése  

- A kiemelten gondozott területek bővítéséhez szükséges bruttó 1,3 mFt-os 

pluszforrás biztosítása (2014-ben Baba sétány), időtartama folyamatos 

(fejlesztési cél meghatározásának, illetve a célok megvalósításának 

függvényében). Célja: 2014-ben a Zsida-patak mellett kialakított „Baba-

sétány” és környezetének területével bővíteni a kiemelten gondozott 

zöldterületeket (sétány területe: 2.500 m
2
 (teljes sétány kialakítása után), 

környezetében lévő önkormányzati ingatlanok: 30.000 m
2
), majd ezt követően 

a zöldfolyósó fejlesztés eredményeként létrejövő elemek függvényében a 

kiemelten gondozandó területek bővítése és az ehhez szükséges pluszforrás 

biztosítása 2015-18. között 1,00 – 2,00 mFt/elem összeggel.  

 

I.2.Eseti jelleggel gondozott zöldterületek fenntartása: Jelenleg 176.287 m
2
 területű 

önkormányzati tulajdonú ingatlanon történnek eseti jelleggel zöldterület fenntartási 

munkálatok. A kiemelten gondozott zöldterületektől az különbözteti meg az eseti 

jelleggel gondozott zöldterületeket, hogy ezek fenntartását eseti megbízások alapján 

látjuk el. Az elmúlt években rendelkezésre álló csekély forrásokra tekintettel ezek a 

munkálatok lényegében ezeknek a területeknek a kaszálását jelentette évente 

legfeljebb két alkalommal. A fentiekben részletezett nagyságrendű területek egyszeri 

kaszálása 750,- eFt/alkalom + ÁFA. Jogos igényként merül fel, hogy ezeken a 

területeken többszöri kaszálás történjen, illetve bizonyos lakóövezethez közeli 

területeken a kaszálék összegyűjtése is megtörténjen, illetve allergén növények 

megjelenésekor a kaszálás azonnali megismétlése megvalósulhasson. Ezekre a 

feladatokra eddig nem biztosított forrást az önkormányzat költségvetése. 

 

Javasolt cselekvési terv és ezek ütemezése az ún. eseti jelleggel gondozott 

zöldterületek fenntartása: 

- Az eseti jelleggel gondozott zöldterületek fenntartásához pluszforrás 

biztosítása bruttó 1,0 mFt/év összeggel, időtartama folyamatos. Célja: az 

eseti jelleggel gondozott zöldterületek legalább évi háromszori kaszálása. 

 

I.3.Játszóterek üzemeltetése, felújítása: Jelenleg 7 db közterületi játszótéren 48 db 

játszóelem üzemeltetését, fenntartását kell elvégeznünk. Ezeken a játszótereken az 

előírt ellenőrzéseket, illetve felülvizsgálatokat az előírt rendszerességgel  

folyamatosan el kell végezni, az ehhez előírt bizonylatokat vezetni kell. A  játszótéri 

eszközök folyamatos karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról gondoskodni kell. 

Idén a rábakethelyi városrészen lévő Radnóti úti játszótér fog megújulni. A játszóterek 

felújítását, szabványosítását folytatni kell elsősorban a városrészeken lévő 

játszótereken.  

 

Javasolt cselekvési terv és ezek ütemezése a játszóterek üzemeltetéséhez, 

felújításához: 

- Az előírt ellenőrzések, felülvizsgálatok, illetve folyamatos 

karbantartásokhoz szükséges forrás biztosítása bruttó 1,00 mFt/év, 

időtartama folyamatos. Célja: játszóterek ellenőrzésével, felülvizsgálatával és 



üzemletetésével kapcsolatos előírások teljesítése, a bírságok ás balesetek 

elkerülése érdekében 

- Játszótér szabványosítási, építési program folytatása, költségigénye bruttó 

3-5 mFt/játszótér, időtartama a források előteremtésének függvénye Célja: 

elsősorban a városrészeken lévő játszóterek szabványosítása, vagy már 

elbontásra kerülő játszótéri elemek pótlása (felmérésünk alapján 

szabványosítás öt helyszínen, pótlása két helyszínen, új játszótér építése pedig 

két helyszínen kerülhet szóba).   

 

I.4.Parkok felújítása, fejlesztése, funkció bővítése, növények megújítása: Szinte 

valamennyi parkunkra ráfér az elöregedett növények megújítása, cseréje, vagy hiányzó 

növények pótlása, illetve az elhasználódott parki elemek cseréje, burkolt felületek 

állagjavítása. Várkerti park felújításának, fejlesztésének folytatása burkolt sétányok 

(kerékpárutak) kialakításával, angolkerti rész kialakításával, közvilágítás létesítésével, 

funkcióbővítéssel a jelenlegi játszótér folytatásaként – akár a  régi strand területének 

egy részét is felhasználva fitnesspark létrehozásával. Az ehhez szükséges forrásokhoz 

a pályázati forrásokat folyamatosan keresni, illetve az önkormányzati forrásokat pedig 

tervezni szükséges az önkormányzat éves költségvetésében. 

 

Javasolt cselekvési terv és ezek ütemezése a parkok felújításához, fejlesztéséhez, 

funkció bővítéséhez és növények megújításához: 

 A parkokban lévő növények pótlására, illetve megújítására, valamint 

cseréjére 5 m Ft-os forrás biztosítása 2015-ben Célja: elsősorban a 

Várkertben és Szabadság téri Ligetben lévő elöregedett, vagy kiszáradt 

növények cseréje, illetve hiányzó növények pótlása  

 A parkokban lévő utcabútorok szükség szerinti cseréjéhez, bővítéséhez 

forrás biztosítása az éves költségvetésekben, időtartama folyamatos.  
Célja: a parkokban lévő elhasználódott, illetve megrongált utcabútorok  

(hulladék-gyűjtők, padok, információs táblák stb.) cseréje, illetve hiányzó 

utcabútorok (pl.: kutyaürülék-gyűjtők, információs táblák, padok stb.) 

kihelyezése. 

 Parkok fejlesztésének folytatása, illetve jelenleg kihasználatlan 

területrészeken funkcióbővítés, időtartama a fejlesztési célok, illetve az 

ezekhez szükséges források biztosításának függvényében Célja: Szabadság 

téri ligetben csapadékvíz-elvezetés kiépítésének folytatása (2,5 mFt), a Várkert 

fejlesztésének folytatása ((barokk kert befejezése, angolkerti rész kialakítása) 

90 mFt)), sétányok (kerékpárutak) burkolása (12,50 mFt), közvilágítás 

kialakítása (10 mFt), fitness park kialakítása (15 mFt).  

 

II., Zöldfolyosó, zöldsétány kialakítása, illetve fasorok fenntartása, 

fejlesztése: 
 

Ha ránézünk Szentgotthárd központi területrészének térképére azt látjuk, hogy a város 

legszebb központi részeit is egy természetes zöld folyosó köti össze ami nem sok városban 

található meg ebben a formában. Ez nekünk a rendelkezésünkre álló érték amiről jószerivel 

nem is tudunk illetve nem gondolunk rá amikor a város értékeit vesszük számba. Még az 

évekkel ezelőtt elindított Zöld Szentgotthárd rendszerünkhöz is hozzákapcsolható, mostantól 

kezdődően ilyen minőségében is óvandó és fejlesztendő. A Zöld folyosó a Zsida-patak 

melletti nagy füves – fás területen most kialakított „Babasétánytól” kezdődik (ahol az előző 

évben születet szentgotthárdi gyermekek számára ültetünk egy – egy fát) – folytatódik a Zsida 

– patak természetes zöld partjával és részben a sporttelep mögött alakuló parkosított részekkel 



illetve másrészt a Zsida patak Rábába torkolati részétől folytatódik nyugati irányban a Füzesi 

úti Rába – hídig és onnan tovább a város belvárosnak mondható részén keresztül  gátig (onnan 

pedig ha akarjuk a Rába – töltsé mentén egészen az osztrák határig vagy a Szentgotthárd – 

Mogersdorfi útig.. Erre a zöld folyosóra lehetne (kellene) kialakítani fenntartási – fejlesztési 

tervet ami minimálisan a jelenlegi állapot megőrzését, a területek gondozását jelenti, de 

továbbgondolva a terület rendezettebbé tétele is megvalósulhatna. . A területek jelenleg 

alulhasznosítottak. A területek fejlesztésére van szükség, hogy vonzó szabadidős és rekreációs 

területté váljanak illetve, hogy be tudják tölteni ezt az említett funkciójukat. Ezeknek a 

feltárása lényegében 2014-ben elkezdődött, hiszen a Zsida-patak partjának keleti oldalán, a 

patak és a Zöld Mező, valamint az Örökzöld utcák által közrefogott jelenleg hasznosíthatatlan 

önkormányzati tulajdonú területen egy ún. „Baba-sétány” kialakításával került sor. Ezen a 

területen kisebb tereprendezési munkálatok és a fatelepítések folytatása után egy fasor között 

húzódó cca. 400 m hosszúságú vízparti sétány („Baba sétány”) alakulna ki a Zsida-patak 

partjának keleti oldalán. Amennyiben ezt tovább gondoljuk, akkor a Zsida-patakot követve a 

Kossuth L. utcai sporttelepen folyamatban lévő fejlesztéseinek során kell zöld parkos 

területrész kialakítására gondolnunk.  Innen eljuthatnánk a Rába-folyóhoz, ahol folyóparti 

sétányok, kiülők kialakításával (ahol ez műszakilag lehetséges), majd ezt folytatva a Mozi 

mellett folyóparton érünk  egészen a Pável Á. ltp. mögött lévő gátig. Ezzel a „zöldfolyosóval” 

feltárásra kerülhetnek ezek a területek és „eljuthatunk” a vízfolyásokhoz, mert jelenleg ez 

kihasználatlan annak ellenére, hogy a Rába és a Lapincs is átszeli a várost. A cselekvési terv 

1. pontjában jeleztük, hogy ezek a „zöldfolyosók” kialakításuk után csak úgy tölthetik be 

szerepüket, úgy lesznek ténylegesen használhatók, ha a fenntartásukra kiemelt figyelmet 

fordítunk és az ehhez szükséges forrást biztosítani tudjuk.       

A közterületi fasorok fenntartási módszerei, a fenntartás rendszeressége és színvonala nem 

egységes. A fenntartást, felújítást, telepítést nehezíti, hogy nem rendelkezünk fakataszterrel. A 

fasorok összetétele átlagos és vegyes képet mutat. A közterületi fák egy részének (100 db) 

műszeres felülviszgálata (bekerülési költsége: br. 6.300,- Ft/db), egyúttal fakataszter 

kialakítása (bekerülési költsége: br. 2.540,- Ft/db) az elmúlt évben megtörtént. Ezt folytatani 

kellene, hogy legyen egy teljes körű fakataszterünk, illetve felülvizsgálatokat a túlkoros, 

balesetveszélyes egyedeknél folytatni kell. Továbbá az elöregedett, felújításra szoruló utcai 

fasorok, illetve hiányok (utcafásítások) ütemezett cseréjét, pótlását el kell végezni, illetve az 

ehhez szükséges forrásokat elő kell teremteni. 

 

Javasolt cselekvési terv és ezek ütemezése a zöldfolyosó, zöldsétányok kialakításához, 

illetve fasorok fenntartásához, fejlesztéséhez: 

 Teljeskörű fakataszter létrehozása, műszeres felülvizsgálatok készítése 

szükség szerint, költségigénye bruttó 2,5 mFt (fakataszter) Célja: 

Fenntartási, felújítási, telepítési munkálatok szakszerűségének, 

ütemezhetőségének elősegítése, illetve a balesetveszélyeshelyzetek elkerülése  

 Utcai fasorok szükség szerinti cseréje, pótlása (utcafásítások), 

költségigénye és időtartama a telepítési célok meghatározásának 

függvényében (pl.: évente 3 mFt)  Célja: Elöregedett, felújításra szoruló 

fasorok cseréje (Kossuth L. utca, Széll K. tér, Mártírok út stb.), illetve hiányok 

(utcafásítások) ütemezett pótlása  

 „Zöldfolyosó” rendszer (zöldsétányok) kialakítása, időtartama: a 

fejlesztési cél pontos meghatározása, illetve a források előteremtésének 

függvényében Célja: a jelenleg alulhasznosított Zsida-patak - Rába – Lapincs 

partszakasz „feltárása”, zöldterületi folyosó kialakítása  

 

III.Intézményudvarok fenntartása, fejlesztése: 



Az önkormányzat feladatai közé tartozik a saját tulajdonában lévő intézmények udvarán lévő 

zöldterületek fenntartása. Ide tartoznak az oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és 

kulturális intézmények. Ezek is jelentős nagyságú zöldterületek, sok fával és játszószerrel 

illetve sportpályákkal. Ezeknek a területeknek a fenntartását az intézmények felújítására, 

karbantartására kötött megállapodás keretében látja el az önkormányzat többek között az erre 

célra is létrehozott szervezetével a korábbi években az ÖKV, tavaly óta pedig  a SZET 

Szentgotthárdi Kft. útján. A közterületi parkok fenntartásához hasonlóan itt is fontos a 

megbízott szervezetnél fontos az ehhez szükséges erőforrások fejlesztése egy megfelelő 

színvonalú intézményudvar fenntartási feladat ellátás érdekében.  

 

Javasolt cselekvési terv és ezek ütemezése az intézményudvarok fenntartásához, 

fejlesztéséhez: 

- Az intézmény udvarok fenntartásához szükséges  éves keretösszeg 

biztosítása  

- Az 1.3. pont alapján itt is az intézményi játszóelemek esetén az előírt 

ellenőrzések, felülvizsgálatok, illetve folyamatos karbantartásokhoz 

szükséges forrás biztosítása, időtartama folyamatos. Célja: játszóterek 

ellenőrzésével, felülvizsgálatával és üzemletetésével kapcsolatos előírások 

teljesítése, a bírságok ás balesetek elkerülése érdekében 

- Az 1.3. pont alapján itt is az intézményi „játszótereken” szabványosítási, 

építési program folytatása Célja: az intézményi játszóelemek 

szabványosítása, vagy már elbontásra kerülő játszóelemek pótlása. 

- Az intézmény udvarok fejlesztése, funkcióbővítése a meghatározott 

fejlesztési célok, illetve az ezekhez szükséges források biztosításának 

függvényében Célja: színvonalas intézményudvarok létrehozása 

 

IV.Közterületek tisztítása: 
A zöldterületek (parkok) fenntartása és a közterületek fejlesztése mellett a közterületek 

tisztítása is fontos feladat. Az önkormányzat feladatkörébe tartozó közterületek tisztítását az 

önkormányzat a 100 %-os tulajdonában lévő SZET Szentgotthárdi Kft. végzi az 

önkormányzattal kötött megállapodások alapján. A köztisztaság állapota is alapvetően 

meghatározza a közterületeink minőségét. A lakosság és az önkormányzat növekvő igényei, a 

klímaváltozás, valamint a rendelkezésre álló korlátozott források miatt a feladatok ellátása 

folyamatos egyeztetést és egyre növekvő erőforrásokat igényel.  

Jelenleg 63.535  m
2
 út-, 11.555 m

2
 járda-  és  4.620 m

2
 kerékpárút felületén történnek 

közterület-tisztítási munkák (út-járda-kerékpárút felületek tisztítása, köztéri hulladék-gyűjtők 

ürítése, üvegvisszagyűjtési pontok környezetének takarítása, buszvár épületek, ill. buszöblök 

takarítása, valamint hó-eltakarítási és síkosság elleni védekezési feladatok ellátása, ipari parki 

közterületek takarítása, lomgyűjtő, illetve törmelék-gyűjtő konténerek üzemeltetése). Jelenleg 

ezekre a célokra 16.500,- eFt + ÁFA összeget fordít az önkormányzat. Ennél a feladatnál is 

elengedhetetlen a megfelelő színvonalú és minőségű erőforrások biztosítása. A feladatok 

hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében javasoljuk a közterület-tisztítási munkáknál a 

téli útüzemeltetési feladatok elkülőnítését, mivel jelenleg egy megállapodás keretében 
kezeljük a közterület-tisztítási feladatokat és hó-eltakarítási, sikosság mentesítési 

feladatokkal. Ezekre a célokra kap egy meghatározott összegű keretet a megbízott szervezet, 

ami független a téli időjárástól. Az új rendszer szerint a téli útüzemeltetésre biztosítanánk egy 

ún. rendelkezésre állási díjat (br. 2.400,- eFt/év), amely tartalmazna két szállítmány (cca. 30 

m
3
) szóróanyag beszerzését és tárolását a megbízott szervezet telephelyén, illetve a készenléti 

díjak költségét a téli időszakra. A további ténylegesen elvégzett téli útüzemeltetéssel 

kapcsolatos munkálatok elszámolására pedig utólag, a megállapodásban előre rögzített 

egységárakon és a téli útüzemeltetési naplóban leigazolt munkavégzések után lesz lehetőség. 

A téli útüzemeltetésnél fontos, hogy előre meghatározzuk milyen szolgáltatási színvonalon 



történjen a téli útüzemeltetés. Preventív (megelőző) szórás is történjen havazások előtt, mert 

akkor egy „havas” nap költsége cca. br. 400,- eFt/nap, vagy csak hó-eltakarítás történik 

havazások idején és szükség szerinti helyeken (jegesedés esetén) van csak szórás, mert akkor 

ennek a költsége kb. a fele (br. 200,- eFt/nap). A meghatározott cél függvényében a feladat 

ellátásához szükséges forrást az önkormányzat költségvetésében biztosítani kell. Célszerű 

lenne a rendkívüli időjárási körülmények kezelésére külön költségvetési keretet 

létrehozni, mivel nem lehet előre tudni, hogy milyen tél lesz. (ez kapcsolódhatna 

nemcsak a téli időjáráshoz, hanem egyéb szélsőséges időjárási körülmények miatt 

kialakuló előre nem látható helyzetek kezeléséhez is (pl.: árvíz, allergén növények 

megjelenése stb.) 

Fontos a közterületi rend javítása is, hiszen a szemetelések, a rongálások stb. ezzel 

megelőzhetőek lennének és ezáltal az erre fordított forrásokat is lehetne például fejlesztésekre 

fordítani. Ehhez hozzájárulhatna a közterületi térfigyelő rendszer kialakítása is. Tisztább 

közterületek eléréséhez a civil szervezetekkel történő együttműködést is folytatni, erősíteni 

kell (hulladékgyűjtési akciók szervezése, közterületi hulladékkezelés (üvegvisszagyűjtési 

pontok), kulturált ebtartás stb. területein). 

 

  Javasolt cselekvési terv és ezek ütemezése a közterületek tisztításához: 

 A közterület-tisztítási, illetve téli útüzemeltetési (hóeltakarítás, ill. 

síkosság-mentesítés) feladatok szétválasztása 2014/15. téli időszaktól, 

rendkívüli időjárási körülmények kezelésére külön költségvetési keret 

létrehozása (8 mFt/év) Célja: a színvonalasabb közterület tisztasági feladatok 

ellátása, illetve a rendkívüli időjárási körülmények hatékonyabb kezelése  

 Közterületi térfigyelő rendszer kialakítása 2014-ben, költségigénye a 

pályázati források elnyerésének függvénye Célja: a közterületi rend javítása 

 Civil szervezetekkel meghatározott célkitűzések elérésének elősegítése 

érdekében együttműködési megállapodások kötése Célja: a közterületi rend 

javítása (pl.: kulturált ebtartás, közterületi hulladékkezelés) 

 

 

V.Kommunikációs és partnerségi program: 
Az önkormányzati közterület-fenntartás, fejlesztés, köztisztasági feladatok ellátása a lakosság 

széles rétegét érintő közügy. Az önkormányzat és feladatok ellátásával megbízott szervezetek 

csak az érintett lakosság, civil- és gazdasági szervezetek bevonásával képes az ezen a 

területen megfogalmazott célokat elérni. Ennek a programnak kettős célja van egyrészt a 

lakosság jobb tájékoztatása a közterületek állapotával, fejlesztési elképzelésekkel 

kapcsolatban, másrészt a közösség igényeinek, elvárásainak figyelembevétele, együttműködés 

a megvalósítás és a fenntartás során. 

 

Javasolt cselekvési terv és ezek ütemezése a kommunikációs és partnerségi programhoz: 

 Közterületekkel kapcsolatos információk megjelentetése, illetve 

véleménykérés a helyi médiákon keresztül, időtartama folyamatos Célja: a 

közterülettel kapcsolatos fejlesztési elképzelésekről, illetve konkrét 

fejlesztések kezdetekor kapcsolatos információk elérhetőségének biztosítása, 

illetve az információáramlás kétirányúvá tétele; 

 Közösségi kert program folytatása, időtartama folyamatos Célja: jelenleg 
hasznosítatlan ingatlanok  területén közösségi kertek kialakítása civil 

szervezetekkel együttműködésben; 

 Önkéntes munka program biztosítása, időtartama folyamatos Célja: 
lehetőséget teremteni a környezetükért felelősséget érző cégek, közösségek 

részére a közterületeken végzett önkéntes munkák ellátására 



 

 

VI. Szabályozói program: 

A környezetgazdálkodás szervezeti, illetve jogi struktúrája alapvetően befolyásolja a 

környezetünk, a közterületeink minőségét is. A célkitűzések meghatározása után szükséges 

áttekinteni a jelenlegi szabályozói környezet kedvező és kedvezőtlen adottságait, majd 

meghatározni azokat a tennivalókat, melyek jobban működő szabályozási mechanizmus 

kialakításában segíthetnek. 

 

Javasolt cselekvési terv és ezek ütemezése a szabályozói programhoz: 

 A közterületek kapcsolatos szerződések, helyi rendeletek a cselekvési 

tervnek megfelelő felülvizsgálata, időtartama folyamatos Célja: A 

zöldfelületek, zöldhálózat állapotát befolyásoló jogi, igazgatási környezet 

áttekintése, a feltárt problémák, hiányosságok megszüntetése, újszerű, 

hatékony mechanizmusok bevezetése; 

 Infrastrukturális fejlesztéseknél a cselekvési terv figyelembevétele már a 

tervezéseknél Célja: fejlesztésekkel egyidejűleg a közterületek (pl.: 

zöldterületek rendezése) rendezésére is sort kell keríteni; 

 



Összefoglaló táblázat: 
 
 

Közterület fenntartási-, fejlesztési cselekvési terv 
Közparkok (kertek) fenntartása, fejlesztése: 

Terv megnevezés Terv tartalma Ütemezés Becsült 

költség 

„Kiemelt” zöldterületek fenntartása A kiemelt területek parkfenntartására biztosított éves 

keretösszeg megemelése, amelynek célja kertész 

alkalmazása, a meglévő eszközpark folyamatos 

karbantartása, szükség szerinti fejlesztése, valamint a 

forráshiány miatt elmaradó munkálatok elvégzése 

Folyamatos 1,5 mFt/év 

„Kiemelt” zöldterületek fenntartása A kiemelten gondozott területek bővítése 2014-ben a 

„Baba sétány” (2.500 m
2
) és környezetével (30.000 

m
2
), majd ezt követően a „zöldfolyosó” hálózati 

elemek bővülése függvényében 

2014 (Baba sétány) 

2015-18 között 

1,3 mFt 

1-2 mFt/elem 

Eseti jelleggel gondozott zöldterületek Kaszálások számának növelése (évi plusz 1 kaszálás 

178.287 m
2
-en) 

2014. évtől 1,0 mFt/év 

Játszóterek üzemeltetése, felújítása Előírt ellenőrzések, felülvizsgálatok és szükséges 

karbantartások folyamatos ellátása 

Folyamatos 1,0 mFt/év 

Játszóterek üzemeltetése, felújítása Szabványosítási, építési program folytatása 

(szabványosítás öt, pótlás kettő, építés két helyszínen) 

Célok meghatározása, 

ill. források 

előteremtésének 

függyvényében 

3-5 

mFt/játszótér 

Parkok felújítása, fejlesztése, funkció 

bővítése, növények megújítása 

Növények pótlása, megújítása, cseréje (elsősorban a 

várkertben és a ligetben) 

2014/15. év 5,0 mFt 

Parkok felújítása, fejlesztése, funkció 

bővítése, növények megújítása 

Utcabútorok cseréje, pótlása, bővítése (pl.: hulladék-, 

ill. kutyaürülék gyűjtők, padok, hirdető táblák stb.) 

Folyamatos  

Parkok felújítása, fejlesztése, funkció 

bővítése, növények megújítása 

Parkok fejlesztése, felújítása, funkcióbővítése Célok meghatározása, 

ill. források 

előteremtésének 

függyvényében pl.: 

 

 

 

 



Liget csap.víz. elvez 

Várkert burkolt 

sétányok 

Várkert közvilágítás 

Régi strand fitness park 

Várkert fejlesztés 

folytatása 

2,5 mFt 

 

12,50 mFt 

10 mFt 

15 mFt 

 

90 mFt 

Zöldfolyosó, zöldsétány kialakítása, illetve fasorok fenntartása, fejlesztése 

Terv megnevezés Terv tartalma Ütemezés Becsült 

költség 

Zöldfolyosó, zöldsétány kialakítása, 

illetve fasorok fenntartása, fejlesztése 

Teljes körű fakataszter létrehozása, műszeres 

felülvizsgálatok folytatása 

2014/15. év 2,5 mFt 

Zöldfolyosó, zöldsétány kialakítása, 

illetve fasorok fenntartása, fejlesztése 

Utcai fasorok szükség szerinti cseréje, pótlása Költésgigénye és 

időtartama a telepítési 

célok 

meghatározásának 

függvénye 

(3 mFt/év) 

Zöldfolyosó, zöldsétány kialakítása, 

illetve fasorok fenntartása, fejlesztése 

„Zöldfolyosó” rendszer (zöldsétányok) kialakítása 

(Zsida-patak – sportpálya – Rába – Lapincs vonalán) 

a fejlesztési cél pontos meghatározása, 

illetve a források előteremtésének 

függvényében 

Intézményudvarok fenntartása, fejlesztése 

Terv megnevezés Terv tartalma Ütemezés Becsült 

költség 

Intézményudvarok fenntartása, 

fejlesztése 

Az intézményudvarok fenntartásához évente 

keretösszeg megemelése biztosítása 

  

Intézményudvarok fenntartása, 

fejlesztése 

Előírt ellenőrzések, felülvizsgálatok és szükséges 

karbantartások folyamatos ellátása 

  

Intézményudvarok fenntartása, 

fejlesztése 

Játszóelemek szabványosítása, pótlása    

Intézményudvarok fenntartása, 

fejlesztése 

Növények pótlása, megújítása, cseréje   

Intézményudvarok fenntartása, Intézményudvarok fejlesztése, felújítása,   



fejlesztése funkcióbővítése 

Közterületek tisztítása 

Terv megnevezés Terv tartalma Ütemezés Becsült 

költség 

Közterületek tisztítása Közterület-tisztítás – hó-eltakarítás szétválasztása 2014/15. évtől 8,0 mFt 

(veszélyhely

zetekre keret) 

Közterületek tisztítása Térfigyelő-rendszer kiépítése 2014.  

Közterületek tisztítása Civil szervezetekkel együttműködési megállapodások 

megkötése 

Folyamatos - 

Kommunikációs és partnerségi program 

Terv megnevezés Terv tartalma Ütemezés Becsült 

költség 

Kommunikációs és partnerségi program Információk megjelentetése, véleménykérés Folyamatos - 

Kommunikációs és partnerségi program Közösségi kert program folytatása Folyamatos - 

Kommunikációs és partnerségi program Önkéntes munka program folytatása Folyamatos - 

Szabályozói program 

Terv megnevezés Terv tartalma Ütemezés Becsült 

költség 

Szabályozói program Szerződések, helyi rendeletek felülvizsgálata Folyamatos - 

Szabályozói program Tervezéseknél figyelembe-vétele Folyamatos - 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2014.április 30.-i ülésére 

 

Tárgy: Ebek, kutyák ideiglenes elhelyezésének lehetőségei, feltételei Szentgotthárdon                      

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Szentgotthárdi és kistérségi kutyák szakszerű, biztonságos, környezetét nem zavaró 

elhelyezése több éve probléma városunkban.  

A szentgotthárdi Kutyabarátok Egyesülete 2011. évben kérelmezte, hogy a város hatályos, 

280/2004. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott  Településszerkezeti tervének 

módosításával tegye lehetővé a Kutyabarátok Egyesületének tulajdonában levő 1220/3.hrsz-ú 

ingatlanon kutyapanzió, kutyamenhely létesítését (1 számú melléklet). A hatályos szerkezeti 

terv az 1220/3.hrsz-ú és a vele szomszédos szintén magántulajdonú 1220/5, 1219/2.hrsz-ú 

ingatlanok területét tervezett közparkként határozza meg, így ott jelenleg kutyamenhely nem 

létesíthető – ehhez a településszerkezeti tervet kellene módosítani.. 

A 215/2011. és a 240/2011. határozatok értelmében vizsgáltuk a kutyamenhely más 

területeken való elhelyezhetőségének lehetőségét.  

A vonatkozó határozatok alapján a szentgotthárdi kutyamenhely területének kiválasztása 

érdekében több helyszínt is vizsgáltunk. Így a 0363/3.hrsz-ú Lajtahanság Zrt 

vagyonkezelésében levő, a 1220/3.hrsz-ú jelenlegi engedély nélküli telephely, 191/2.hrsz-ú 

volt határőr laktanya területét és az önkormányzati tulajdonú, vasút mellett elhelyezkedő 

0211/1hrszúú legelő művelési ágú földterületet. 

A kutyamenhely elhelyezhetőségének részletes vizsgálatával ez év elején a VÉ-KO Terv 

Mérnöki Irodát bíztuk meg. Vizsgálatuk szerint a 2. számú mellékletként csatolt 

vázlattervükben szereplő, a 0211/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megosztása után létrejövő, 

zöld színnel jelölt terület erre alkalmas lehetne. A telephely létesítéséhez az odavezető utat 

megfelelő állapotba kellene, hozni, víz, villany, szennyvíz (vízvezeték, vagy kút, zárt 

szennyvízgyűjtő akna) közműveket kellene kiépíteni, tartózkodó, tároló, elkülönítő 

helyiségeket szükséges megépíteni. Továbbá min. 15 db 8.0 m2-es kennel,  mosható, 

fertőtleníthető burkolat és a telep kerítésének létrehozása a feltétel. A kutyamenhely 

létrehozásának előzetes bekerülési költsége 9.5 – 10.5 MFt. 

 

A kutyamenhely végleges működési engedélye kiadásának elsődleges feltétele a 

településszerkezeti terv módosítása, amely folyamatban van. További feltétel a szakmai 

követelmények (kellő távolság a lakóövezetektől, megfelelő területnagyság, úttal való 

megközelíthetőség, közműellátottság) megléte, illetve elfogadható költségszinten való 

teljesíthetősége. 

Települési önkormányzatok tárgyhoz kapcsolódó kötelező feladata:  

Az állatok, köztük az ebek védelméről, tartásáról az 1998. évi XXVIII. Törvény rendelkezik. 

 

48/A. §  

(3) A települési – a főváros belterületén a fővárosi – önkormányzat kötelező feladata a 

település belterületén a kóbor állatok befogása. Az így befogott kóbor állat – amennyiben a 

befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat tulajdonosa nem válik ismertté – az állam 

tulajdonába kerül. Az állatvédelmi hatóság gondoskodik az állat tulajdonjogának 

átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges 

elhelyezéséről. Az elhelyezés eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban 

meghatározott időtartam elteltével – az állat életét megengedett módon ki lehet oltani. 
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(4)
133

 Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, 

valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni. Ha a tulajdonos 

az állatot nem veszi vissza, vagy az állat egészségét súlyosan veszélyeztető tartási 

körülmények miatt az állat a tulajdonos részére nem adható ki, az állatvédelmi hatóság – az 

addig felmerült költségek megtérítésére való kötelezés mellett – az állatot elkobozza, ezt 
követően gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy 

az eredménytelen, az állat végleges elhelyezéséről. Ha az állat végleges elhelyezése csak 

rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, 

ismétlődésétől függően legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhető. Az 

elhelyezés eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban meghatározott időtartam 

elteltével – az állat életét megengedett módon ki lehet oltani. 

 

Vas megyében Szombathelyen működik gyepmesteri telep ezen közfeladat ellátására. 

Az állatotthon és állatkert létesítésének, működésének és fenntartásának részletes feltételeit 

a  3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet szabályozza. 

10. § (1) Az állatmenhely olyan intézmény, amely az állatvédelem közhasznú feladatának 
ellátásaként a gazdátlan állat ideiglenes vagy állandó elhelyezését biztosítja és tevékenységét 

ellenszolgáltatás nélkül végzi, felelősséget vállalva a környezetükben levő emberek és a 

lakókörnyezet biztonságáért. 

(2) Az állatpanzió olyan intézmény, amely díjazás ellenében vállalja állat meghatározott 

időre szóló megőrzését, felelősséget vállalva annak jó gazda gondosságával történő tartásáért, 

egészségéért, valamint az állatok és a környezetükben levő emberek és a lakókörnyezet 

biztonságáért. 

11. § (1) Állatmenhelyet és állatpanziót (a továbbiakban együtt: állatotthon) természetes és 

jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet létesíthet, ha 

az Átv. 41. §-ában és az e rendeletben előírt létesítési és működési feltételeket biztosítja.  

 

Vas megyében egy településen, Gencsapátiban kutyapanzióként működik egy létesítmény, 

mely egy 6 hektáros erdőterületen belül helyezkedik el, több száz méter távolságra a lakott 

területektől. Éves szinten 5-600 db kutya kerül örökbefogadókhoz a telepről. A telepre 

magánszemélyeken kívül önkormányzatok is léptethetnek be kutyákat.]  

 

Fontosnak tartjuk, hogy a kutyák elhelyezése ügyében konkrét kézzel fogható lépések 

történjenek, ezért javasoljuk az állatmenhely kialakításának megkezdését és fokozatos 

megvalósítását a szentgotthárdi 0211/1 hrsz-ú ingatlanon a terület megosztásával majd  a 

szükséges területrész bekerítésével és az állatok elhelyezéséhez szükséges egyelőre minimális 

feltételek megteremtésével. Az állatmenhely kialakítása érdekében korábban sokat tett egy 

osztrák állatvédő alapítvány amely a helyszín meghatározása, a tervek elkészítése után ígérete 

szerint finanszírozná is az építést. Amennyiben a Képviselő-testület az itt előterjesztettekkel 

egyetért, akkor az alapítványt is megkeressük a finanszírozás végett.  

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ: 

 

 mi indokolja az állatmenhely  kialakítását: A kóbor ebek befogása és megfelelő 

elhelyezése majd megfelelő tartása az önkormányzat feladata. Ennek a megfelelő 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34584.254792#foot133
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feltételei nincsenek meg ma Szentgotthárdon. Így a törvény előírásainak megfelelő 

állapot kialakítása az önkormányzat dolga. 

 mi a hosszú távú kihatása: A kóborló állatok befogása a közterületek rendjének egyik 

eleme. A befogott állatokat megfelelően tartani kell. A tartás nem okozhat nekik további 

szenvedést – ennek feltételeit törvények írják elő. A menhely kialakítása esetén ez a két 

feltétel hoszú távra meg fog valósulni. Természetesen a tartás során enek feltételeit maj 

az önkormányzatnak biztosítani kell ami anyai eszküözöket igényel – de ez is 

önkormányzati kötelező feladat. A befogott ebek tartására jelenleg is különítünk el 

forrásokat.  

 milyen hosszú távra hat ki:  A beruházáshoz egyelőre pályázati forrás nem látszik – 

amennyiben a korábban ígért alapítványi segítség érkezik, akkor ez jelentősen csökkenti 

az önkormányzati beruházási költségeket. A fenntartáshoz majd folyamatosan szükséges 

lesz önkormányzati pénzre. Ez lényegét tekintve nagyon hosszú távon igénrelni fogja az 

önkormányzati támogatást – most úgy tűnik mindaddig amíg ebek és emberek élnek a 

településen. Igazából nem is ez lesz a nagy változás hanem az, hogy a jelenlegi tartási 

körülményekhez képest a helyzet javulni fog, egy feladatot ismét a kor színvonalának 

megfelelően fogunk megoldani.  

 mi történik a beruházás  elmaradása esetén: Marad a jelenlegi, a jogszabályi előírásoknak 

igazából maradéktalanul nem megfelelő állapot. A jelenlegi telepen a környékben lakók 

tiltakozása miatt hosszú távon em lesz békés megoldás még akkor sem, ha a 

Kutyabarátok Egyesülete tud a telepet támogató aláírásokat összegyűjteni – 

természetesen olyanoktól, akik nem laknak a telep környékén.  

 A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak-e: A 

menhely üzemeltetésére a megfelelő személyt vagy szervezetet meg kell majd találni. 

Erre vonatkozóan alternatív megoldásokat kell felállítanunk. A tárgyi feltételeket meg 

kell termeteni, azokat ismerjük, a várható költségeiket tudjuk, azok beszerzésének 

feltételei megteremthetők. Mivel kötelező önkormányzati feladat megoldásáról van szó 

most, az önkormányzat ara nem hivatkozhat, hogy a feltételek hiánya miat nem 

foglalkozik a kérdéssel – legfeljebb annak ütemezését lehet fokozatossá tenni..  

 

 

    
Határozati javaslat 

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az 

ebek elhelyezése érdekében állatmenhely kerüljön kialakításra Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának tulajdonát képező szentgotthárdi 0211/1 hrsz-ú ingatlan 

egy részén. Elrendeli, hogy a területen kerüljön kiméretésre és bekerítésre a 

jogszabályban előírt nagyságú területrész. Ezzel együtt elrendeli a 280/2004. 

számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott településszerkezeti terv 

folyamatban levő felülvizsgálata során állatmenhely, kutyapanzió helyének e 

területen történő kijelölését a lakosság véleményének figyelembe vételével, majd a 

településszerkezeti tervben a kijelölt terület nevesítését.  

 

Határidő az előkészítések megkezdésére  azonnal  

         Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

  

             Fekete Tamás 

               városüzemeltetési vezető 
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Ellenjegyzem:  Dr Dancsecs Zsolt 
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1. számú melléklet 

 
 

 

 

1. számú melléklet 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2014. április 30 -i ülésére 

    Tárgy: A hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A képviselő-testület  3/2014. határozatának alapján a  2014. február 26-án elfogadott 2014. 

évi költségvetési rendeletben a köztisztviselők részére  egyéb adható juttatás címén br. 

4.200.000- Ft tervezésre került. A  felhasználáshoz szükséges a hivatalban foglalkoztatottak 
közszolgálati jogviszonyának  egyes kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosítása is. 

 A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: nem releváns  

A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: A tervezett változások költségvetési- pénzügyi 
fedezete a 2014. évi költségvetésben tervezve van, a rendelet- módosításnak  újabb költségvetési 
kihatása nincs. 
 
Környezeti és egészségi következménye: hatása csak közvetett  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem releváns 

A rendelet megalkotásának szükségessége: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény (Kttv.) 237. § -a  alapján a  képviselő-testület a juttatásokkal és 

támogatásokkal összefüggésben a Kttv.  keretei között rendeletben szabályozza a szociális, 

jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat. 

 A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi felügyeleti 
intézkedés  
 

Kérem ezek alapján az 1.  sz. mellékletben olvasható  rendeletmódosítás megvitatását és 

elfogadását.  

 

Szentgotthárd, 2014. április 15. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző 

 

 

 

 

 

 
1. sz. melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. 

a) pontjában és a 32. cikk  (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 41.§ 1. pontjára figyelemmel  a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)- (4) bekezdésében, 

236. § (5) bekezdésében  és a 237. §-ában  kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 
1. §. A  Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló  8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban  R.) 2. § (2) 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2. §.( 2)  A köztisztviselők, ügykezelők részére  adható egyéb  juttatások: 

a) üdülési támogatás, 

b) ruházati költségtérítés, 

c) a Kttv.  143. § (2) bekezdése alapján  legfeljebb havonta a mindenkori központi költségvetésről szóló törvény 

rendelkezése  szerinti bankszámla-hozzájárulás.” 

2. §. A R. 2. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A Hivatal az adóévben az Szja törvény szerinti további szociális, jóléti , kulturális 

juttatást nyújthat a köztisztviselők, ügykezelők részére, amennyiben annak pénzügyi 

fedezetét az éves költségvetés biztosítja.” 
3. §. A R. 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3.§. A rendelet 2.§-ában meghatározott juttatások és támogatások mértékét a 

helyi költségvetési rendelet évente határozza meg. A  juttatások és támogatások 

feltételeit,  az elbírálás és  elszámolás rendjét , valamint a visszatérítés szabályait 

– a jogszabályok keretei között -  a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban 

állapítja meg.” 

4. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az e rendelet 2.§-ában 

megfogalmazott, a módosított  R. 2. §. c) pontja szerinti juttatás a köztisztviselők, 

ügykezelők részére  2014.  január hónaptól adható. 

 

 

Huszár Gábor                                                                     Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                                    Jegyző 

Kihirdetve:. …………. hó … nap 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

Indokolás  

1.– 3. §-hoz: ezek a §-ok  az eddigiekhez képest további adható juttatásokat határoznak meg. 

Ezek nyújtásáról a rendelkezésre bocsátott költségvetési keretösszeg mértékéig a hivatal 

vezetője dönt.  

4,§-hoz: a juttatások feltételeinek, elszámolásának rendjére vonatkozó szabályozás 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére 

 

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe 

foglalása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás , akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési 

önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 

Esetünkben a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított valamennyi 

(szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata 

alkot rendeletet. 

 

A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésén arról döntött, hogy a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjára vonatkozó javaslatokkal 

előzetesen egyetért és elfogadásra javasolja a fenntartó Társulásnak. A javaslatokat a 

fenntartó Önkormányzati Társulás  2014. március 27-i ülésén megtárgyalta és 

jóváhagyta azzal, hogy az intézményi térítési díjakat és a hozzájuk tartozó kedvezményeket, 

mentességeket – a Társulási Megállapodás alapján – Szentgotthárd Város Önkormányzata 

foglalja rendeletbe.  

 

Az új térítési díjak 2014. május 01. időponttól kerülnek alkalmazásra, a 2013. december hó 

folyamán ellátásra jogosultak személyi térítési díjának felülvizsgálata pedig 2013. április 

hónapban végzi  az érintett intézmény, a Városi Gondozási Központ. 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjainak” rendelet-tervezethez: 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati 

rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat 

eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges. 

 

- A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai: 

Társadalmi hatása: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése az arra rászorulóknak. 

Gazdasági hatása: az érintett rászorulók támogatása 
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- A rendelet költségvetési hatása: 

Az intézmény és Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésében a szükséges 

költségvetési fedezet rendelkezésre áll. 

 

- A rendelet  tervezet környezeti , egészségi következményei: 

A rendeletnek környezeti , egészségi következményei nincsenek. 

 

- A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem jelentősek.  

 

- Egyéb hatás: 

A rendeletnek egyéb hatása nincs.   

 

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  

biztosítása: 

A rendelet elfogadása és alkalmazása  nem igényel  többlet személyi, szervezeti, és tárgyi 

feltételt, a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év költségvetésében tervezhető.  

 

-A jogszabály – helyi rendelet megalkotásának szükségessége: 

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. 

(IV.30.) Önkormányzati rendelet 20.§-a alapján a rendelet elfogadására jogszabály  is kötelez 

bennünket.  

 

-A rendelet megalkotásának elmaradása esetén  várható következmények: 

Az egyes szociális ellátási formákat igénybe vevő érintettek nem megfelelő térítési díjakat 

fizetnek. 

 

Jelen előterjesztés célja tehát a térítési díjak rendeletbe foglalása. 

 

Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet 

módosítását  megtárgyalni és  a rendeletet megalkotni szíveskedjen! 

 

 

 

Szentgotthárd, 2014. április 02. 

 

                     Dr. Dancsecs Zsolt 

                 jegyő 
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1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában és a 42.§ 1. pontjában továbbá a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és 

egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 

2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. mellékletével megállapított 2.  melléklet lép. 

 
2.§ Ezen rendelet 2014. május 01. napján lép hatályba. 

 

 

 
………………………………                          ……………………………….. 

                         Huszár Gábor                                                  Dr. Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                           jegyző 

   

 

Kihirdetve:
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1. melléklet 

a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 
 

„2. melléklet a 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

 
1. ÉTKEZTETÉS 

 
1.1. Intézményi térítési díj : 

 ebéd szállítás nélkül: 570,- Ft/nap/adag  
 ebéd szállítással: 680,- Ft/nap/adag 

 
1.2. Kedvezmények, mentességek : 

 

Jövedelmi sáv Ebéd szállítással  

Ft/adag 

Ebéd szállítás nélkül 

Ft/adag 

nettó ÁFA Össz. nettó ÁFA Össz. 

0 0 0 0 0 0 0 

1         - 30000 87 23 110 79 21 100 

30001 - 42750 276 74 350 260 70 330 

42751 - 57000 331 89 420 315 85 400 

57001 - 71250 394 106 500 362 98 460 

71251 - 85500 457 123 580 402 108 510 

85501 - 535 145 680 449 121 570 

 
1.3. Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség  

 Ebéd szállítással: 22.372,91,- Ft  

 Ebéd szállítás nélkül: 19.285,83,- Ft 
 
 
 

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 
1.1. Intézményi térítési díj : 950,- Ft/óra 
 
1.2. Kedvezmények, mentességek :  

 

Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra 

0 0 

1         - 30000 250 

30001 - 42750 500 

42751 - 57000 650 

57001 - 71250 750 

71251 - 85500 850 

85501 - 950 
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3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 
3.1.   Intézményi térítési díj : 90,- Ft/nap   
 
 
 

4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 
 
4.1.   Intézményi térítési díj : 
 

1.) Személyi segítés óradíja: 700,- Ft/óra  
2.) Szállítási kilométerdíj: 120,- Ft/km 

 
4.2.    Kedvezmények, mentességek : 

 

Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra  

0 0 

1         - 30000 260 

30001 - 42750 370 

42751 - 57000 480 

57001 - 71250 600 

71251 - 85500 650 

85501 - 700 

 
Igénybevétel időpontja Szállítási kilométerdíj (Ft/km) 

heti rendszeres igénybevétel esetén 90 Ft/km 
munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás 
esetén a szállítási kilométerdíj: 

130 Ft/km  
 

 
 

6. NAPPALI ELLÁTÁS 
 
6.1.     Intézményi térítési díj :  

1) Étkeztetés intézményi térítési díj: 
 ebéd: 570,- Ft/fő/nap  
 reggeli: 250,- Ft/fő/nap 

2) Klub-tartózkodás intézményi térítési díj: 180,- Ft  
 
6.2.    Kedvezmények, mentességek : 

Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1         - 30000 30 39 11 50 79 21 100 

30001 - 42750 140 157 43 200 260 70 330 

42751 - 57000 150 165 45 210 315 85 400 

57001 - 71250 160 181 49 230 362 98 460 

71251 - 85500 170 189 51 240 402 108 510 

85501 - 180 197 53 250 449 121 570 
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Indokolás 

 

1. §-hoz: az egyes ellátásokra vonatkozó, 2014. május 01. időponttól alkalmazandó 

intézményi térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési díj 

megállapításához szükséges kedvezményeket- mentességeket tartalmazza. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére 

 

Tárgy: A bölcsődei gondozás térítési díj rendeletbe foglalása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról - ha a fenntartó önkormányzati társulás - a társulási megállapodásban erre 

kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 

rendeletet alkot. Esetünkben a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított 

valamennyi (szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata 

alkot rendeletet. 

 

A Képviselő-testület március 26-I ülésén tett javaslatot a fenntartó Szentgotthárd és  Térsége 

Önkormányzati Társulásnak , hogy a SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményegység által 

biztosított gyermekek napközbeni ellátása után mekkora összegű térítési díjat, milyen  

feltételekkel kell fizetni 2014. május 01. időponttól. A Képviselő-testület javaslatát a 

fenntartó Társulás jóváhagyta azzal, hogy az intézményi térítési díjakat és a hozzájuk tartozó 

kedvezményeket, mentességeket – a Társulási Megállapodás alapján – Szentgotthárd Város 

Önkormányzata foglalja rendeletbe.  

 

Jelen előterjesztés célja tehát a térítési díjak rendeletbe foglalása illetve a díj 

megállapításával kapcsolatos részletszabályok rendeletbe foglalása.  

 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a következőkről: 

 

Előzetes hatásvizsgálat a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjainak” rendelet-tervezethez: 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati 

rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat 

eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges. 

 

- A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai: 

Társadalmi hatása: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése az arra rászorulóknak. 

Gazdasági hatása: az érintett intézmény bevétele nő. 
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- A rendelet költségvetési hatása: 

Az intézmény illetve a társulás költségvetésében az ezzel kapcsolatos változások tervezve 

vannak.  

 

- A rendelet  tervezet környezeti , egészségi következményei: 

A rendeletnek környezeti , egészségi következményei nincsenek. 

 

- A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem ismeretesek.  

 

- Egyéb hatás: 

A rendeletnek   egyéb hatása nincs.   

 

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  

biztosítása: 

A rendelet elfogadása és alkalmazása  nem igényel  többlet személyi, szervezeti, és tárgyi 

feltételt, mindezekhez a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év 

költségvetésében tervezhető. 

 

-A jogszabály – helyi rendelet megalkotásának szükségessége: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (2), 

94.§/A –ban, 104.§-ban, 146.-150.§-ban, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet; 

valamint a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

22/2003. (IV.30.) Önkormányzati rendelet 20.§-a alapján a rendelet elfogadására jogszabály  

is kötelez bennünket.  

 

-A rendelet megalkotásának elmaradása esetén  várható következmények: 

Az egyes szociális ellátási formákat igénybe vevő érintettek nem megfelelő térítési díjakat 

fizetnek. 
 

A jogszabály megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba 

foglalt okok indokolják. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet rendelet módosítás tervezetének megtárgyalására és 

elfogadására. 

 

Szentgotthárd, 2014. április 07. 
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                     Dr. Dancsecs Zsolt 

                   jegyző 
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1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a gyermekek védelméről szóló 

23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva A 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv.23.§ (5) bek. 11. pontja 

és a 42.§ 1. pontja, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 94.§ (2), 94.§/A –ban, 104.§-ban, 146.-150.§-ban, továbbá a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 

díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. 

rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről 

szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 1. 

mellékletévek megállapított 6. melléklet lép 

 

2. § E rendelet 2014. május 01. napján lép hatályba. 

 

 

 

                         Huszár Gábor                                                  Dr Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                         jegyző 

 

 

Kihirdetve: 
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1. melléklet 

 

„A gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. 

mellékletéről 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2014. 

évben: 795,- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek : 

 

 

Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft) Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap) 

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 

50.001 –  80.000.- 140.- 

80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 

110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 795.- 
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Indokolás 

 

1.§.-hoz: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított 

gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó, 2014. május 01. időponttól alkalmazandó intézményi 

térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési díj megállapításához 

szükséges kedvezményeket- mentességeket tartalmazza. 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2014. április 30.-i képviselőtestületi ülésére 

 

Tárgy: Rábafüzesi volt laktanya és út ingyenes tulajdona adása   

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Rábafüzesi volt laktanya (hrsz.: 0373) és a megközelítését szolgáló út (hrsz: 0374) a Magyar 

Állam tulajdonában a Vas Megyei Rendőr-Főkapitányság kezelésében van. (1.sz. melléklet)  

 

A telkek adatai: 

- 0373. hrsz.:  művelési ága: kivett, laktanya;  területe: 13.928 nm; az ingatlanon található 

épületek: laktanya főépület, istáló,garázs, kazánház, kétlakásos lakóépület és a 

hozzátartozó melléképület (fotók 2.sz. melléklet) 

 

- 0374. hrsz.:     művelési ága: kivett közforgalom elöl el nem zárt magánút; területe: 3.315 

nm 

 

Előzetes információk szerint a Vas Megyei Rendőr-Főkapitányság egyetért 

- az út teljes területének,  

- a volt laktanya területének a 3. számú mellékleten „leválasztandó területként” jelölt, kb. 

2000 nm területrészét kivéve  

az Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adásával.  

 

Az ingatlanok hozzávetőleges értéke: előzetes információk szerint az ingatlanok  vagyonkezelőnél 

nyilvántartott könyv szerinti értéke: 18 millió forint; álláspontunk szerint az ingatlan tényleges 

értéke 45-50 millió forint  

 

A 2. számú mellékleten „leválasztandó területként” jelölt telekrészen található a jelenleg is 

lakott kétlakásos lakóépület és a hozzá tartozó melléképület, melyet külön értékesítenének.  

 

Ha a Képviselő-testület az ingyenes tulajdonba adás kezdeményezése mellett dönt, egy 

telekfelosztási eljárással le kell választani a telekből a külön értékesítendő telekrészt, mely  

eljárás megindítása előtt a kialakuló új telek kiépített úttal való megközelítését bizosítani 

kell [a telekalakításról szóló 85/2000(XI.8.) FVM rendelet ] és a kialakuló két új telek 

közművei egymástól szét legyenek választva.  

 

Tekintettel arra, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén az ingatlannal 

kapcsolatos olyan teendők lesznek ami a költségvetést is érintheti így készítettünk hozzá 

egy előzetes hatásvizsgálatot is. Kérjük, hogy ennek megállapításait is szíveskedjenek 
figyelembe venni a döntés során.  

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

- mi indokolja a jogügyletet: Szentgotthárd Város Önkormányzatának nem érdeke, hogy 

kihasználatlan ingatlanok legyenek a közigazgatási területén. Főleg abban az esetben nem, ha 

olyan ingatlanról van szó amely közösségi célokra is tudnánk használni. Az erdőhöz közeli 

csendes helyen szép környezetben lévő volt határőrlaktanya tulajdonba kerülése lehetővé tenné 

olyan önkormányzati cél elérését, mint pl. az időskorúak elhelyezése.  
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- milyen hosszú távra hat ki: Az ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén annak felújításába 

bele kell kezdeni – ehhez anyagi erőforrások kellenek. Ez saját erőből, vagy pályázati 

támogatásból vagy külső forrás bevonásával érhető el.  Önmagában az épület elfogadása  

eredményeképpen is az önkormányzat vagyona gyarapodni  fog  - így mindaddig amíg az ingatlan 

meg nem semmisül, le nem bontják szolgálni fogja  Szentgotthárd céljait.  Valószínűsíthető, hogy 

a tulajdonjog átadása fejében határidőt fogunk kapni az ingatlan hasznosítására illetve esetleg a 

rendbe tételére – így az esetleges anyagi  erőforrások biztosítására mielőbb szükség lesz. 

 

- mi történik a jogügylet  elmaradása esetén: Valószínűsíthető, hogy az ingatlant később nem 

ajánlják fel az önkormányzatnak  azt vagy valamilyen jogügylet formájában (pl. vagyonkezelői 

jog létesítése, stb.) más személy kapja – vagy ennek hiányában az egyre romló épület végül 

teljesen elenyészik és tönkremegy.   

 

- Az ajándékozás   személyi, szervezeti  tárgyi , pénzügyi feltételeit  egyelőre nem ismerjük, de 

ezek kapcsán valószínűsíthető, hogy az állam részéről elvárások lesznek  

     

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára. 

     
Határozati javaslat 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar 

Állam tulajdonában a Vas Megyei Rendőr-Főkapitányság kezelésében levő, a Rábafüzesi 

volt laktanya (hrsz.: 0373) telkének felosztása után keletkező, az előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti telekrész és a megközelítését szolgáló út (hrsz: 0374) ingyenes 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  tulajdonába történő átaását. adását.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

Szentgotthárd, 2014. április 18. 

 

 

 

 

 

           Fekete Tamás 

                műszaki irodavezető 

 

 

 

Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt 

            jegyző 
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1.számú melléklet 
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2.számú melléklet 
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3.számú melléklet 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére  

 

Tárgy: A Gotthárd Therm Kft. 2013. évi beszámolója  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gazdasági társaságoknak az éves beszámolójukat május 31-ig kell elkészíteniük és 

közzétenniük. A beszámolót a tulajdonosnak el kell fogadnia. 

.  

A Gotthárd Therm Kft. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő 

gazdasági társasága. Így a Polgári Törvénykönyv szerint a Kft. taggyűlésének – jelen esetben a 

Képviselő-testületnek – kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló 

jóváhagyása. 

 

Fentiekre tekintettel a Gotthárd Therm Kft. ügyvezetése a T. Képviselő-testület elé terjesztette az 

1. számú melléklet szerinti 2013. évi éves beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentést, és a  

Felügyelő Bizottság véleményét.  

A Kft mérlege alapján nem biztosított a tőkemegfelelés, a saját tőke a jegyzett tőke felére 

csökkent. 

A Kft ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelt kérelmében a tulajdonos 

önkormányzattól azt kérte, hogy a  2012. és 2013. évben nyújtott116.172.559 Ft-ot, valamint a 

kötvény törlesztéséhez az Erste Bank által érvényesített kezesség 2012.; 2013. és 2014. áprilisban 

teljesített összegét 614.976.039 Ft-ot, összesen: 731.148.598 Ft-ot használja fel a tőkerendezésre 

 

Törzstőke emelés tagi kölcsönből 

 

A cégtulajdonosok nagy része finanszírozza vállalkozását tagi kölcsönből, amely a legtöbb 

esetben a pénzhiány rendezésére szolgál. A jegyzett tőke emelésének egyik lehetősége lehet a 

tagi kölcsön állomány felhasználása erre a célra. 

Ebben az esetben a tagi kölcsönt elengedi a tulajdonos, amelyet mind nyilatkozatban, mind 

szerződés útján jelez a Társaság részére. A tagi kölcsön elengedése esetén az elengedett kölcsön 

összegével a cég bevételeit meg kell növelni.  

 

A saját tőke rendezésének egyik módja az „ázsiós" tőkeemelés, ekkor a tag a jegyzett tőke 

emelésével egyidejűleg a társaság tőketartalékát is növeli. Nem feltétlenül szükséges tényleges 

vagyoni hozzájárulást bocsátani a társaság rendelkezésére. Amennyiben a társaságnak van pl. tagi 

kölcsöne, úgy ennek elengedése adott esetben elegendő lehet a megfelelő saját tőke helyzet 

megteremtéséhez. Mindez természetesen a saját tőke és jegyzett tőke arányától és nagyságától 

függ. A tőketartalék növekedése a jegyzett tőke összegére nincs hatással, ugyanakkor a saját tőkét 

emeli, így helyre billenhet a saját tőke és a jegyzett tőke megfelelő aránya. Tipikus, pénzmozgást 

sem igénylő eset, ha a tag tagi kölcsönből származó követelését bocsátja nem pénzbeli 
hozzájárulásként a társaság rendelkezésére.  

 

Fontos kiemelni, hogy amennyiben a tulajdonos nem a fentiek szerint jár el, úgy adott esetben 

felelőssége is keletkezhet. Amennyiben a cégbíróság ezt észleli, - tőke megfelelőségi előírások 

teljesítésének hiányát - úgy törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva a fenti szabályok 

érvényesülését kikényszerítheti, amely magában foglalhatja bírság kiszabását, de adott esetben a 

társaság megszűntnek nyilvánítását is. 
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A saját tőke és jegyzett tőke megfeleléshez a Kft-nek 2013. évre 61.590 e/Ft-ra lenne 

szüksége. Ebből 100.000 Ft. jegyzett tőkeemelésre a különbözet tőketartalékba történő 

helyezésével - engedményezési szerződéssel – biztosítható a a tőke megfelelés. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Gotthard Therm Kft ügyvezetője által kért tőkerendezés esetén nagy a veszélye a veszteség 

folytonos újratermelésének, hisz a tőketartalékban ott a fedezete. Ez semmi esetre sem motiválja 

a Kft-t a költséghatékony működésre, az árbevétel növelésére, eredmény kimutatására. Ez a 

szemlélet egy vállalkozástól – önkormányzati vállalkozástól- nem elfogadható.  

A kérelmet teljes egészében már csak azért sem lehet teljesíteni, hiszen az önkormányzat 

készfizető kezesként, kezesi felelőssége alapján teljesített a saját kft-je helyett – ami nem azonos 

azzal amikor az esedékes összeget tagi kölcsönként átadta amiből aztán a kft az esedékes 

tartozását a bank felé rendezte. Meglátásunk szerint ebből a készfizető kezesként az adós helyett 

kifizetett törlesztési összegből törzstőkét sem lehet emelni és tőketartalékot sem lehet képezni – 

minden esetre ilyen megoldást a Képviselő-testület felé nem tudunk javasolni. 

 

A mellékelt könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámolót a számviteli törvény és a nemzetközi 

számviteli standardoknak megfelelően készítették el, ill. a könyvvizsgáló a tulajdonos számára 

elfogadásra javasolja a Kft. 2013. évi beszámolóját.  

 

A Felügyelő bizottság a 2013. évi beszámolót tőke megfelelőség biztosításával, a könyvvizsgálói 

jelentéssel egyetértésben 4.325.838 ezer Ft eszköz-forrás egyezőséggel, 231.360 ezer Ft. mérleg 

szerinti  eredménnyel (veszteség) a maga részéről elfogadja és a tulajdonosnak elfogadásra 

javasolja. 

. 

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

 

 

Határozati javaslat: 

 

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete  a Gotthárd Therm Kft jegyzett 

tőkéjének 100 e/Ft-tal történő emelésével, valamint a 61.490 e Ft összegnek tőketartalékba történő 

helyezésével egyetért, egyben felkéri a Kft. Ügyvezetőjét és a szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalt, hogy a cégbírósági bejegyzéshez szükséges előkészítést és 

intézkedéseket tegye meg. 

A jegyzett tőke emelés forrása: A Gothard Therm Kft részére 2012-2013. évben biztosított, ….Ft 

vissza nem térített tagi kölcsön. 

 

2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd Therm Kft 2013. évi 

számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2013. évi 231.360 ezer 

forint mérlegszerinti veszteség következő évekre történő elhatárolásához. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor  polgármester 

 .Dr Simon Margit ügyvezető igazgató 

Szentgotthárd, 2014. április 18. 

. 

                                                                                    Huszár Gábor 

       Polgármester 

Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt  

                                Jegyző   
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Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Kft. 

 

 



93 

 

Székhely: 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3/a. 

Tulajdonosi összetétel: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata. 

Tulajdonrész: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Általános rész 

 

1. A vállalkozás bemutatása 

 

 Az alapítás időpontja: A Gotthárd-Therm Kft-t a 2003. május 8.-i társasági szerződés szerint 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Zalai Általános Építési Vállalkozási Rt. alapította. Az 

alapításkori jegyzett tőke 60.000 e Ft volt. 

  

Tulajdonosi szerkezet: 2004. július 6-i hatállyal a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

rendelkezik a szavazatok 100%-vál. 

 

 Jegyzett tőke nagysága: A tulajdonosi szerkezet változásával a jegyzett tőkében is változás 

következett be, tőkeemelés folytán a jegyzett tőke 140.200 e Ft-ra emelkedett, melyből 110.300 e 

Ft pénzbeli betét, 29.900 e Ft apport. 

 

 A társaság tevékenységi köre: fizikai közérzetet javító szolgáltatás, TEÁOR 9604’08 (termálfürdő 

üzemeltetés, idegenforgalmi tevékenység) 

 

Működési formája: Korlátolt Felelősség Társaság 

 

A társaság székhelye:  9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3/a 

A társaság telephelye:  9970 Szentgotthárd, 04/7 

 

 

2. Leányvállalt, közös vezetésű vállalt, társult vállalkozás, egyéb részesedési viszonyban lévő 

vállalkozás bemutatása  

 

 A Kft-nek számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozása nincsen 

 

 

3. A számviteli politika fő vonásai 
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Társaságunknál az üzleti év megegyezik a naptári évvel, a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet 

követő év február 28. 

A kft a 2000. évi C. Számviteli törvény (továbbiakban: Szt.) előírásai szerint a kettős könyvvitel 

szabályai szerint vezeti könyveit. A beszámoló fajtája, éves beszámoló, mely a Szt. 1 sz. 

melléklete szerinti mérleg ,,A" változatával és a Szt. 2 sz. melléklete szerinti az összköltség 

eljárással készített eredmény-kimutatás ,,A" változatával került összeállításra. 

 

A számviteli politika célja 

- a számviteli politika kialakításának legfőbb célja az volt, hogy a számviteli törvényben rögzített 

alapelvek betartásával, a társaság sajátosságainak figyelembevételével olyan elszámolási és 

nyilvántartási rendszert dolgozzunk ki, amely biztosítja a gazdasági események teljes körű 

számbavételét és a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről megbízható 

és valós képet ad. 

- a tulajdonosok részére megfelelő információs bázis biztosítása. 

 

 

 

 

 

b)  Társaság által alkalmazott főbb értékelési eljárások: 

 

 

A.) Eszközök értékelése 

 

 Befektetett eszközök 

 

Az eszközök az éves beszámolóban amortizációval csökkentett beszerzési értéken kerülnek 

kimutatásra. 

Az értékcsökkenés meghatározásánál alkalmazott módszer a maradványértékkel csökkentett bruttó 

értékből számolt lineáris leírás. Az értékcsökkenési leírási kulcs százaléka eszköz várható 

használati idejének megfelelően kerül meghatározásra.  

Az értékcsökkenést évközi beszerzés, aktiválás esetén az ütembehelyezés napjától, kivezetés 

esetén, pedig a kivezetés napjáig, egyéb esetben pedig naptári negyedév végén számolja el a 

társaság. 

 

 Készletek 
 

A készletek értékének megállapítása a mérlegkészítés fordulónapjára vonatkozó leltár alapján 

kerül sor átlag beszerzési áron értékelve. 

 

 Követelések értékelése 

 

- A belföldi vevőkkel szembeni követelések vevőnként értékelve – a vevő által elismert – 

Áfa-t is tartalmazó értéken kerülnek kimutatásra.  

- A külföldi pénzeszközben kifejezett követelések deviza-összegének Ft-ra való 
átszámítása az MNB hivatalos deviza árfolyamán történik, devizanemenként külön-

külön. Az év végi átértékelésre, a mérleg fordulónapján, az MNB hivatalos deviza 

árfolyamán kerül sor, ha a kötelezettségekkel összevontan számított árfolyam 

különbözet jelentős. 

- Egyéb követelések: az elismert összegben kerültek értékelésre. 

- Határidőn túli követelésekre egyedi minősítés alapján számolunk el értékvesztést. 
 

 Értékpapírok 
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Vállalkozásunknak értékpapírja nem volt. 

 

 

- Pénzeszközök értékelése 

 

A pénzeszközöket a tényleges leltár szerinti – pénztárrovanccsal és bankkivonatokkal 

alátámasztott értéken értékeltük. A deviza betéteket, valutapénztár pénzkészletét Ft-ra átszámítva 

jelentős árfolyam különbözettel korrigált könyv szerinti értéken mutattuk ki. 

 

- Aktív időbeli elhatárolások 

 

Az számviteli törvénynek megfelelően bevételek, költségek és halasztott ráfordítások bontásban 

kerülnek kimutatásra egyedi értékelés és számítás alapján. 

 

 

 

 

B.)  A források értékelése 

. 

- A saját tőke elemei között kizárólag a törvényben és jogszabályban meghatározott tételek 

szerepelnek. 

 

- Céltartalékot a számviteli törvényben meghatározott feltételekkel képezünk. 

 

- Kötelezettségek: 

 

- Hosszú lejáratú kölcsönök és hitelek a december 31-i állapotnak megfelelően kerültek a 
mérlegbe. 

- Szállítókkal szembeni tartozások: egyedenként értékelve, év végi leltárral alátámasztva 
kerültek kimutatásra. A deviza-tartozások az MNB hivatalos deviza árfolyamán 

kerülnek Ft-ra átszámításra, devizanemenként külön-külön. Az év végi átértékelésre, a 

mérleg fordulónapján, az MNB hivatalos deviza árfolyamán kerül sor, ha a 

követelésekkel együtt nézve számított árfolyam különbözet jelentős.  

- Egyéb kötelezettségek: a bevallások és analitikák szerint kerültek értékelésre. 
 

- Passzív időbeli elhatárolások: 

 

A számviteli törvénynek megfelelően bevételek, költségek és halasztott bevételek bontásban 

kerülnek kimutatásra egyedi értékelés és számítás alapján. 

 

C.)  Általános értékelési szabályok 

 

- Az alábbi esetekben és módon – élve a Szt. sajátos szabályozási lehetőséggel- térünk el a 

Szt. alaprendelkezéseitől, azaz nem minősítjük lényegesnek az alábbi eseteket: 

 

a.) Ha a hasznos élettartam időszaka rövidebb, mint az eszköz fizikai elhasználódása, erkölcsi 

avulása által műszakilag meghatározott időszak, akkor kell maradványértékkel számolni. 

Társaságunknál nulla a maradványérték abban az esetben, ha annak értéke valószínűsíthetően 

nem jelentős, értéke nem éri el az aktivált bruttó érték 10 %-át.  
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b.) Külföldi pénzértékben kifejezett eszközök és források év végén a mérlegforduló napon 

érvényes MNB árfolyamon kerülnek átértékelésre.  

  

c.) Az ellenőrzés-önellenőrzés során megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét 

növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összegét akkor minősítjük 

jelentősnek, ha az meghaladja az ellenőrzött év mérlegfőösszegének 2 %-át, illetve az 500 ezer 

Ft-ot. 

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló a hiba, ha a jelentős összegű hibák és 

hibahatások összevont értéke hiba feltárásának évét megelőző üzleti évet megelőző év 

mérlegében kimutatott saját tőke értékét lényegesen, 20 %-kal megváltoztatja (növeli vagy 

csökkenti), és ezért a már közzétett - vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó 

adatok megtévesztőek. Ebben az esetben az érintett évek beszámolóját újból közzétesszük. 

 

 

 

 

 

 

 

4.) A társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőség helyzetének értékelése 

 

 

A társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét az 1. sz. mellékletben kiszámított 

mutatók jellemzik. 
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II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

 

 

A mérlegben szereplő tárgyévi és előző évi adatok összehasonlíthatók. 

 

 

1. Eszközök 

 

 

a./ Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának 

alakulását a 2. sz. melléklet szerinti befektetési tükör tartalmazza. 

 

 

A tárgyévben elszámolt értékcsökkenési leírásból 40 e Ft egy összegben elszámolt, 58.158 e Ft 

lineárisan elszámolt értékcsökkenési leírás. 

 

 

b./ A beszámolóban a 1.081.452 e Ft tárgyi eszköz értékhelyesbítés szerepel, a fürdő épületének 

piaci értéken történő kimutatása miatt. Az értékhelyesbítés alapja a West Inköz Nyugat-Dunántúli 

Ingatlanközvetítő Kft (9700 Szombathely, Gyöngyösparti st. 4.) által 2013 márciusában készített 

értékbecslése.  

 

 

c./ társaságunk a korábbi üzleti években és 2013 évben sem számolt el értékvesztést.  

 

d./ Aktív időbeli elhatárolások részletezése 

 

A svájci frank árfolyamának növekedése, illetve a Gotthárd I. kötvény 2013. évben esedékes 

tőketörlesztése együttes hatása miatt 13.472 e Ft árfolyamveszteség keletkezett a kötvény tőke 

tartozásának átértékelésekor, így  elhatárolásra került ez az összeg. 

 

        eFt 

  2013 évi nyitó 2013 évi záró záró-nyitó 

Költségek (előfizetési díjak, tagdíjak stb.) 113 155 42 

Halasztott ráfordítás  1 224 591 1 238 063 13 472 

Összesen 1 224 704 1 238 218 13 514 

 

 

 

2. Források                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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a./ Saját tőke tárgyévi változásai 

                           eFt 

Saját tőke elemek 2013 nyitó 2013 záró Változás 

Jegyzett tőke 140 200 140 200 0 

Tőketartalék 353 568 353 568 0 

Eredménytartalék -2 148 778 -2 222 250 -73 472 

Lekötött tartalék 940 323 886 910 -53 413 

Értékelési tartalék 1 081 452 1 081 452 0 

Mérleg szerinti eredmény -126 885 -231370 -104 485 

 

1.) A lekötött tartalék és eredménytartalék összegében történt változás a kötvény 

árfolyamkülönbözetének elhatárolása miatt következett be, illetve az eredménytartalékba 

átvezetésre került a 2012. évi mérleg szerinti eredmény. 

 

b./ Céltartalék képzés-felhasználás 

A kötvény év végi átértékelésekor elhatárolt árfolyamveszteség miatti céltartalék képzési 

kötelezettség 66.884 eFt. 

e Ft 

Jogcím Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró állomány 

Céltartalék várható 

kötelezettségekre (kötvény 

kibocsátás kötelezettségének 

árfolyam vesztesége) 333 505 66 884 0 400 389 

Összesen 333 505 66 884 0 400 389 

 

c./ Jelzáloggal biztosított kötelezettségek köre: 

                 - Erste Bank által lejegyzett kötvénykibocsátás miatt jelzáloggal terhelt ingatlan 

Szentgotthárd, Füzesi út 1/3. Hrsz: 12/3/A, 12/3/C ingatlanok. 

 

 

 

d./ Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsoron: 

- a 2007 évben kibocsátott kötvény 2014. január 1. után esedékes tőke értéke szerepel  

2013.12.31 CHF/FT árfolyamon értékelve. A kötelezettség futamideje, a kibocsátástól számított 

20 év.  
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e./ Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése 

 ezer Ft-ban 

  2013 évi nyitó 2012 évi záró 

Költségek 46 706 

Fizetendő kamatok 17 803 15 963 

Bevételek 216 460 

Halasztott beruházási támogatás 306 952 294 304 

Összesen 325 017  311 433 

 

f./ A rövid lejáratú kölcsönök között a kötvény következő évben esedékes tőketörlesztésének a 

2013. december 31-i CHF árfolyamon számított értéke 223.719 eFt szerepel. 

g./ A rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsor a 2013. évben a 

tulajdonostól beinkasszált kötvénytőke, valamint a 57.873 eFt tagi kölcsönt tartalmazza. 

 

h./ Kapott vissza nem térítendő támogatások részletezése        

e Ft 

Forrás 

Támogatás 

összege 

Tárgyévi 

felhasználás  

Még felhasználható 

összeg 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 35 371 5 419 29 952 

Magyar Államkincstár 

(munkahelyteremtő pályázat) 580 580 0 

Magyar Államkincstár (turisztikai 

célelőirányzat)  267 107 6 000 261 107 

Záév Zrt 3 894 649 3 245 

Összesen: 306 952 12 648 294 304 
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i./ Egyéb követelések, kötelezettségek bemutatása 

 

    

Egyéb követelések       

Erzsébet utalvány    1 000 Ft 

Következő évben levonható áfakövetelés 4 176 426 Ft 

Hitelkártya követelés 358 344 Ft 

Kleine Zeitung még le nem hirdetett összeg 727 370 Ft 

Szép Kártya követelés 1 078 987 Ft 

Erzsébet utalvány követelés 42 400 Ft 

APEH Innovációs járulék elszámoláa 190 000 Ft 

Iparűzési adó 870 400 Ft 

Szakképzési hozzájárulás elszámolása   701 000 Ft 

Összesen         8 145 927 Ft  

    

    

Rövid lejáratú kötelezettségek       

A kötvény 2013. évi törlesztő részlete  

223 719 442,00 

Ft 

Önkormányzati kölcsön   

522 206 578,00 

Ft 

Belföldi szállítók   38 786 933,00 Ft 

Külföldi szállítók   0,00 Ft 

    

Egyéb kötelezettségek   

Munkavállalókkal szemben (letiltás, utólagos elszám, 

rövid.lej.kölcsön) 

              15 000 

Ft  

Elkülönítetten kezelt szállítók (kaució) 
            584 333 

Ft  

Vevőtől kapott pénzbeni letét   
            200 000 

Ft  

NAV Személyi jövedelemadó elszámolása 
         1 394 000 

Ft  

NAV Rehabilitációs hozzájárulás elszámolása 
            392 000 

Ft  

Vízkészlet járulék 
            386 533 

Ft  

%-os eho term. jutatás után 
              72 340 

Ft  

NAV Önellenőrzési pótlék 
              65 000 

Ft  

NAV Késedelmi pótlék 
                2 081 

Ft  

NAV Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe 
              13 000 

Ft  

NAV Nyugdijbiztosítási Alapot megillető járulékok elszámolása          3 647 340 
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Ft  

NAV Egészségbiztositási kötelezettség elszámolása 
            762 000 
Ft  

NAV Általános forgalmi adó elszámolása 
         5 109 000 

Ft  

Jövedelemelszámolási számla 
         6 274 865 

Ft  

Villamosenergiaipari MNYP tagdíj  
  

              45 000 

Ft  

Kaució elszámolása   
            277 000 

Ft  

Kaució elszámolása Eur   
              89 000 

Ft  

Ajándékutalvány elszámolása   
         4 800 063 

Ft  

Összesen 

       24 128 555 

Ft  

    

       808 841 508 Ft  

 

 

 

 

III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

 

 

1. Értékesítés árbevételének földrajzi terület szerinti megoszlása 

                                                                                                              e Ft 

 

  2012.év 2013.év 2013/2012 

Belföldi 302592 244522 81% 

Export 0 0 - 

összesen 302592 244522 81% 

   

 

2. Bevételek főbb tevékenységenkénti megbontása 

                                                                                                          e Ft 

 

Tevékenység megnevezése 2012.év 2013.év 2013/2012 

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás: 201812 152770 76% 

Éttermi vendéglátás: 87332 78078 89% 

Bérbeadás: 10695 11209 105% 

Sportszolgáltatás: 2753 2465 90% 

Összesen: 302592 244522 81% 

 

 

3. A különböző eredménykategóriák változásainak bemutatása: 

                                                                                                              e Ft 
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Eredmény kimutatás tétel sora 2012.év 2013.év 2013/2012 

Értékesítés nettó árbevétele 302 592 244 522 80,81% 

Egyéb bevétel 76 872 23 895 31,08% 

Anyagjellegű ráfordítások 215 425 199 627 92,67% 

Személyi jellegű ráfordítások 151 241 146 147 96,63% 

Értékcsökkenési leírás 60 171 58 198 96,72% 

Egyéb ráfordítás 10 273 7 081 68,93% 

Üzemi tevékenység eredménye: -57 646 -142 636 247,43% 

Pénzügyi műveletek egyéb bevétele 28 814 22 011 76,39% 

Pénzügyi műveletek egyéb 

ráfordítása 98 553 147 472 149,64% 

Pénzügyi műveletek eredménye -69 739 -125 461 179,90% 

Szokásos vállalkozási eredmény -127 385 -268 097 210,46% 

Rendkívüli bevételek 500 36 727 7345,40% 

Rendkívüli kiadások 0 0 0,00% 

Rendkívüli eredmény 500 36 727 7345,40% 

Adózás előtti/ adózott és 

mérlegszerinti eredmény -126 885 -231 370 182,35% 

 

 

 

Tájékoztató kiegészítések 

 

1./ A tárgyévben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 

 

  

  Fizikai dolgozó Szellemi dolgozó 

Teljes munkaidőben foglalkoztatott 40 14 

Részmunkaidőben foglalkoztatott 2 - 

Átlagos állományi létszám 42 14 

  

Létszám a mérleg fordulónapon 45 14 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2./ Az élőmunka igénybevételéhez kapcsolódó költségek: 
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  Fizikai dolgozó Szellemi dolgozó 

  2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Bérköltség eFt 67 308 64 564 64 562 49 712 44 302 42 737 

1 főre jutó átlagbér eFt 1 346 1 501 1 537 2 762 2 769 3 052 

Átlagos állományi létszám 50 43 42 18 16 14 

 

 

Egyéb személyi jellegű költségek Fizikai dolgozó Szellemi dolgozó 

Betegszabadság 610 9 

Munkába járás térítése 1 707 866 

Béren kívüli juttatás 2 527 840 

Ösztöndíj, alkalmi munkaválallói bér, 

felszolgálói díj 

3 002 - 

Összesen 7 846 1 715 

 

 

 

 

 

 

 

3./. Az éves beszámoló aláírására kötelezett, képviseletre jogosult személy: 

 Dr. Simon Margit ügyvezető igazgató 

 Lakcíme: 9900 Körmend Nap utca 11. 

 

4./ Az éves beszámoló elkészítését végző könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult személy 

adatai 

Magyar-Krupa Kitti 

9700 Szombathely, Viktória u. 11/A fsz.1. 

PM nyilvántartási szám: MK162399 

 

5./.  A Számviteli törvény alapján a Kft könyvvizsgálatra kötelezett.  

 

A társaság választott könyvvizsgálója Elvika Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt 

Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Széll K. u. 10. cjsz.: 18-09-102132). 

A könyvvizsgálatért személyében is felelős: Csuka Gyuláné (9516 Vönöck, Kossuth L. u. 20.), 

könyvvizsgálói kamarai száma: 002277 



104 

 

Könyvvizsgálónak 2013. évben kizárólag könyvvizsgáló tevékenység címén történt kifizetés.  

 

6./ Környezetvédelmi előírásokból eredő, mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettségünk 

nincs. Veszélyes hulladék készlete a társaságnak nincs. 

 

Szentgotthárd, 2014. február 28. 

 

 

 

         Dr Simon Margit 

        ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

1. sz. melléklet: Vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmezőségi mutatók 

2. sz. melléklet: Társasági adóalapot módosító tényezők  

3. sz. melléklet: Cash-flow kimutatás  

4. sz. melléklet: Befektetési tükör  

 

 

 

1. számú melléklet  

 

 

          

a Gotthárd-Therm Kft 2013.12.31-ével készült éves beszámolójának kiegészítő mellékletéhez 

          

4. A Gotthárd-Therm Kft vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetét jellemző főbb mutatók 

          

4.1. A. vagyoni helyzet vizsgálata         

          

4.1.1. Befektetett eszközök aránya         

   2012.12.31   2013.12.31   2013/2012 

 Befektetett eszközök 
= 

3 112 446 
= 0,71 

3 053 078 
= 0,71 99,45% 

 Összes eszköz 4 385 540 4 325 838 

          

4.1.2. Forgóeszközök aránya         

   2012.12.31   2013.12.31   2013/2012 

 Forgó eszközök + aktív elhatárolások = 1 273 094 = 0,29 1 272 760 = 0,29 101,35% 
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 összes eszköz 4 385 540 4 325 838 

          

4.1.3. Saját tőke aránya (tőkeerősség)         

   2012.12.31   2013.12.31   2013/2012 

 Sajáttőke 
= 

239 880 
= 0,05 

8 510 
= 0,00 3,60% 

 Összes forrás 4 385 540 4 325 838 

          

4.1.4. Hosszú lejáratú idegentőke 

aránya         

   2012.12.31   2013.12.31   2013/2012 

 Hosszúlejáratú kötelezettségek 
= 

3 006 911 
= 0,69 

2 796 665 
= 0,65 94,29% 

 Összes forrás 4 385 540 4 325 838 

          

4.1.5. Tőkefeszültségi mutató         

   2012.12.31   2013.12.31   2013/2012 

 Hosszúlejáratú kötelezettségek 
= 

3 006 911 
= 12,54 

2 796 665 
= 328,63 2621,71% 

 Saját tőke 239 880 8 510 

          

4.1.6. Eladósodottság         

   2012.12.31   2013.12.31   2013/2012 

 Összes kötelezettség 
= 

3 487 138 
= 14,54 

3 605 506 
= 423,68 2914,48% 

 Saját tőke 239 880 8 510 

          

4.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata         

          

4.2.1. Likviditási mutató I.         

   2012.12.31   2013.12.31   2013/2012 

 Likvid pénzeszköz 
= 

26 389 
= 0,05 

13 364 
= 0,02 30,07% 

 Rövid lejáratú kötelezettségek 480 227 808 841 

          

4.2.2. Likviditási mutató II         

   2012.12.31   2013.12.31   2013/2012 

 Össz.pénze.+Követelések+Értékpapír 
= 

44 716 
= 0,09 

31 496 
= 0,04 41,82% 

 Rövid lejáratú kötelezettségek 480 227 808 841 

          

4.2.3. Likviditási mutató III         

   2012.12.31   2013.12.31   2013/2012 

 Forgóeszközök 
= 

48 390 
= 0,10 

34 543 
= 0,04 42,38% 

 Rövid lejáratú kötelezettségek 480 227 808 841 

          

4.2.4. Likviditási mutató IV.         

   2012.12.31   2013.12.31   2013/2012 

 Követelések 
= 

18 327 
= 0,04 

18 132 
= 0,02 58,74% 

 Rövid lejáratú kötelezettségek 480 227 808 841 

          

4.2.5. Likviditási mutató V.         

   2012.12.31   2013.12.31   2013/2012 

 Vevő állomány 
= 

9 943 
= 0,19 

9 986 
= 0,26 135,98% 

 Szállítói állomány 52 516 38 787 

          

4.2.6. Adósságszolgálati fedezet 

mutatója         

   2012.12.31   2013.12.31   2013/2012 
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 Mérleg szerinti eredmény+ ÉCS 
= 

-66 714 
= -0,30 

-173 172 
= -0,77 258,42% 

 Hosszú. lej. köt. esedékes törl. részlet 222 723 223 719 

          

4.3. Hatékonyság jövedelmezőség 

vizsgálata         

          

4.3.1. Eszközök megtérülése         

   2012.12.31   2013.12.31   2013/2012 

 Nettó árbevétel 
= 

302 592 
= 0,10 

244 522 
= 0,08 82,38% 

 Tárgyi e.+ Átlagos készletállomány 3 112 424 3 053 068 

          

4.3.2. Árbevételarányos 

jövedelemzőség         

   2012.12.31   2013.12.31   2013/2012 

 Adózott eredmény 
= 

-126 885 
= -0,42 

-231 370 
= -0,95 225,65% 

 Nettó árbevétel 302 592 244 522 

          

4.3.3. Tőkelarányos jövedelemzőség         

   2012.12.31   2013.12.31   2013/2012 

 Adózott eredmény 
= 

-126 885 
= -0,53 

-231 370 
= -27,19 5139,98% 

 Saját tőke 239 880 8 510 

          

4.3.4. Alaptőke jövedelemzősége I.         

   2012.12.31   2013.12.31   2013/2012 

 Adózott eredmény 
= 

-126 885 
= -0,91 

-231 370 
= -1,65 182,35% 

 Jegyzett tőke 140 200 140 200 

          

4.3.5. Alaptőke jövedelemzősége II.         

   2012.12.31   2013.12.31    

 Fizetendő osztalék 
= 

0 
= 0,00 

0 
= 0,00  

 Jegyzett tőke 140 200 140 200 

          

4.3.6. Eszközarányos jövedelemzőség         

   2012.12.31   2013.12.31   2013/2012 

 Adózott eredmény 
= 

-126 885 
= -0,03 

-231 370 
= -0,05 184,86% 

 Eszközök összesen 4 385 540 4 325 838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 
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A Gotthárd-Therm Kft 2013.12.31-ével készült éves beszámolójának kiegészítő 

 

 

 

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYT KORRIGÁLÓ TÉNYEZŐK 

       

Adóalap csökkentő tételek  

       

- 

 

 

adótörvény szerinti értékcsökkenés 

 

  

65 732 

 

- 

 

 

Tárgyi eszköz állományból való kivezetésekor, vagy  

forgóeszközök közé történő átsorolásakor a számított  

nyilvántartási érték meghatározott része: 

2 199 

 

    Összesen  67 931 

       

       

 

 

 

 

Adóalap növelő tételek       

       

  

- 

 

 

 

Várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre 

képzett céltartalék 

 

 

66 884 

 

 

- 

 

 

számviteli törvény szerinti écs 

 

   

58 198 

 

 

- 

 

 

Tárgyi eszköz állományból való  

kivezetésekor, vagy forgóeszközök közé  

történő átsorolásakor a könyvszerinti érték: 

2 199 

 

- egyéb növelő tétel    

 

                                           

650 

    Összesen  127 931 

       

Adózás előtti eredmény   - 231 370 

Adóalapot csökkentő tételek   - 67 931 

Adóalapot növelő tételek     + 127 931 

Adóalap       - 291 370 

Számított adó    - 291 370 

Fizetendő adó       0 

       - 291 370 

  
3. sz. 

melléklet  

A Gotthárd-Therm Kft 2013.12.31-ével készült éves beszámolójának kiegészítő mellékletéhez 
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Cash flow kimutatás 

előző év 

(2012)          

(ezer Ft-

ban) 

tárgy év 

(2013)          

(ezer Ft-ban) 

I Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változása 102 221  -158 786  

1. Adózás előtti eredmény: -126 885 -231 370 

 2. Értékcsökkenési leírás : +  60 171 58 198 

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírása    0 

4. Céltartalék képzés és felhasználása 18 474 66 884 

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye -292 -33 

6. Befektetett eszközök egyéb  állományváltozásának eredménye 851 1 763 

7. Szállítói kötelezettségek változása 7 021 -13 729 

8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása -26 131 -12 494 

9. Passzív időbeli elhatárolások változása -41 217 -13 584 

10. Vevőkövetelés változása 10 888 -43 

11. Forgóeszközök (vevőkövetelések és pénzeszközök nélkül) 

változása 440 -865 

12. Aktív időbeli elhatárolások változása 198 901 -13 513 

13. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)   0 

14. Fizetett fizetendő osztalék, részesedés   0 

      

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás -743 1 170 

15. Befektetett eszközök beszerzése -1 129 -40 

16. Befektetett eszközök eladása 386 1 210 

17. Kapott osztalék, részesedés     

      

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás -107 075 144 591 

18. Részvénykibocsátás, tőke bevonás bevétele     

19. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának 

bevétele -421 678 -210 246 

20.Hitel és kölcsön felvétel     

21. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 

törlesztése, megszüntetése beváltása     

22. Véglegesen kapott pénzeszköz 153 381 996 

23. Részvénybevonás, tőkekivonás     

24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése     

25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése     

26. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek     

28. Véglegesen átadott pénzeszközök      

29. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú 

kötelezettségek változása 161 222 353 841 

IV . Pénzeszközök változása -5 597 -13 025 
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         4. sz. melléklet  
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Gotthárd-Therm Kft 2013.12.31-ével készült éves beszámolójának kiegészítő mellékletéhez 

          

BEFEKTETÉSI TÜKÖR 

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 

2013. december 31. 

          

         ezer forintban 

MEGNEVEZÉS 

IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK 

MINDÖSSZESEN 
VAGYONI 

ÉRTÉKŰ 

JOGOK 

SZELLEMI 

TERMÉKEK 
ÖSSZESEN INGATLANOK 

MŰSZAKI 

BERENDEZÉSEK 

EGYÉB 

BERENDEZÉSEK 

TÁRGYI 

ESZKÖZÖK 

ÉRTÉK-

HELYESBÍTÉSE 

ÖSSZESEN 

NYITÓ BRUTTÓ 

ÉRTÉK 17 6 861 6 878 2 031 028 282 451 52 088 1 081 452 3 447 019 3 453 897 

NÖVEKEDÉS 

(aktiválás)     0   40     40 40 

CSÖKKENÉS 

(értékesítés)     0   1 736     1 736 1 736 

CSÖKKENÉS 

(átsorolás)     0         0 0 

CSÖKKENÉS 

(egyéb)     0   1 199 451   1 650 1 650 

ZÁRÓ BRUTTÓ 

ÉRTÉK 17 6 861 6 878 2 031 028 279 556 51 637 1 081 452 3 443 673 3 450 551 

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 

NYITÓ 

ÁLLOMÁNYA 17 6 839 6 856 183 271 122 664 28 660   334 595 341 451 

NÖVEKEDÉS 

(tárgyévi écs.)   12 12 33 606 20 708 3 872   58 186 58 198 

CSÖKKENÉS 

(értékesítés)     0   552     552 552 

CSÖKKENÉS     0         0 0 
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(átsorolás) 

CSÖKKENÉS 

(egyéb)     0   1 178 446   1 624 1 624 

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 

ZÁRÓ 

ÁLLOMÁNYA 17 6 851 6 868 216 877 141 642 32 086 0 390 605 397 473 

NETTÓ ÉRTÉK 

ZÁRÓ 

ÁLLOMÁNYA 0 10 10 1 814 151 137 914 19 551 1 081 452 3 053 068 3 053 078 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Gotthárd-Therm Kft. saját tőke és a jegyzett tőke megfelelő arányának helyreállítása a 

2013. évi eredménye alapján ismét megoldásra váró feladat. A társasági jog rendelkezései 

szerint a tulajdonos intézkedése szükséges, ha a saját tőke a jegyzett tőke felére csökkent.  

A saját tőke/jegyzett tőke aránya helyreállítható pénzkímélő módon tőkeleszállítással, akár az 

eredménytartalék, akár a tőketartalék javára, vagy esetleg tőkekivonással. Szükséges azonban 

figyelembe vennünk, hogy a választott megoldás ne jelentsen vagyonvesztést a tulajdonosnál. 

Mindezek figyelembevételével a javasolnám a tavaly évben már alkalmazott megoldást, ami  

a kapott tagi kölcsön és a kezességvállalás összegének minimális jegyzett tőkeemelés mellett 

tőketartalékba történő helyezését engedményezési szerződéssel. 

 

A lehetőségek tanulmányozása, elemzése után a tulajdonosi oldal érdekeit szem előtt tartva a 

tőke megfelelősség helyreállítására javasolnám a tagi kölcsönből minimális összeggel (min. 

100.000 Ft) a jegyzett tőkét megemelni, a fennmaradó tagi kölcsönből és a kötvény 

kötelezettség kezesség érvényesítéséből pedig engedményezéssel tőketartalékba helyezni.  

Ezzel a művelettel a tőke megfelelősség helyreállna, a tulajdonosi oldalon pedig nem lenne 

„veszteség”, vagyonvesztés. 

 

A tőkerendezéshez rendelkezésre álló pénzeszközök: 

 

Tagi kölcsönök: 2012. év 3.548.000,-Ft, 2013.év 54.324.559,-Ft és 2014. év 58 300 000,-Ft 

A Kft. kötvény törlesztéséhez az Erste Bank által érvényesített kezesség összege 2012. 

októberi és a 2013. évben 464.334.019,-Ft, 2014. április 150 642 020,-Ft 

 

A 2013. évi mérleg alapján a minimális rendezéshez szükséges:  

- a jegyzett tőkeemeléséhez 100 000,-Ft a 2012. és 2013. évi tagi kölcsönből, 

- a tagi kölcsön fennmaradó összegét, 57 772 559,-Ft-ot és a szükséges további 92 227 441,- 

Ft, a kötvény törlesztéséhez az Erste Bank által érvényesített kezesség összegéből kerülne 

tőketartalékba helyezésre. 

 

Ha a tulajdonos a tőke megfelelősség kérdését hosszútávra szeretné rendezni, akkor a 

működésre a mai napig kapott teljes tagi kölcsön (2012., 2013 és 2014. év) 116 172 559 Ft 

összeget és az érvényesített kezesség teljes összegét ( a 2014. áprilisi törlesztést is) 614 976 

039,-Ft-ot , a jegyzett tőkeemelés (100 000,-Ft) után  tőke tartalékba helyezhetné .  

 

 A tőke megfelelőségi előírások elengedhetetlenné teszik tulajdonosi intézkedések 

meghozatalát.   

 

 

Szentgotthárd, 2014. április 10. 

 

 

Dr Simon Margit 

ügyvezető 
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 FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 

 
A GOTTHÁRD-THERMÁL FÜRDŐ ÉS IDEGENFORGALMI SZOLGÁLTATÓ 

 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

 

        2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL      

                                                                         

 

 A 2013. évi Éves beszámolót és kiegészítő mellékletet, az üzleti jelentést, valamint a 

könyvvizsgálói jelentést az ügyvezető előzetesen, a felügyelő bizottság rendelkezésére 

bocsátotta. A könyvvizsgálói jelentést az ELVIKA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 

képviseletében Csuka Gyuláné kamarai tag könyvvizsgáló készítette. 

 

A könyvvizsgálói jelentés a beszámolót valós tartalmúnak és a számviteli előírásoknak 

mindenben megfelelőnek ítélte. A társaság ügyviteli rendje biztosította a vezetéshez 

szükséges információkat. A beszámoló a társaság pénzügyi vagyoni jövedelmi helyzetét 

valóságnak megfelelően mutatja be.  

 

A működési veszteség „következményeként” a saját tőke 239.880 ezer Ft.-ról  8.510 ezer Ft-

ra csökkent. A FB. tudomásul veszi a Könyvvizsgáló Jelentés figyelem felhívását, az 

ügyvezető  saját tőke rendezésére vonatkozó javaslatát támogatja. A beszámolóban a WEST 

INKÖZ Nyugat-Dunántúli Ingatlanközvetítő Kft. által készített értékbecslés alapján 

kimutatott értékhelyesbítés 1.081.452 ezer Ft.  a beszámolási időszakban nem változott. 

 

A könyvvizsgálói jelentéssel egyetértésben a felügyelő bizottság a társaság 2013. évi éves 

beszámolóját 4.325.838  ezer Ft eszköz-forrás egyezőséggel, -231.370 ezer Ft. mérleg szerinti  

eredménnyel (veszteség) a maga részéről elfogadja és a tulajdonosnak elfogadásra javasolja. 

 

Az értékesítés nettó árbevétele 58.070 ezer Ft.-al csökkent 244.522 ezer Ft. Az üzemi (üzleti) 

eredménye 84.990 ezer Ft-al csökkent  -142.636 ezer Ft. A pénzügyi műveletek eredménye -

125.461 ezer Ft.  A mérleg szerinti eredmény  -231.370 ezer Ft. veszteség (ami 2009-ben                 

- 289.895  ezer Ft., 2010-ben   -239.410 ezer Ft ,  2011-ben -230.585 ezer Ft. 2012-ben  -

126.885 ezer Ft. volt) 
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A felügyelő bizottság egyetértett abban, hogy a szükséges és  indokolt beruházásokat 

felújításokat karbantartásokat az előterjesztés jóváhagyását követően el kell végezni.. 

A West Union Kft körül kialakult helyzet továbbra is alapvetően befolyásolja meghatározza a 

fürdő működését. A működés folyamatos finanszírozásához továbbra is  a tulajdonos 

pénzügyi támogatása szükséges. 

 

Szentgotthárd, 2014. április 23. 

 

 

     A felügyelő bizottság nevében: 

 

 

 

                          Varga Ervin 

                                 Fb. elnök 
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J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2014. április 30.-i ülésére 

 

 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

 

8/2013. számú képviselő-testületi határozat 

 

 

JUBILEUMI MUNKACSOPORT munkája 

 

A Jubileumi Munkacsoport 2014. április 02-án tartott megbeszélést, a szokottnál 

szűkebb körben, hogy részletesebben elkészíthetsék a csata-évforduló rendezvények tervezett 

forgatókönyvét. Az eredményről röviden tájékoztatjuk a Képviselő-testületet: 

 

 

1./ A szentgotthárdi csata 350. évfordulója alakalmából rendezendő konferencia, 

melynek időpontja 2014. május 15-17. 

-Május 15. ( csütörtök): 

A résztvevő előadók Budapestről a Honvédség által felajánlott busszal, illetve Bécsből 

érkeznek, kb. 17.00 órától folyamatosan. Elfoglalják szállásukat, majd 20.00 órakor 

Mogersdorfban vacsorán vesznek részt. 

Május 16.( péntek): 
09.00 -18.00 Konferencia a Lipa  konferncia termében egyszeri ebédszünettel 

A konferencia kapcsán 25 fő részére ajándékcsomag készítése szükséges, továbbá a 

regisztrációhoz és a konferencia idejére elsősorban angolul jól beszélő önkéntesek biztosítása 

– ezt a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulói segítségével szeretnénk megoldani. 

A konferencia nyelve francia-magyar, a szükséges tolmácsokat a Honvédelmi Minisztérium 

biztosítja. 

A konferenciát követő vacsora után , a résztvevők a Refektóriumban kulturális programon, 

majd a St. Gotthard Spa&Welnes –ben fürdőzés várható. 

Május 17. ( szombat )  

A konferencia Vasváron  folytatódik. 

 

 

2./ Történelmi Napok programsorozat 

2014. július 31.  (csütörtök) 
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A szentgotthárdi csatáról összeállított kiállítás megnyitója, ezen belül a 3 dimenziós 

terepasztal bemutatása.  

A megnyitót követően: Rainer Maria Rilke egyik őse zászlótartó volt a császári seregben és 

részt vett a szentgotthárdi csatában is, ahol halálát lelte. A költő e történetről emlékezett meg, 

melyet Casimir von Pászthory zenedrámai formába öntött. Várady Mária színművésznő és 

Szilasi Alex zongoraművész előadásában kerül bemutatásra a mű a Refektóriumban.  

2014. augusztus 01. ( péntek) 

17.00 A rendezvény rövid megnyitóját követően korhű jelmezes felvonulás indul délután a 

Hunyadi úton Mogersdorfba, melyhez nemcsak a hagyományőrző bandériumok, hanem a 

csatában részt vevő nemzetek küldöttei, a város civil szervezetei, a kistérség községeinek 

önkormányzatai és kulturális csoportjai is csatlakozhatnak. Ezért a Hivatal felkérést küld 

mind a civil szervezetek, mind a kulturális csoportok képviselőinek. Az érdeklődők július 15-

ig regisztrálhatnak a PKKE-nél.  

Mogersdorfban a település által szervezett programok várják a felvonulás résztvevőit. 

A visszaútra autóbusz biztosított lesz a túrázók számára. 

Azoknak, akik itthon maradnak, a PKKE programot szervez 18.00 -22.00 óráig. 

Gyermekprogramok, lovas-íjászbemutató, néptáncest stb. várja az érdeklődőket. 

2014. augusztus 02. ( szombat ) 

09.00 Zenés ébresztőt ad a török zenekar illetve „járőrözést” tartanak a hagyományőrzők. 

10.00 A Várkertben íjászbemutató  és gyermek íjászverseny lesz. 

15.00  A résztvevő nemzetek képviselőinek bemutatkozása ( zene, tánc, gasztronómia ) 

17.00 Várkertben kaszkadőr bemutató 

18.00 Tóth Ferenc a csatáról beszélget  a közönséggel a Színház aulájában , illetve  meghívott 

költők előadják az akkor komponált műveiket. 

Kb. 17.00 kezdéssel CSATAFUTÁS? – gyermek, para-, hobby és 9 km-es főfutam. (lehet, 

hogy vasárnap délelőttre kerül majd át a csatafutás) 

19.30.Sebő zenekar koncertje, majd ezt követően a Weöres Sándor Színház művészeinek 

(Jordán Tamás és Trokán Péter) rendhagyó előadása. 

21.00 Csatafutás eredményhirdetése? (azt követően vagy párhuzamosan Állófogadás a 

Refektóriumban  a nemzetek képviselői számára.) 

22.00 CSATA -jelenet a Várkertben 

2014. augusztus 03. ( vasárnap) 

reggel a fútóverseny? 

10.00 Országos Íjászverseny a Várkertben 

          Hagyományőrző csoportok bemutatói 

15.00Fúvós zenekari találkozó – a hagyományoknak megfelelően felvonulással , koncerttel 

20.00 FENYŐ Miklós Koncert 

 

A három napos rendezvény alatt a templom nyitva lesz, meghatározott időpontokban 

idegenvezetéssel. Továbbá nyitva lesz a  Pável Ágoston Múzeum és a Hivatal épülete is. 

 

 

Ugyancsak a Jubileumi rendezvények között lesz augusztus 26-28. között az Országos 

Főépítészeti Konferencia. E rendezvénnyel kapcsolatos szervezés is elkezdődött. 2014. 

április 10-én az Országos Főépítész Kollégium delegációja megtekintette a konferencia 

helyszínét és előzetes egyeztetést tartott. 
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6/2014. számú képviselő-testületi határozat 

 

 
 
A Képviselő-testület 2014. január 29-én megtartott nyílt ülésén a 6/2014. számú határozatával 

a SZET Szentgotthárdi Kft. (a továbbiakban: SZET Kft.) számára meghatározott feladatokkal 

összefüggésben Hodászi Gábor a SZET Kft. ügyvezetője az alábbi tájékoztatást adja. 

 

A SZET Kft. a Csákányi László Filmszínház vonatkozásában eddig a következő feladatokat 

végezte el.  

 

Megtörtént egy online és engedélyezett típusú – LAP Classic Jota – pénztárgép megrendelése, 

amelynek szállítási határideje 2014. május 31. 

 
Elkészült a weboldal, amelynek elérhetősége: www.csakanyimozi.hu, és ez a felület 
lehetővé teszi az internet alapú online helyfoglalást. A filmszínház e-mai címe pedig 
az info@csakanyimozi.hu lett. 
 
Megtörtént a nézőtéri széksorok és ülőhelyek meg- illetve újraszámozása is. A 
földszint „F”, az emelet (erkély) pedig „E” karakterrel lett megkülönböztetve. 
 
A kéthetes ciklusú műsor-összeállításra 2014. május 1-től kerül sor, mert előtte a 
kezelőknek el kell sajátítaniuk a weboldal - azon belül pedig a helyfoglaló rendszer - 
adminisztrációs felületeinek a használatát. 
 
Az alternatív tartalmak (színházi előadás, koncert stb.) vonatkozásában nem a 
budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházzal kell kialakítanunk az együttműködést, 
hanem azzal a vállalkozással, amely az említett szervezetnek is szolgáltat. Ez a cég 
a Pannonia Entertainment Ltd. (Pannónia Szórakoztató Kft.), amellyel megtörtént a 
kapcsolatfelvétel.  
 
Az alternatív tartalmak vetítését a mozi épületének felújítását követően indokolt 
elkezdeni, vagyis előre láthatóan idén ősztől. A megállapodással kapcsolatos 
előkészítő egyeztetések jelenleg is zajlanak.  
 
Kezdetben kéthetente lenne előadó művészet (színház, zene vagy tánc) felvételről 
történő vetítése vagy élő közvetítése; először a magyar, majd később a külföldi 
közönségnek is. 
 
Mivel 450 éve született William Shakespeare, ezért például a színházi kínálatban, ez 
valószínűleg megjelenne. 
 
Az alternatív tartalmak vetítéséhez szükség van a fogadásukra és a rögzítésükre 
egyaránt alkalmas eszközökre (műholdvevőre és a hozzá tartozó beltéri egységre), 
amelyeket legkésőbb 2014. augusztus 31-ig szükséges lenne beszerezni 
(elsősorban talán attól a cégtől, amelyik a digitális vetítéstechnikát szállította). 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról is, hogy ebben az esztendőben az 
Opel Szentgotthárd Kft. Üzemi Tanácsának és Szakszervezetének megkeresésére 

http://www.csakanyimozi.hu/
mailto:info@csakanyimozi.hu
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kedvezményesen kiajánlottunk 150 db mozijegyet, amelyből 80 db megrendelése és 
leszállítása már megtörtént. 
 

Be tudok számolni arról is, hogy a Magyar Telekom Nyrt. Operatív Értékesítési Igazgatóság 

Észak-Dunántúli Régiójával sikerült olyan megállapodást kötnünk, amelynek keretében a cég 

marketing-kampányának március hónap végéig aktuális reklámspotját vetítettük le 

rendszeresen – természetesen díjazás ellenében – a filmek előtt. A visszajelzés alapján 

hasonló kooperációra valószínűleg a jövőben szintén lesz lehetőségünk.  

 

 

Néhány statisztikai adat a Csákányi László Filmszínház 2014. január-március időszakára 

vonatkozóan. 

 

Filmek száma (db) 

 Január Február Március Összesen 

2 D-s film 6 8 11 25 

3 D-s film 5 5 5 15 

Összesen 11 13 16 40 

 

Vetítések száma (db) 

 Január Február Március Összesen 

2 D-s film 14 17 22 53 

3 D-s film 16 12 14 42 

Összesen 30 29 36 95 

 

Nézők száma (fő) 

 Január Február Március Összesen 

2 D-s film 393 434 926* 1753 

3 D-s film 775 530 627 1932 

Összesen 1168 964 1553 3685 

* Szervezett iskolai előadás 270 fővel! 

 

Bruttó bevétel a jegyek értékesítéséből és a 3D-s szemüvegek eladásából (Ft) 

 Január Február Március Összesen 

Jegyértékesítés      1.017.100 816.600 1.144.300 2.978.000 

Szemüvegeladás    64.000  32.800     44.000    140.800 

Összesen      1.081.100        849.400 1.188.300 3.118.800 

 

Idén az első negyedévben összesen 3685 fő kereste fel a mozit, ez havonta átlagosan közel 

1228 vendéget jelent.  

 

Tavaly májustól – a digitális vetítés elindulásától – december végéig összesen 9924 fő kereste 

fel a mozit, ez havonta átlagosan közel 1240 vendéget jelentett.  

 

Idén az első negyedévben összesen bruttó 2.978.000 Ft volt a jegybevétel, ez havonta 

átlagosan 992.667 Ft-ot jelent. 

 

Tavaly májustól  december végéig, a digitális vetítés indulásától 8 hónapra levetítve –

összesen bruttó 7.480.010 Ft volt a jegybevétel, ez havonta átlagosan 935.000 Ft-ot jelentett. 

Az adat tavaly. 
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A filmszínház felújítását követően a nézőszám és a bevételek vonatkozásában egyaránt 

további növekedésre számítunk, különösen akkor, ha 2014. szeptember 23-tól ismét el tudjuk 

indítani a 100 napig tartó és 100 élményt ígérő, garantált kedvezményeket és meglepetéseket 

felvonultató újabb akció-sorozatot és kampányt. 

 

 

II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 

 

Városüzemeltető ügyek: 

 

 

Két ülés között történtek 

2014. április 
 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház építésére, bontására kiadott engedélyek száma: 2 

Lakóház használatbavételi engedélyek, használatbavétel tudomásul            

vételi eljárások száma: 

0 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

3 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

1 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

0 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 1 

Építésrendészeti eljárások száma: 0 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 0 

 

 A „Hétközi és hétvégi orvosi ügyelet ellátása Szentgotthárdon és térségében” elnevezésű 
szolgáltatás beszerzésének közbeszerzési eljárásánál az előírt részvételi határidőre egy 

jelentkező nyújtotta be részvételi jelentkezését. A részvételi jelentkezés elbírálása után 

indulhat az ajánlattételi szakasz, ahol az érvényes részvételi jelentkező részére lehet 

kiküldeni ajánlattételi felhívást. A közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Része 

szerinti hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás. A szolgáltatás időtartama: 60 hónap. A 

közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy: Dr. Bíró J. Judit hivatalos 

közbeszerzési tanácsadó 

 

 A „Szentgotthárd, Széll K. tér 15. számú, 29. hrsz. alatti társasház utcafronti épületének 

nyugati homlokzat, északi oromfalazat, valamint a tetőzet felújítása” elnevezésű beszerzési 

eljárás eredményesen lezajlott. Az eljárás nyertese: Musits Építőipari és Szolgáltató Bt. 

Gasztony. A szerződés megkötése és a munkaterület átadás-átvétele megtörtént. A kivitelezés 

teljesítési határideje: 2014. június 20.  
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 A „Csákányi László Filmszínház épületének átalakítása, felújítása” elnevezésű építési 

beruházás beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása a Közbeszerzési 

Bizottság K/9/2014. (IV.09.) számú határozatában hozott döntésének megfelelően megtörtént. 

A közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Része szerinti hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás. Ajánlattételi határidő: 2014. május 06., első tárgyalás időpontja 2014. 

május 12. A kivitelezési munkálatok teljesítésének határideje: 2014. augusztus 31. 
 

 A Közbeszerzési Bizottság 2014. áprilisi ülésén a „Szentgotthárd-Rábatótfalu városrészi 

temetőben új ravatalozó építése” elnevezésű közbeszerzési eljárás eljárást megindító 

felhívását is jóváhagyta, illetve az ajánlattételre felkért szervezetek meghatározta. Az 

építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) 

számú Korm. rendelet alapján a közbeszerzési eljárás megindítására csak a jogerős építési 

engedély beszerzése után kerülhet sor. Az építési engedély beszerzése jelenleg 

folyamatban van. 
 

 A „Új négysávos tekepálya leszállítása és teljes körű telepítése” elnevezésű árubeszerzés 

beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása a Közbeszerzési Bizottság 

K/10/2014. (IV.09.) számú határozatában hozott döntésének megfelelően megtörtént. A 

közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Része szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalás 

nélküli eljárás. Ajánlattételi határidő: 2014. április 28. A munkálatok teljesítésének 

határideje: szerződéskötéstől számított 60. nap 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd, Széll Kálmán téren (a gyógyszertár melletti parkolóval 

szemben) megrongált 1 db forgalomtechnikai tükör pótlása, illetve a Hunyadi úti butiksor 

mögötti parkolóból történő kihajtás elősegítése érdekében 1 db forgalomtechnikai tükör 

kihelyezése. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

  

 Megtörtént a Szentgotthárd, Széll Kálmán téren a színház épülete előtt lévő 
balesetveszélyes (megsüllyedt, illetve egyéb okból veszélyes) 52 m

2
 felületű térkő 

burkolat helyreállítása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 
 

 Megtörtént a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. számú ingatlan keleti oldalánál lévő 
sérült, balesetveszélyes 16,00 fm hosszúságú lépcsőszegély, illetve a Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 3. számú ingatlan előtt lévő sérült, balesetveszélyes 5 db lépcsőfok 

helyreállítása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 
 

 Elvégeztük az alábbi útkarbantartási, illetve egyéb feladatokat. Kivitelező: SZET 
Szentgotthárdi Kft. 

 Szentgotthárd, Kossuth L. utca 4. számú épület előtti parkolóban lévő 
díszkandeláber körüli sérült térkő burkolat helyreállítása; 

 Szentgotthárd kettős körforgalom nyugati oldalán lévő sérült 

forgalomtechnikai oszlopok helyreállítása; 

 Szentgotthárd – Zsida, Erdei utca 0104/2. hrsz.-ú ingatlanon lévő illegális 
hulladéklerakó megszüntetése; 

 Az önkormányzat által megrendelt hulladékgyűjtők, illetve csikkgyűjtők 
kihelyezése. 
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 Megtörténtek az alábbi csapadékvíz-elvezetés rendezésével kapcsolatos munkálatok. 
Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely 

o Szentgotthárd – Rábakethely városrész, Kethelyi út 78-84. számú 

ingatlanok előtti cca. 80,00 fm hosszúságú árok iszapolása és 4 db 

áteresz tisztítása, valamint a Kethelyi út 82/A. számú ingatlan előtti 

7,00 fm hosszúságú áteresz átépítése, illetve a Kethelyi út 84. számú 

ingatlan előtti D50-es méretű 5,00 fm hosszúságú áteresz helyreállítása. 

o Szentgotthárd – Rábakethely városrész, Zöld mező utca 9-13. számú 

ingatlanok előtti nyílt árok, illetve átereszek előzetes állapotvizsgálata  

után szükséges beavatkozások megtétele (árok iszapolás 80 fm, 

folyásfenék lapozás 80 fm, áteresz tisztítás 10 fm, áteresz átépítés 6,00 

fm), valamint a Zöld Mező utca 9. számú ingatlan északi oldalán lévő 

nyílt árokban lévő leszakadás helyreállítása. 
 

 Megtörtént a Szentgotthárd, Dózsa Gy. út 10. számú ingatlan előtti megsüllyedt útburkolat 
területén összegyűlő csapadékvíz elvezetése érdekében 1 db rácsos víznyelő akna 

(30x30x14 cm) építése és bekötése a zárt-csapadékcsatorna hálózatba (8,00 fm). 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megtörtént az alábbi közterületi fák pótlása, illetve balesetveszélyes növények cseréje. 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 Széll Kálmán tér 33. szám előtt 1 db díszalmafa ültetése; 

 Széll Kálmán tér 20. szám előtt 1 db hársfa ültetése; 

 Széll Kálmán tér szökőkút előtt lévő villamos szekrény környezetében lévő 
túlnőtt tuják cseréje 3 db smaragd thuja ültetésével; 

 Barokk kertben a gyümölcsös szélén lévő hiányzó 2 db gesztenyefa pótlása; 

 Kossuth L. utcai utasvárónál lévő túlnőtt tuják cseréje 2 db smaragd thuja 
ültetésével. 

 SZEOB Tótágas Bölcsőde udvarán kivágott fák tuskóinak kiszedése. 

 

 Megtörténtek az önkormányzati területeken lévő veszélyes, illetve a tervezett 
városközponti parkoló területére eső fák kivágása, illetve felnyírása. A kitermelt 

faanyagot, szociális tüzifaként történő hasznosításáig a SZET Szentgotthárdi Kft. 

telephelyükön tárolja. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

o A várkert játszótérnél lévé kiszáradt, balesetveszélyes 2 db gyertyánfa 

kivágása; 

o Szentgotthárd, Árpád utca 3. számú  társasház épületét veszélyeztető 1 db 

fenyőfa kivágása; 

o Szentgotthárd, Pável Á. ltp. 3. számú ingatlan állagát veszélyeztető 1 db 

nyírfa kivágása; 

o Szentgotthárd, Szabadság téri Ligetben 21 db fa ágazása és 7 db fa kivágása; 

o Szentgotthárd tervezett városközponti parkoló területére eső 21 db fa 

kivágása, illetve 1 db fa felnyírása. 

 

 Megtörtént a várkerti szabadtári színpad nyugati oldalán haladó zárt-csapadékcsatorna 

sérült, balesetveszélyes vezetékszakaszának cseréje. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi 

Kft. 



122 

 

 Az idei lomtalanítások tervezett időpontjai és helyszínei 2014. május 17-én 

(szombaton): Szentgotthárdon a Rába-folyótól nyugatra eső utcákban és a következő  

városrészeken (Zsida, Zsidahegy, Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu és 

Jakabháza városrészeken). 2014. május 31-én (szombaton): Szentgotthárdon a Rába-

folyótól keletre eső utcákban és Rábakethely városrészen.. A szolgáltató a jövő évtől 

az elektronikai hulladékok (pl.: televízió, hűtőgép, mikrohullámú sütő, számítógép 

stb.) visszagyűjtésére más rendszert szeretne bevezetni. Ennek megfelelően jövőre 

már nem lehet közterületre kirakni az elektronikai hulladékokat, hanem a Müllex 

Közszolgáltató Kft. külön gyűjtési időpontokat és helyszíneket fog kijelölni és ott 
lehet majd átadni ezeket a hulladékokat. Ennek indoka, hogy a szétbontott 

elektronikai hulladék már veszélyes hulladéknak minősül és így már nem lehetne 

közterületen tárolni, illetve az elszállítására és kezelésére is már más szabályok 

vonatkoznak. 

  

  A Civil Fórum szervezésében a helyi középiskolák közreműködésével 

hulladékgyűjtési napot tartottak április elején a városban. A gyűjtéshez szükséges 

zsákokat és kesztyűket az önkormányzat biztosította. Az összegyűjtött hulladék 

elszállításáról pedig a SZET Szentgotthárdi Kft. gondoskodott. Köszönet a közösség 

érdekében tett munkájukért ! 
 

 Megrendeltük a Szentgotthárd, Hunyadi úti régi temetőrész utcafronti kerítésének 

cseréjét, valamint a zsidai városrészi temetőben a ravatalozóhoz gyöngykavics 

járdalapos burkolattal ellátott gyalogjárda kiépítését. Teljesítési határidő: 2014. május 

31. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.   
 

 A Szabadság téri Ligetbe megrendelt új utasváró alapozása megtörtént, az utasváró 

telepítésének tervezett időpontja 2014. május eleje. Kivitelezők: SZET Szentgotthárdi 

Kft. (alapozás), ALMA-REND Kft. Hódmezővásárhely (utasváró legyártása, 

telepítése) 

 

 Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Közbeszerzési Bizottsága  K/7/2014. (III. 26.) számú határozatával az alábbiakban  

csatolt közbeszerzési tervet fogadta el. 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2014. évi összesített közbeszerzési terve 

 

A közbeszerzés 

tárgya, 

meghatározása 

CPV kód 

Irányadó 

eljárásre

nd 

 

Tervezett 

eljárás 

típusa 

Az eljárás 

megindításána

k ill. a 

közbeszerzés 

megvalósításán

ak tervezett 

időpontja 

A szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy 

szerződés 

időtartama 

I. Építési beruházás 

Burkolat-

felújítási munkák 

2014. 

45233223-

8 

Kbt. 

Harmadik 

Rész 

Nemzeti 

eljárásren

d 

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

(Kbt. 122. 

§ (7) bek. 

a) pont, 

vagy a Kbt. 

122/A. § 

szerinti 

eljárás 

2014. II. név  Szerződés 

hatálybalépésé

től számított 

90 nap  

Szentgotthárd-

Rábatótfalu 

városrészen 

ravatalozó 

építése  

45215400
-1 
 

Kbt. 

Harmadik 

Rész 

Nemzeti 

eljárásren

d 

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

(Kbt. 122. 

§ (7) bek. 

a) pont, 

vagy a Kbt. 

122/A. § 

szerinti 

eljárás 

2014. II. név  Szerződés 

hatálybalépésé

től számított 

120 nap  

Mozi épület 

felújítása, 

bővítése 

45262800
-9 
 

Kbt. 

Harmadik 

Rész 

Nemzeti 

eljárásren

d 

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

(Kbt. 122. 

§ (7) bek. 

a) pont, 

vagy a Kbt. 

122/A. § 

2014. II. név  Szerződés 

hatálybalépésé

től számított 

120 nap  
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szerinti 

eljárás 

Kötelező 

önkormányzati 

feladatot ellátó 

intézmények 

fejlesztése, felújít

ása – Városi 

Óvoda felújítása 

45453100
-8 
 

Kbt. 

Harmadik 

Rész 

Nemzeti 

eljárásren

d 

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

(Kbt. 122. 

§ (7) bek. 

a) pont, 

vagy a Kbt. 

122/A. § 

szerinti 

eljárás 

2014. II. név Szerződés 

hatálybalépésé

től számított 

90 nap 

„KEOP-1.2.0/09-

11 Szentgotthárd-

Máriaújfalu 

szennyvíz-

hálózat 

kiépítésének 

kivitelezési 

munkái” 

45231300
-8 
 

Kbt. 

Harmadik 

Rész 

Nemzeti 

eljárásren

d 

Nyílt 

eljárás 

2014. II. – III. 

név  

2015. 

december 31. 

II. Árubeszerzés 

Új 4 sávos 

tekepálya 

leszállítása és 

üzembehelyezése  

39300000
-5 
 

Kbt. 

Harmadik 

Rész 

Nemzeti 

eljárásren

d 

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

(Kbt. 122. 

§ (7) bek. 

a) pont, 

vagy a Kbt. 

122/A. § 

szerinti 

eljárás 

2014. II. név Szerződés 

hatálybalépésé

től számított 

60  nap 

SZET  

Szentgotthárdi 

Kft. univerzális 

munkagép 

beszerzése 

43210000
-8 
 

Kbt. 

Harmadik 

Rész 

Nemzeti 

eljárásren

d 

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

(Kbt. 122. 

§ (7) bek. 

a) pont, 

2014. II. név Szerződés 

hatálybalépésé

től számított 

30 nap 
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vagy a Kbt. 

122/A. § 

szerinti 

eljárás 

III. Szolgáltatás  

 „ÁROP-1.A.5-

2013-2013-0001, 

Önkormányzati 

szervezetfejleszté

s megvalósítása 

Szentgotthárdon 

című projekthez 

kapcsolódó 

szakértői 

szolgáltatás 

ellátása” 

98113000
-8 
 
 

Kbt. 

Harmadik 

Rész 

Nemzeti 

eljárásren

d 

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalás 

nélküli 

eljárás 

(Kbt. 

122/a. §) 

2014. február 

 
2014. 

december 31. 

„Hétközi és 

hétvégi központi 

orvosi ügyelet 

ellátása 

Szentgotthárdon 

és térségében 

(Szentgotthárdon 

és 14 

községben)” 

85.10.00.0

0.-0 

85.12.11.0

0-4 

Kbt. 

Harmadik 

Rész 

Nemzeti 

eljárásren

d 

Nyílt 

közbeszerz

ési eljárás 

(Kbt. 19. § 

(2) bek. 

figyelemme

l a 

Kbt. 121. § 

(1) 

bekezdés b) 

pontja 

alapján) 

2014. II. név Szerződés 

hatálybalépésé

től számított 

60  hónap 

Térfigyelő 

rendszer 

kiépítése és 

üzemeltetése  

32323500
-8 
 

Kbt. 

Harmadik 

Rész 

Nemzeti 

eljárásren

d 

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

(Kbt. 122. 

§ (7) bek. 

a) pont, 

vagy a Kbt. 

122/A. § 

szerinti 

eljárás 

2014. II. név Szerződés 

hatálybalépésé

től számított 

60  nap 

IV. Szolgáltatási koncesszió 
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- - - - - - 

V. Építési koncesszió 

- - - - - - 

 

Záradék:  

Jelen közbeszerzési tervet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága  

K/7/2014.(III.26.)  sz. határozatával hagyta jóvá 

 

 

Pénzügyi ügyek: 

 

Költségvetési feladatok: 

 

Bevétel – kiadás alakulása 

 

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

alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.  

  

Elszámolási számla egyenlege március 1-én:      12.062.663,- Ft 

 Bevételek március 1-március 31.:                950.146.769 ,- Ft 

 Kiadások március 1-március 31.:            -   571.711.265  ,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege március 31-én   390.498.167,- Ft. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk  nincs.   

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Gotthard Therm Kft által 2013. évben igény-

bevett 11.842.000 Ft óvadékot az Erste Bank óvadéki számlájára a Kft helyett visszafizettük, 

valamint a társaság által kibocsátott Gotthard I. kötvény április 1-én esedékes összegét 

461.249 CHF tőke és 131.130,16 CHF kamat összegben törlesztettük.(aktuális árfolyam 

alapján 152.500.000 Ft) 

 

A számviteli szabályok megváltozásából fakadó időszerű feladatok teljesítése miatt a 

könyvelési feladatok teljesítése nehézkes. Okai: egységes, és korszerű integrált költségvetési 
program hiánya, az eddigi pénzforgalmi szemléletet felváltotta az eredményszemlélet. Jó 

program hiányában a kettős könyvvitel gyakorlatilag négyszeressé vált, a pénzügyi számvitel 

és a költségvetési számvitel szinte duplázza a könyvelést, tehát egy esemény, például egy 

számla kifizetése 7-8 könyvelési tételt eredményez, ami a Pénzügyön dolgozók jelentős 

túlterheléséhez vezetett illetve kérdésessé vált több esetben is a feladatok határidőre történő 

teljesítése. Ugyanakkor a határidőn túl benyújtott jelentéseket mostantól már az Áht. 108. § 

(4) bekezdése alapján a jogszabály bírsággal sőt egyes esetekben az állami támogatás 

elvonásával szankcionálja.   

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi-számviteli munkák határidőben 

történő teljesítéséhez 1 fő költségvetési ügyintéző állást engedélyezni szíveskedjen. Erre 

vonatkozóan határozati javaslat a beszámoló végén olvasható.  

 

Beszámolók, jelentések: 
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- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk 2014. I. 

negyedévről. 

- 2014. I. negyedévi NAV jelentések. 

- 2014. I. negyedévi ÁFA bevallások 

 

 

A 2014. évi költségvetés  végrehajtása során különös tekintettel kell lenni a Képviselő-testület 

118 /2012., valamint 186 /2012. Képviselő-testületi határozatban elfogadott, az Állami 

Számvevőszék jelentésére tett Intézkedési tervére. 

 

Az Önkormányzat zárszámadás előterjesztésében be kell mutatni az eszközök elhasználódása, 

amortizációja mekkora forrást igényel.  

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: mindenkori zárszámadás 

 

Az önkormányzat zárszámadási előterjesztése tartalmazza az eszközök elhasználódását. A 

2014. évi költségvetési koncepció határozati javaslatban felhívtuk a figyelmet az eszközök 

pótlására, s a kiadási főösszeg 1%-ban határoznánk meg az összegét. Az önkormányzat 2014. 

évi költségvetési már nem tartalmazza az összeget. Indoka: Az eszközök elhasználódása foka 

az előző évhez képest kissé javult, hisz mind 2012-ben, mind 2013-ban természeti csapás érte 

az épületet, így az ügyviteli gépek és a hálózat jelentős része cserére került. 

 

 

Adóhatósági munka: 

 

2014. évi I. negyedéves zárás elkészítése az ONKADO programban 

Negyedéves zárás átadása a költségvetésnek 

Gépjárműadó bevétel 60 %-ának elutalása a  MÁK számlájára. 

Talajterhelési bevallások feldolgozása 

I.negyedéves idegenforgalmi adó bevallások feldolgozása  

Új ONKADO programváltozások feldolgozása  

Az első féléves adóbefizetések mutatózása, könyvelése, utalása a költségvetés felé 

Adószámlákra beérkező befizetések folyamatos átvezetése költségvetés részére.  

A parkolóbérlethez igazolások kiadása. 

Állandó feladatok:  

A napi banki és postai befizetések könyvelése  folyamatosan történik. 

Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.   

A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások  ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra, és telekadóra bejelentkezők és a 

megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő 

ügyfeleknek, valamint  a  talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.   

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok  kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 
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III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 

 

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

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

 

- A  14/2013.(IV.25.)  rendelet : a  Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi 

zárszámadásáról szóló rendelete értelemszerűen  módosítást nem igényel. 

 

- A  15/2013.(IV.25.)  rendelet : a  Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási 

formák szabályairól szóló rendelet módosított rendelete módosításra a mostani, 2014. 

április 30.-i ülésre kerül be. 

 

- A  16/2013.(IV.25.)  rendelet : a  a  gyermekek védelméről  szóló rendelet módosított  

      rendelete módosításra a mostani, 2014. április 30.-i ülésre kerül be. 

 

. 

 

 

              I V. Válasz képviselői felvetésekre 

 

 

Válasz képviselői felvetésekre 
2014. március 

 
 
Dömötör Sándor: A lakóövezeten kívül elhelyezkedő szentgotthárdi motocross  pálya – 

információink szerint - a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelet által kiadott 

működési engedéllyel rendelkezik. A működtetőnek a vonatkozó jogszabályok szerinti 

előírásokat kell betartania, különös tekintettel a környezeti zajterhelésre. 

A motocross pálya üzemeltetőjét levélben szólítottuk fel a működési engedélyében és a 

jogszabályokban előírtak maradéktalan betartására. 

 

Határozati javaslat: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői létszámát 2014. június 1-től 1 fő 

költségvetési ügyintézői létszámmal megemeli. Pénzügyi fedezete: a 2013. évi 

pénzmaradvány. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési 

rendeletét ennek megfelelően módosítja. 
Határidő: 2014. május 31. 

Felelős: Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2014. április 24. 
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Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 
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VII. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2014. április 22-én 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-

Farkasfa 
településrész 

ivóvízminőség-

javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-

javítása 

132/2009. 

179/2010. 

Elszámolható 

költségek – 
nettó: 

1F:1.617.000,- 

2F: 30.450.000,- 

 

Elnyert 

támogatás: 

1F: 

1.374.450,- Ft 

2F: 
27.405.000,- 

Ft 

1F: 242.550,- 

2F: 

3.045.000,- 

 

ÁFA (25 %): 

1F: 404.250,- 
2F: 

7.612.500,- 

A kivitelezés befejeződött. Záró 

kifizetés folyamatban. Záró 

beszámoló benyújtása 

folyamatban.  

Szentgotthárd-
Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 

EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 

182/2012. 
3.045.000,- Ft 3.045.000,- Ft  Nyert! 

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 

Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
 

6/2014. 11.129.160,- Ft   
Benyújtva 2014. március 3-án, 

elbírálás folyamatban.  

Szentgotthárd-Luzern 

energiaváros projekt 

Svájci-magyar 

Együttműködési 

Program 

Testvértelepülési és 
Partnerségi 

Pályázati Alap 

57/2011. 20.000.000,- Ft 
18.000.000,- 

Ft 

 

2.000.000,- 

Ft 

A projekt lezárult. Záró 

projektjelentés benyújtása 

folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-

2011-0006 

Vízügyi 
Igazgatósággal 

konzorciumi 

pályázat 

268/2011. 

 

Önk. 

projektrész: 

130.115.053,- 

 

Teljes: 

317.713.678,- 

Igényelt 

támogatás 

önk.: 

117.103.547,- 

Ft 
 

Teljes: 

304.702.173,- 

Ft 

 

Önkormányza

t: 

13.011.505,- 

 

Vízügy: 

0,- 

 

Záró beszámoló és kifizetési 
igénylés elfogadva!  

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 
fejlesztése, Önerő 

Alap 

Belügyminisztérium 262/2012. 

 

13.011.505,- 

Ft 

 

 
Nyert! 

12.711.785,- Ft 

Szentgotthárd térségi 
közösségi közlekedés 

fejlesztése 

NYDOP-3.2.1/B-12 

Konzorciumi 

pályázat: 

konzorcium vezető-

Szentgotthárd 
tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

SzakonyfaluKonzor

ciumi pályázat: 

konzorcium vezető-
Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

Szakonyfalu 

20/2013. 

 

 

 

 

 

 

215.598.919 Ft 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

198.365.124Ft 

0,- 

El nem 

számolható 
költség a Vasi 

Volán 

finanszírozása 

által valósul 

meg. 

Támogatási szerződéskötés 
megtörtént. A tervek 

elkészültek, engedélyezés 

folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

KEOP-2012-
4.10.0/A.-Széchenyi 

István Általános 

Iskola 

Önkormányzati 

intézmények 

megújuló 

energiával 
(napelem) való 

ellátása 

28/2013. 

 

 

 

 

44.702.019,- 

 

 

 

 

44.702.019,- 

 

7.888.590,- 

Kivitelezés befejeződött, 

munkaterület átadás-átvétel 

2014. április 17-én 

megtörtént. 
Kifizetési igénylés 

folyamatban. 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

KEOP-2012-

4.10.0/A.-SZEOB 
Óvoda+Bölcsőde 

Önkormányzati 

intézmények 

megújuló 
energiával 

(napelem) való 

ellátása 

28/2013. 

 

 

 

24.132.178,- 

 

 

 

 

24.132.178,- 

4.258.620,- 

Kivitelezés befejeződött, 

munkaterület átadás-átvétel 

2014. április 17-én 
megtörtént. 

Kifizetési igénylés 

folyamatban. 

Leader- Radnóti úti 

gyermek kalandpark 

 

LEADER 
134/2013 

 

 

8.000.000,- 

 

  

2.160.000,- 

 

Nyert! Kivitelezés 

folyamatban. 

Leader- Hársas-tó 

Információs táblák 
Leader - 

 

 

1.289.050,- 

 

 

 0,- 
Nyert! Kivitelezés 

folyamatban. 

Vizuális Művészetek 

Kollégiuma Nemzeti 

Kulturális Alap-

Szoborpályázat 

NKA 125/2013. 

 

 

1.289.050,- 
 

 

552.450,- 

Szobor elkészült. 

Szoboravatás 2014. május 

5-én. Elszámolás 
folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

LEADER- 
Együttműködés a 

béke nevében 

(Vasvárral) 

MVH 57/2013. 

(III.22.) 

Közleménye 

- 25 000 000,- 

 

0,- 

Benyújtva, elbírálás 

folyamatban, a pályázati 

anyag 1. számú 

hiánypótlása 2014. április 

14-én megtörtént. 

ÁROP 1.A.5-2013 

„Önkormányzati 
szervezetfejlesztés 

megvalósítása 

Szentgotthárdon” 

Államreform 

Operatív Program 
160/2013. 21 999 956,- 

21.999.956,- 

Ft 
0,- 

Nyert! 

Támogatási szerződéskötés 

megtörtént, előleg igénylés 
megtörtént. Közbeszerzési 

eljárás lefolytatásra került, 

szakértő: Hungaro Support 

Kft. 

Leader gyógynövény Leader - 25 000 000,-  0,- 
Benyújtva, elbírálás 

folyamatban. 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetése 

KEOP-1.2.0/09-11-

2013-0040 

231/2012. 
111/2013. 

192/2013. 

364.093.650,- 307.689.938,- 56.403.712,- 

84/2014. (III.14.) 

Korm.rendelet alapján a 

projekt nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt 

jelentőségű. 
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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok 

helyzete 2014. április 22-én 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Lelki egészség 
megőrzése  

Szlovénia-

Magyarország  

2007-2013 

165/2008. 
Önk.  

 

174.908.-euro nyert 8.744.-euro 

A projekt megvalósult, záró 

jelentés beadásra került. A 
projekt elszámolása 

folyamatban van. 

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

Támogató Szolgálat 
pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.550.000.-
Ft/év 

8.550.000.-
Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént 

Megvalósítás szakasza 
2012-2014 évekre befogadást 

nyert  

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

a Pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása 
szolgáltatás pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.000.000.-

Ft/év 

8.000.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  

Megvalósítás szakasza 

 
2012-2014 évekre befogadást 

nyert  
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

pályázat 

NRSZH 68/2009. 

2.600.000.-

Ft/év 

2.600.000.-

Ft/év - 
2013. június 30-án 
befejeződött. 

SZEOB Tótágas 

Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-

11 

 

Szociális 

alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti 

alapellátások 

infrastrukturális 

fejlesztése” 

 

  

47/2011. TT 

határozat 

 

 

 

 

87.940.705.- 

 

 

 

 

79.146.634.
-Ft 

 10% + az 

óvodai feladat 

ellátási hely 

felújításának 

költségeinek 

100%-a 

Kivitelezés befejeződött. 
Műszaki átadás-átvétel: 2013. 

november 15-én zajlott le. 

Ünnepélyes projektzáró 

rendezvény: 2013. december 

11-én. Záró beszámoló 

benyújtásra került, elbírálása 

folyamatban. Záró helyszíni 
ellenőrzés megtörtént március 

13-án.  

Egészségre nevelő és 

szemléletformáló 

életmódprogramok a 

Szentgotthárdi 
kistérségben 

 

TÁMOP-6.1.2/11/3 

69/2012. KT 

határozat 

 

20/2012. TT 

határozat 

- - 

100% 

támogatási 

intenzitású 

Nyert!  

Támogatási szerződéskötés 

megkötésre került március 3-

án. Programok megvalósítása 

folyamatosan történik. 
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SZEOB Játékvár 

Óvodája és 

Csillagvirág Tagóvoda 
felújítása 

 

A belügyminiszter 

4/2014.(I.31.) BM 

rendelete, „Az 

egyes 
önkormányzati 

feladatokhoz 

kapcsolódó 

fejlesztési 

támogatás 

igénybevételének 
részletes 

szabályairól”  

29/2014. KT 

Szentgotthár
d  határozat 

 

 

14/2014. 

Csörötnek 

Önk.hat. 

 

 

 

28.765.810,- 

 

 

 

 
 

 

 

 

              

6.800.828,- 

(Szentgotthárd) 
Csörötnek 

(390.625,-) 

Nem nyert! 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére 

 

Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. Beszámoló Szentgotthárd Város 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának 2011-2014. évi munkájáról. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben megtárgyalja 

Szentgotthárd közrendjének, közbiztonságának helyzetét. Minden év áprilisában terjesztjük a 

képviselő-testület elé ezt a beszámolót, aminek elkészítéséhez kérdőívvel keressük meg 

valamennyi érintett szervezetet. 

 

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

8. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján a Képviselő-testületnek a település 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról. 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény 30. § (5) bekezdése kimondja, hogy a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese 

évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat 

képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 

 

 

I. Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrs (beszámolója az 1. számú 

mellékletben található) 

 

A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2013. évben is kiemelt 

feladatának tekintette Szentgotthárd város közbiztonságát, az itt élő állampolgárok számára a 

nyugodt életkörülmények biztosítását, amit a jogszabályok tiszteletben tartásával, az emberi 

és állampolgári jogok garantálásával, a velük együttműködő hivatalos és társadalmi 

szervezetekkel közösen végzett. 

Szentgotthárdon miközben az ismertté vált bűncselekmények száma 2013-ban nagymértékű 

csökkenést mutat az előző évihez képest, ugyanakkor ezen belül nőtt a közterületen elkövetett 

bűncselekmények száma. A Rendőrőrs nyomozáseredményességi mutatója 57,84 %. 

Kiemelten kezelték a gyermek- és ifjúságvédelmet, a drogmegelőzést és a megelőző 

vagyonvédelmet. 

A közterületi jelenlét 8 %-os csökkenést mutat az előző évihez képest. A Vas Megyei Rendőr-

főkapitányság Tevékenység-irányítási Központ irányításával a Rendőrőrsön – a korábbi 

ügyeleti szolgálat helyett – állandó szolgálatirányító parancsnoki szolgálat működik, ami az 

állampolgári bejelentéseket fogadja, a közterületi állomány eligazítását és beszámoltatását 

végzi. 

A baleseti statisztika az előző évhez képest romlott 2013-ban. Folytatódott az „Iskola 

Rendőre” program az alsó tagozatos iskolások számára a közlekedésbiztonság témakörében. 

Gyakoribbá tették az utakon a sebességellenőrzést és az ittasság ellenőrzését. 
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II. Körmendi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság (beszámolója a 2. számú mellékletben 

található) 

 

A 2013. év során a Körmendi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság a Körmendi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezeti egységeként a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény felhatalmazása 

alapján végezte a feladat ellátást.  Működési területe a körmendi, szentgotthárdi, vasvári járás, 

valamint benyúlik adott települések esetében a szombathelyi, illetve a zalaegerszegi járás 

területébe is.  

A szakmai munka a parancsnokság tekintetében négy fő területre tagozódik: mentő és 

megelőző tűzvédelem, a polgári védelem, iparbiztonság, és keletkező hatósági feladatok. 

A beszámolóból kiemelendő az önkormányzati segítség, amely nagyban segítheti a 

katasztrófavédelem munkáját. Ezek az alábbiak: 

- Önkéntes Tűzoltó Egyesület fejlesztése. 

- Önkéntes polgári védelmi szervezet felállítása, azokon a településeken kiemelten fontos, 

amelyek árvízzel, villámárvízzel veszélyeztetettek. A lényeg az önkéntességen van, olyan 

személyek szükségesek, akik a település érdekében a baj órájában megszólíthatók és 

bevethetőek egy árvízi, belvízi esemény felszámolásában. 

- A települések rendelkezzenek katasztrófavédelmi induló készlettel, amelyben a település 

veszélyeztetettségétől függően adott mennyiségű homokzsák, kéziszerszám, töltőanyag 

kerül előzetesen lebiztosításra.  

- A települések a területein  felállított civil szervezetek, a katasztrófavédelem szakembereinek 

segítségével elvégezhetik a belterületi, külterületi vízelvezető rendszerek felülvizsgálatát. 

- Az önkormányzatok biztosítsák a lehetőséget a közbiztonsági referenseik részére, hogy részt 

vegyenek a tűzoltóparancsnok által tartott rendszeres parancsnoki értekezleten.  

- A katasztrófavédelem által megküldött felhívásokat az önkormányzat nyílt területű, illetve 

digitális hirdető felületein jelenítse meg. 

 

 

 III. Szentgotthárdi Járási Hivatal szabálysértési tevékenysége (beszámolója a 3. számú 

mellékletben található) 

 

2013. január 1-jétől a járási hivatalok, a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a 

bíróság rendelkezik a szabálysértési eljárások lefolytatására hatáskörrel. 

A szabálysértések elkövetése terén az előző évhez viszonyítva számottevő változás nem 

történt Szentgotthárdon. A vizsgált időszakban szentgotthárdi illetékességű személy 

vonatkozásában egy esetben koldulás szabálysértés, hét esetben az óvodai nevelésben való 

részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése szabálysértés, egy esetben 

veszélyeztetés kutyával szabálysértés, egy esetben becsületsértés szabálysértés, továbbá egy 

esetben köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt indult eljárás. A szabálysértési hatóság 

egy esetben büntetést állapított meg, öt esetben figyelmeztetést alkalmazott és öt esetben 

megszüntette az eljárást. 

 

 

IV. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület Felügyelet (beszámolója a 4. 

számú mellékletben található) 

 

A közterület-felügyelet 2013-ban a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése 

miatt írásbeli figyelmeztetést tizenhat esetben, helyszíni bírságot tizenkét esetben összesen 

110.000,- Ft összegben szabott ki, parkrongálás miatt hét esetben 50.000,-  helyszíni bírságot 
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szabott ki. Veszélyeztetés kutyával ügyben 32 esetben figyelmeztetett, három kóbor kutyát 

fogatott be. Nyolc esetben kezdeményezett feljelentést. Évközben nyolcvanhárom esetben 

jelezte KRESZ táblák megrongálódását illetve eltűnését. 

 

 

V. Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány (beszámolója az 5. számú mellékletben 

található) 

 

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

felhasználásával segíteni tudja a város bűnmegelőzését. A bűnmegelőzésen kívül célként 

szerepel a helyi Rendőrőrs támogatása, anyagi eszközökkel valamint pénzjuttatás formájában. 

A Közalapítvány 2013-ban 400,- ezer Ft-tal támogatta a Rendőrőrs túlmunka megváltását. 

Ezen kívül minden olyan szervezetet támogat, mely részt vállal a bűnmegelőzésben. 

Támogatta a Polgárőrség tevékenységét, valamint elismerve munkájukat szolgálati 

mobiltelefonjuk költségeit átvállalta. Bevételei a riasztó rendszerből befolyt összegekből, 

valamint magánszemélyek által felajánlott eszközökből tevődik össze. 

 

 

VI. Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület (beszámolója a 6. mellékletben található) 

 

2013-ban huszonhárom polgárőr teljesített közterületi szolgálatot, összesen 1053 órában. 

Jelenleg huszonhét fős létszám biztosítja a szolgálat ellátást, amit egy háromfős „ifjúsági 

tagozat” is segít. 

 

 

A beszámolókat minden évben előzetesen megtárgyalja Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési 

és Közbiztonsági Bizottsága – így történt ez idén is, 2014. április 16-án – a Bizottság a 

beszámolókat elfogadásra javasolta. 

 

 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának 

2011-2014. évi munkája 

 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságát 2013-ban hozta létre 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, így ez a harmadik önkormányzati ciklus, amelyben 

működik. A Bizottság ebben a ciklusban 2011. február 2-án tartotta alakuló ülését, melyen 

kiosztásra kerültek a megbízólevelek, és a Bizottság elfogadta éves munkatervét. 

 

A Bizottság minden év áprilisában, a képviselő-testületi ülést megelőzően megtárgyalta 

Szentgotthárd közrendjének, közbiztonságának helyzetét és a kábítószer-fogyasztás elleni 

fellépés tapasztalatait, valamint kétévente (2011-ben és 2013-ban) felülvizsgálta 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját. A Bizottság második, 

2011. áprilisi ülésén a Bizottság véleményezte Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai 

Koncepcióját és Cselekvési Tervét. 

 

A Bizottság valamennyi ülésén megtárgyalta az előző ülés óta eltelt időben történt fontosabb, 

bűnmegelőzéssel, közbiztonsággal kapcsolatos eseményeket. 

 

A 2011. júniusi ülésén a Bizottság elfogadta új ügyrendjét, valamint napirenden volt a 

közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok a szünidő és a nyári szabadságolások alatt és ezek 
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kommunikációja a lakosság felé. A 2011. augusztusi ülésen az iskolakezdés kapcsán 

jelentkező közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok és ezek lakosság felé való 

kommunikációja voltak terítéken, 2011 októberében pedig a közlekedés helyzete 

Szentgotthárdon, a forgalmi rend felülvizsgálata. 

 

2012 februárjában fogadta el a Bizottság a 2012. évi munkatervét. Áprilisban a közrend, 

közbiztonság helyzete volt napirenden, valamint a szenvedélybetegségek jelenléte 

Szentgotthárdon és az azok elleni önkormányzati fellépés lehetőségeinek vizsgálata – különös 

tekintettel a kábítószer-fogyasztás elleni fellépésre. A júniusi ülésen a nyári közbiztonsági és 

bűnmegelőzési feladatokról, valamint az iskolakezdéshez kapcsolódó közbiztonsági és 

baleset-megelőzési feladatokról és ezek kommunikációjáról volt szó. 

2012 szeptemberében rendkívüli bizottsági ülésen foglalkoztunk a Szentgotthárdon 

tartózkodó külföldi polgárok miatt felmerült közbiztonsági kérdésekkel, a novemberi ülésen 

pedig a város közlekedési helyzetét vitattuk meg. 

 

2013-ban az áprilisi ülésen fogadta el az éves munkatervet, megtárgyalta a közrend, 

közbiztonság helyzetét, a kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalatait, valamint 

felülvizsgálta és aktualizálásra javasolta a Közbiztonsági Koncepciót. Októberben pedig a 

közlekedés helyzetéről, a település, különösen pedig a településrészek útjainak állapotáról 

tartottunk megbeszélést. 

 

2014-ben márciusban fogadta el az éves munkatervet és véleményt cserélt a kiépítendő 

kamerarendszerről. Az áprilisi ülés napirendjén szerepelt a közrend, közbiztonság helyzete 

Szentgotthárdon, beszámoló Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági 

Bizottságának 2011-2014. évi munkájáról, valamint a kábítószer-fogyasztás elleni fellépés 

tapasztalatai. 

 

A Bizottság jelen összetételében munkaterve szerint még egy alkalommal, 2014. szeptember 

3-án ül össze, hogy megtárgyalja a közbiztonsági, baleset-megelőzési és bűnmegelőzési 

feladatokat az iskolakezdés kapcsán, ezek kommunikációját a lakosság felé, valamint a 

közlekedés helyzetét Szentgotthárdon (természetesen a tagoknak az elmúlt ülés óta történt 

fontosabb eseményekről való szóbeli beszámolója mellett). 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi 

Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrs 2013. évi tevékenységéről, Szentgotthárd 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról szóló, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti beszámolóját 

elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi Hivatásos 

Tűzoltó Parancsnokság 2013. évben elvégzett feladatairól, Szentgotthárd tűzvédelmi 

helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 

feladatokról szóló, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti beszámolóját elfogadja. 
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Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Járási Hivatal 

2013. évi szabálysértési beszámolóját, valamint a Szentgotthárd Közbiztonságáért 

Közalapítvány, a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyeletének 2013. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2014. április 18. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi Külkapcsolati terve. A 2013. 

évi külkapcsolatok tapasztalatai. A testvérvárosi kapcsolatok áttekintése. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Testvérvárosi kapcsolatok: 
 

Minden évben megtervezzük az adott esztendőben esedékes testvérvárosi találkozókat, s ezt 

egy külön dokumentumba, a külkapcsolati tervbe foglaljuk. Az önkormányzat éves 

külkapcsolati terve – melynek lényege a kiutazási és fogadási terv – tehát a testvérvárosi 

rangra emelt nemzetközi kapcsolataink ápolásának éves ütemezését jelenti. 

 

Szentgotthárdnak jelenleg öt testvérvárosa van, nevezetesen Delle (Franciaország), Petrilla 

(Románia - Erdély), Tarvisio (Olaszország), Walldürn (Németország) és Izola (Szlovénia). 

Ez utóbbi három településsel – lehetőségeinkhez képest – tartjuk a kapcsolatot . Delle-lel és 

Petrillával nem élő a kapcsolat - elsősorban a nagy távolsággal magyarázható a kapcsolatok 

elsorvadása.  

 

 

Külkapcsolati vonatkozású események 2013-ban: 
 

A tavalyi évre az alábbi táblázatban foglaltakat határozta meg a Képviselő-testület, mint 

külkapcsolati tervet: 

 

Fogadás 

Város Meghívott Felelős / partner Esemény Időpont 

Hildesheim, 

Heiligenkreuz 

Hildesheimi 

Plébánia, 

Heiligenkreutz-i 

Apátság 

polgármester, 

PKKE 
Gotthárd napja 2013. május 05. 

Izola 

Tarvisio 

Walldürn 

polgármesterek, 

küldöttség 

Pannon Kapu 

Kulturális 

Egyesület, TDM 

testvérvárosi találkozó / 

Szentgotthárdi 

Történelmi Napok 

2013. augusztus 

Izola kézilabdás diákok SZOI 

XIX. Arany János 

Nemzetközi Kézilabda 

Torna 

2013. október 
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Kiutazás 

Város Felelős / partner Esemény Időpont 

Walldürn TDM, Gotthárd-Therm Kft. Virág- és Fényfesztivál 2013. május 8-12. 

Izola Kézilabda Klub 
Eurofest Nemzetközi 

Kézilabda Fesztivál 
2013. július 

Tarvisio 
SZOI Vörösmarty Mihály 

Gimnázium 
sítábor 2013. február 

 

Az augusztus 20-i rendezvényeken részt vettek testvérvárosaink, Walldürn és Izola is.  

 

A fentieken túl az alábbi, külkapcsolati vonatkozású események történtek tavaly: 

- 2013. február 8-án a Szlovén kultúra napja alkalmából városunkba látogatott Balog 

Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere, valamint dr. Ziga Turk a Szlovén 

Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kulturális és Sportminisztere. Részt vettek a 

Színházban tartott ünnepségen és az azt követő munkaebéden. 

- 2013. március 13-án a Polgármester képviselte a városunkaat  a Bécsi Magyar 

Nagykövetség március 15-i nemzeti ünnepi fogadásán. 

- A 2013. március 25-én Kínából érkezett delegációt az Alpolgármester köszöntötte 

városunkban. 

- 2013. április 3-án a Polgármester rést vett a RECOM HU-AT 2014+ és az Ausztria-

Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 közös szakmai 

konferenciáján. 

- 2013. május 29-30-án városunkban tartózkodott Maren Kormann, illetve Zsembera 

Gábor, akik Szentgotthárd energiavárossá nyilvánításának feltételeit, körülményeit 

vizsgálták. A folyamat lezárultával Szentgotthárd városa Magyarországon elsőként 

megkapta az energiaváros minősítést, amelyet május 30-án egy sajtótájékoztató 

keretében jelentett be Maren Kornmann. 

- 2013. június 05-én Lendvára látogatt a Polgármester, ahol a két város programját 

egyeztettek, valamint gépipari kapcsolatokról tárgyaltak. 

- 2013. június 12. és 15. között városi küldöttségünk Luzernbe utazott a Szentgotthárd-

Luzern energiaváros projekt záró konferenciájára, ahol átvehették az Energiaváros 

díjat, így Szentgotthárd lett Magyarország első energiavárosa. 

- 2013. augusztus 13-án aláírtunk egy szándéknyilatkozatot a kínai Liuzhou város 

képviselőjével, egy esetleges együttműködés megkötéséről a közeljövőben. 

- 2013. augusztus 24-én Gornja Radgonára látogatt a Polgármester, ahol részt vett a 24 

város projekt keretében a polgármesterek találkozóján. 

- 2013. szeptember 07-én rendezte meg a Magyarországi Szlovének Szövetsége, a 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület és Szentgotthárd Város Önkormányzata a Pirított 

Burgonya Fesztivált, valamint a Zöld Szentgotthárd programot, amelyen nagy számú 

szlovén látogató vett részt. 

- 2013. szeptember 24-én Ljubljanában a Polgármester részt vett az Aladin 

Konferencián, mely az Alpok Adria munkacsoport helyébe lépett. 

- 2013. október 11-én a Polgármester képviselte az Önkormányzatot a Magyarország-

Szlovénia Határon Átnyúló Vegyesbizottság ülésén, Lendván. 

- 2013. október 16-án Sopronban vett részt a Polgármester a „AT-HU 2.0 2. bilaterális 

szakmai konferencia - határon átnyúló együttműködés Ausztria-Magyarország 2014-

2020 “ elnevezésű programon. 

- 2013. október 28-án Budapesten, az Osztrák Nagykövetségen, az osztrák nemzeti 

ünnep alkalmából a Polgármester képvislete a várost. 
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- 2013. november 14-én Toplicén tartott előadást a Polgármester „Szentgotthárd 

gazdaságfejlesztő lehetőségei” címmel. 

- 2013. december 12-én, Budapesten, Michael Zimmermann nagykövet úr 

búcsúvacsoráján a Polgármester képviselte Szentgotthárdot. 

 

 

 

 

„Idegen”forgalom: 
 

Ha a külkapcsolataink fogalmát a korábbiakhoz képest kiterjesztően értelmezzük, az 

idegenforgalom területe is hozzátartozik a város külkapcsolataihoz, hiszen számos külföldi 

turista is megfordul városunkban.  

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület nyilvántartása alapján tavaly 214 osztrák, 60 szlovén, 17 

német, 4 olasz, 28 egyéb (holland, cseh) látogató fordult meg a Turisztikai Információs 

Központban, illetve ezeken túlemően összesen több, mint 100 főnyi osztrák és szlovén 

csoportos látogató.  

 

A TDM és a Gotthárd-Therm Kft. alábbi tevékenységeinek is volt külkapcsolati vonatkozása 

2013-ban: 

- Utazás kiállítás 2013 Budapest (részvétel, kapcsolatépítés, marketing 
tevékenység). 

- Walldürn-i kiállítás 2013. 05. 08.-12. (helyi termékek bemutatása és árusítás). 

- Radgonai vásáron részvétel Szentgotthárd képviselete, kulturális bemutatkozás. 

- 2013. szeptemberében megrendezték az első befektetési konferenciát a HITA 
támogatásával. A külföldi érdeklődés mellett a hazai vállalkozók is részt vettek az 

eseményen. 

- Főszezon kiállításon megjelenés. 
 

Az új Szentgotthárd képeskönyv bemutatójára is az Őszi Fesztivál keretében került sor. A 

turisták és helybeliek számára is érdekes kiadvány a Hivatal koordinálásában, a Szülőföld 

Könyvkiadó kiadásában jelent meg 4 nyelven -> a magyar mellett német, angol és szlovén 

nyelven. A 2014. évi főbb városi rendezvényekről a Hivatal nemrég egy szintén 4 nyelvű, 6 

oldalas, színes, térképpel is ellátott szórólapot készítetett. 
 

A turistaként érkezőkkel való foglalkozás, a fogadásukhoz megfelelő körülmények 

megteremtése bizonyos szempontból tartozhat a külkapcsolatokhoz. A nemzetközi 

kapcsolatok létesítésének egyik célja természetesen, hogy kiépítésével és ápolásával alkalmat 

teremtsen a város és környéke értékeinek bemutatására, hozzájárulva a város és térségének 

gazdasági, kulturális gyarapodásához. Az idegenforgalmi fejlesztéseink, a Fürdő 

üzemeltetése, stb. mind a város külkapcsolatainak kedvező alakulásához járulnak hozzá 

– nap, mint nap. Ennek megfelelően a város idegenforgalmi cselekvési tervének számos 

pontja kapcsolódik ahhoz, hogy a hozzánk ellátogatók minél elégedettebbek legyenek. A terv 

konkrétan megfogalmazza azt az igényt is, hogy a Hármashatár városaként – a hazai 

turizmusra való támaszkodás mellett - Szentgotthárd és térsége turisztikai kínálatát 

piacképessé kell tenni külföldön is, feladatként határozza meg a külföld felé történő nyitáshoz 

szükséges marketing stratégia kidolgozását és végrehajtását.  
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2014.: 

 
A „hagyományos” területeken túl (iskolák közötti kapcsolatok, sítáborok, szentgotthárdi 

sportolók külföldi versenyei, sportrendezvényeken való részvétel, stb.) mellett idén is több 

olyan esemény lesz, amelynek külkapcsolati vonatkozása van.  

 

A helyi TDM Egyesület és a Gotthárd Therm Kft. szervezésében városunk idén is képviseli 

magát a walldürn-i fesztiválon, amely várható időpontja: 2014.05.28-06.01. A szervezők – a 

tavalyihoz hasonlóan - helyi termékeket visznek magukkal, illetve kiadványokkal 

népszerűsítik a várost, de táncos műsorral is készülnek a jubileumi fesztiválra. 

 

A kulturális turizmus is kapcsolódó terület: Szentgotthárd történelmi öröksége, a ciszterci 

„hagyaték”, a barokk út, a szentgotthárdi csata stb. elegendő táptalajt nyújt ehhez.  

- A szentgotthárdi csata 350. évfordulóján nemzetközi tudományos konferenciát 

szervezünk 2014. május 15-17. között. 2014. július 31 - augusztus 03. között egy 4 

napos kulturális, sport, hagyományőrző, gasztronómiai rendezvénysorozat 

megszervezését valósítjuk meg, az érintett nemzetek és testvérvárosaink bevonásával.  

Az érintett nemzetek ételeiből, valamint korabeli ételekből ” Gasztro csatát” 

szervezünk a helyi éttermek között, valamint sor kerül a vendég-nemzetek kulináris és  

kulturális bemutatójára is. Terveink szerint több száz hazai és külföldi turista fog 

Szentgotthárdra látogatni, a rendezvénysorozat helyi és országos/környékbeli 

országokban történő népszerűsítése (marketing) is feladat.  Az évforduló kapcsán 

Mogersdorf település képviselőivel folyamatos egyeztetéseket tartunk. 

- Szintén komoly felkészülést igényel az EUROVELO 13 Fesztiválban való 

részvételünk is, amelynek keretében a nemzetközi kerékpáros találkozó központja 

idén Szentgotthárd lesz 2014. augusztus 20-22. között, várhatóan 300 kerékpárossal 3 

napon át. 

- 2014. augusztus 27-29. között az Országos Főépítészi Konferencia Szentgotthárdon 

lesz, a szomszédos országokból is szakembereket fogadva. 

- Megkezdtük a Magyarországi Szlovének Szövetségével közösen egy gasztronómiai 

fesztivál előkészítését a 2013-ban megtartott pirított burgonya fesztivál sikerén 

elindulva egy olyan fesztivál szervezésével, melynek középpontjában a környékünkön 

is sikerrel termeszthető és sokféleképpen felhasználható növény, a burgonya áll – 

annak minden felhasználási formájának bemutatásával együtt.  

- Felmerül az egyházi turizmus erősítése is, benne helyi/térségi programút kialakításával 

vagy más programokhoz való csatlakozás lehetőségével. Ebből a szempontból 

jelentősége lehet annak, hogy – nem kis részben szentgotthárdi Keresztény 

Megmozdulásokért Egyesületnek köszönhetően - Szentgotthárd és térsége is 

csatlakozott a Mária úthoz, mint Európa több országán átvezető zarándokútvonalhoz.  

2014. augusztus 16-án több száz zarándok érkezik városunkba. Erre a napra, a barokk 

templomunk felszentelésének 250 évfordulójára a zirci főapátot és a Bécs melletti 

Heiligenkreutz-i főapátot is meghívtuk egy látogatásra és egy közös misére, amelyet 

Kárászy Szilvia egyedülálló harangjáték koncertje követ majd a barokk kertben.   

 

Továbbra is kihasználatlan területe ugyanakkor a külkapcsolatoknak a kultúrához kapcsolható 

része. Szentgotthárd a szlovén – osztrák határ mentén egyik lehetséges pontja egy 

kulturális háromszögnek, amit az eddigieknél sokkal jobban ki lehetne használni. Lehetne a 

három területből egy olyan pezsgő kulturális teret létrehozni, amelyben egyszerre van jelen 

három ország, három nép kultúrája és ami közös programokban, fesztiválokban, 

rendezvényekben fejeződik ki. Történtek lépések erre (Hopplá Fesztivál szervezésében, 
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krumplifesztivál), de további feladataink vannak ezen a téren – jó lehetőséget kínál ezen a 

vonalon a szentgotthári mozi aktuális felfuttatása. 

 

 

Javaslatunkat az Önkormányzat 2014. évi külkapcsolati tervére az előterjesztés 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

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

dönteni szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi külkapcsolati terv 

végrehajtásáról szóló beszámolót megismerte és az Előterjesztés 1. számú  melléklete szerint 

az Önkormányzat 2014. évi külkapcsolati tervét elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2014. április 22. 

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2014. évi külkapcsolati terve 

 

 

I. Testvérvárosi kapcsolataink ápolása. 

 

Testvérvárosi kapcsolataink ápolásához szükség van a személyes találkozók szervezésére. 

Célunk, hogy együttműködéseinkben az intézményeink, polgáraink, civil szervezeteink 

közötti kapcsolatokra helyezzük a hangsúlyt. Ez a folyamat már mindhárom élő testvérvárosi 

kapcsolatunknál (Tarvisio, Walldürn, Izola) elindult. Szükséges azonban az önkormányzati 

szintű kapcsolatok ápolásához az is, hogy a szentgotthárdi delegációkat – legyenek azok 

énekkarok vagy a kézilabdázó diákjaink stb. – mindig elkísérje a Képviselő-testületünk 

legalább egy tagja is. Ugyanígy a meghívott külföldi partnerek fogadásánál fontos, hogy 

Önkormányzatunk képviselőjével is találkozzanak vendégeink.  

 

A fentiek alapján kiutazási és fogadási tervünk a 2014. évre: 

 

Fogadás 

Város Meghívott Felelős / partner Esemény Időpont 

Szentgotthárd 
nemzetközi 

előadók 

Önkormányzat, 

TDM 

Nemzetközi 

tudományos 

konferencia (Sztg-

i csata) 

2014. május 15-

17. 

Szentgotthárd 

testvérvárosok, 

érintett 

nemzetek 

PKKE, 

Önkormányzat, 

TDM 

Történelmi Napok 

a szentgotthárdi 

csata 350. 

évfordulóján 

2014. július 31 - 

augusztus 03. 

Szentgotthárd 

zarándokok, 

Heiligenkreutz-

i főapát 

PKKE, 

Önkormányzat, 

Keresztény 

Megmozdulásokért 

Egyesület Sztg. 

Mária zarándoklat 

+ templom 

felszentelés 

évfordulója 

2014. augusztus 

16. 

Szentgotthárd 

magyar-oszták-

szlovén 

kerékpárosok 

PKKE, 

Önkormányzat, 

TDM 

EUROVELO 13 

Fesztivál 

nemzetközi 

kerékpáros 

találkozó 

2014. augusztus 

20-22. 

Szentgotthárd 

a szomszédos 

országok 

szakemberei 

PKKE, 

Önkormányzat 

Országos 

Főépítészi 

Konferencia  

 

2014. augusztus 

27-29. 

 

Kiutazás 

Város Felelős / partner Esemény Időpont 

Walldürn 
TDM, Gotthárd-Therm 

Kft. 
Virág- és Fényfesztivál 

2014. május 28-

június 01. 
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II. Határmenti kapcsolatok ápolása 

 

Fel kell venni / tartani kell a kapcsolatot Szentgotthárd szlovén és osztrák szomszédjaival, 

azért, hogy kialakulhassanak munkakapcsolatok ezekkel a településekkel. Különösen ilyenek 

Ausztriában Mogersdorf, Heiligenkreuz, Jennersdorf; Szlovéniában Murszombat, Lendva, 

Grad. A cél, hogy a munkakapcsolat továbbfejleszthető legyen, elsősorban a kultúra és az 

idegenforgalom irányába.  

 

III. Civil kapcsolatok 

 

Külkapcsolataink – elsősorban testvérvárosi kapcsolataink – ápolása céljából az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága a rendelkezésére álló 500,- e/Ft-os 

keretből gazdálkodhat (mely keretet azonban nem csak a külkapcsolatokra használhat fel). 

Civil partnereinknek, intézményeinknek a rendezvényeket megelőzően kell a Bizottság felé 

kérelemmel fordulniuk a konkrét támogatási összegre vonatkozóan, melyben a találkozó 

tervezett költségvetését is be kell mutatniuk. A civil szervezetek 2014-ben a Civil Alapból is 

kérhetnek támogatást külkapcsolataik építésére illetve ápolására. 

 

 

Jelen dokumentumot a Képviselő-testület az …/2014. sz. határozatával fogadta el. 

 

Szentgotthárd, 2014. április  

 

 

                                                                                                       Huszár Gábor 

                                                                                                        polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2014. április 30–i ülésére 

 

 

Tárgy: Szöveges beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. 
évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés 
végrehajtásáról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 89.§-ában foglaltak szerint 

elkészítettük Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének számszaki 

beszámolóját, mely a 2013. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra. 

 

2013. március 1-től Szentgotthárd Város Önkormányzata és Apátistvánfalva Község 

Önkormányzata feladatellátása a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban történik. 

2013. július 1-tól jogszabályi változás miatt megszűnt a Szentgotthárd Város és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás. A Társulás korábbi feladatellátása Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás néven tovább folytatódik, de az állami támogatást a székhely – 

Szentgotthárd Város – önkormányzata igényelhette és kapta meg. 

 

2013. évi gazdálkodásunkat 2.912.162 e/Ft bevétellel és 2.246.075 e/Ft kiadással zártuk. 

2013. évi összbevételeinket az eredeti előirányzathoz képest 2,2%-kal túlteljesítettük. 

Önkormányzatunk gazdálkodásában jelentős szerepe van a helyi adóbevételeknek, melyek a 

2013. évi bevételeinknek 36,7%-a.  
 

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 

2013. évben is el tudta látni, az intézmények és a Közös Önkormányzati Hivatal működését 

biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.  

 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodása keretében ellátta az önkormányzati 

törvény által meghatározott kommunális, egészségügyi, szociális, oktatási, közművelődési és 

igazgatási feladatokat, valamint az SZMSZ-ben meghatározott önként vállalt feladatokat. 

 

A kommunális jellegű feladatokat megállapodás alapján az SZET Kft végezte. Szilárd 

hulladék-szállításra a Müllex Közszolgáltató Kft-vel, temető fenntartást szintén a SZET Kft 

végezte.  

 

Az egészségügyi ellátásban 2 fő házi gyermekorvos és 3 fő háziorvos vállalkozói formában 

biztosította, egy házi orvosi körzetet helyettesítéssel oldott meg az Intézmény. Az 

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

önkormányzati fenntartású Rendelőintézet keretein belül láttuk el.  
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Az építéshatósági feladatokat, az orvosi ügyeleti ellátást körzeti tevékenységként végeztük. 

 

A közművelődési feladatokat a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum fenntartásával, 

valamint közművelődési megállapodás alapján a Pannon Kapu Kulturális Egyesület útján 

láttuk el. 

2013. évben a korábbi Kossuth Filmszínház teljesen felújult. 2013. évben a vetítéstechnika 

fejlesztésének eredményeként a 2D és 3D filmek kiváló minőségű bemutatására vált 

alkalmassá a szentgotthárdi filmszínház - Magyarországon elsőként Xpand 

passzívszemüveges verzióban nézhetők a 3D-s filmek. Az Önkormányzat által beszerzett és 

üzembe állított DCI (Digital Cinema Initiatives) technológiával történő vetítés 

eredményeképpen új filmeket is tud vetíteni a 2013. évben 100 éves szentgotthárdi mozi, 

egyből a megjelenést követően, a multiplex mozikkal egy időben. A digitális átállás előnyei 

közé sorolható továbbá a jobb hang- és képminőség is. Nemcsak a vetítőtechnika, de a nézőtér 

is jelentős felújításon esett át tavaly: az oldalfalat takaró furnér- és műbőrborítást igényes 

hangelnyelő szövettel látták el, a mennyezetet feketére festették, a közlekedőket szőnyeggel 

borították, új, esztétikus kijárati függönyöket is kapott a terem. A teljesen új vetítővászon és a 

továbbfejlesztett hangrendszer is a nagyobb élményt szolgálja. 

A centenáriumi akció- és programsorozat 2013. szeptemberében indult el a moziban azzal a 

mottóval, hogy 100 nap - 100 élmény. A legfontosabb célja volt megismertetni az emberekkel 

az új vetítés-technikát, felkelteni az érdeklődést a mozi iránt. Ennek érdekében egy komplex, 

jubileumi kedvezményeket és meglepetéseket is magában foglaló sajátos akció-sorozat és 

kampány indult el, amelynek során meghatározó jelentősége volt az együttműködő partnerek 

bevonásának, a támogatói kör kialakításának, továbbá a jegyárak átstrukturálásának, az 

értékesítés-ösztönző elemek kidolgozásának és összehangolásának, valamint a kísérő 

rendezvények megszervezésének és lebonyolításának. Visszatekintve egyértelműen sikeres 

volt ez a programsorozat, csak decemberben például 2002 nézője volt a szentgotthárdi 

moziban, 1.2 M Ft összbevételt generálva egy hónap alatt, ami egy alig 9000 fős kisváros 

tekintetében igencsak tiszteletreméltó adat. Elmondható, hogy az ügyet mindenki támogatta, 

mellé felsorakoztak az emberek és a szervezetek egyaránt, jelentős elismerést hozva ezzel a 

szentgotthárdi városvezetésnek is. 

 

 

Társulási szinten ellátott feladatok 

 

2013 évben Szentgotthárd Város Önkormányzata a Társulás fenntartása alatt-, és a Társulási 

megállapodásban rögzített feltétek szerint működött a szentgotthárdi székhelyű és 

Önkormányzati alapítású: 

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

nevelést (Játékvár Óvoda Szentgotthárd, Kerekerdő Óvoda Rönök, Tapsifüles Óvoda 

Gasztony, Csillagvirág Óvoda Csörötnek, Micimackó Óvoda Magyarlak) és a bölcsődei 

ellátást (Tótágas Bölcsőde Szentgotthárd) biztosítottuk, 

- a Városi Gondozási Központ útján biztosítottuk a szociális információs szolgáltatást, a 

szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az 

időskorúak nappali ellátását, valamint a támogató szolgálatot és a közösségi pszichiátriai 

ellátást, 

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

gyermekjóléti szolgáltatást, valamint az adósságkezelési szolgáltatást a rászorulók részére. 

 

Szervező tevékenységével biztosította: 

- a Rendelőintézet Szentgotthárd irányításával az orvosi ügyeleti ellátást, 
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- a szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkozatott belső ellenőr 

útján a belső ellenőrzési tevékenységet 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatait a 

szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal látta el. 

 

Az önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények 

nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a 

működési és fejlesztési források növelését.  2013. évben folytatódtak a korábban elkezdett 

pályázati projektek.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi számviteli beszámolójának 

értékelése 

 
Államháztartási Belső Kontrollok 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az államháztartási 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) az államháztartási 

belső kontrollok működtetését írták elő 2013. évben a költségvetési szervek tekintetében.  

Az államháztartási belső kontrollok működésére vonatkozó részletes intézményenkénti 

beszámolót – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében rögzített szempontok szerint - az 

előterjesztéshez mellékeljük. 

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

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

 teljesítsék az elszámolási kötelezettséget, 

 a működésük megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak, 

 a szervezetek forrásainak védelme biztosított legyen. 
Az államháztartási belső kontrollok működését hatékonyan segítette, ill. beépült a teljes 

kontroll rendszerbe a belső ellenőrzés, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos 

vezetői ellenőrzés (FEUVE). 

2013. évben a FEUVE szabályzatnak és egyéb belső szabályzatainknak megfelelően a 

kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés folyamatai dokumentáltak, 

ellenőrzöttek voltak.  

 

Belső ellenőrzési tevékenység 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata belső ellenőrzési feladatát Társulási szinten a 

szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazott belső ellenőr útján látta el.  

A foglalkozatott belső ellenőr - a Társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően - 

végezte Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás önkormányzatai részére is a belső 

ellenőrzési tevékenységet. 

2013. évben lefolytatott ellenőrzések részletes ismertetése év közben a Képviselő-testületi 

üléseken, illetve a Társulási tanács ülésein megtörtént.  

 

2013 évben a belső ellenőr által lefolytatott munkaterv, illetve terven felüli ellenőrzés a 

következő témákban került lefolytatásra: 
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 A 2012. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 

 A Gotthárd-Therm Kft. működésének, pénzügyi-gazdasági folyamatainak, 
humánerőforrás gazdálkodásának ellenőrzése 

 Felügyeleti ellenőrzés Családsegítő és Gyermekjóléti Központban 

 SZEOB Tótágas Bölcsőde működésének átfogó ellenőrzése, különös tekintettel a 

bölcsődei gondozás térítési díjának szedésére 

 A 2012. évi ellenőrzések utóellenőrzése 

 Gépjárművek üzemanyag elszámolásának vizsgálata 

 Városfenntartó és városüzemeltető feladatok ellátása során a Szentgotthárdi KÖHI és a 

feladatot végző szervezet együttműködésének vizsgálata 

 A Gotthárd-Therm Kft. ellenőrzése [éttermi szolgáltatás nyereségességének vizsgálata, 
szolgáltatások kiszervezésének lehetősége] 

 Közbeszerzési eljárások ellenőrzése 

 Átmeneti segélyek ellenőrzése 

 : A pályázati támogatást nyújtó szervezetek és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal pályázatíró csoportja közötti kapcsolat 

 Bérlakás gazdálkodás felülvizsgálata 
      

 
I. Bevételi források és azok teljesítése 

 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételi előirányzat teljesítése 2.912.162 e Ft, 

melyből 188.248 e Ft a finanszírozási bevétel (hitel), 256.251 e Ft pedig a 2013. évi 

pénzmaradvány. 

Az év folyamán összesen 2.467.663 e Ft bevétel realizálódott.  A módosított előirányzathoz 

viszonyítva a teljesítés 104,5%.  

 

I.1. Adóbevételek alakulása 
 

A helyi adókból származó bevételek az önkormányzat saját bevételét képezik, abból állami 

elvonás nincs. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett központi adók (gépjárműadó, 

talajterhelési díj, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, adók módjára kimutatott 

helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő 

mértékben, szintén az önkormányzat bevételeit gyarapítják. 
 

A helyi adókból származó 2013. évi eredeti költségvetésben tervezett bevétel 1 007 000 e Ft 

(gépjárműadóval együtt), melyből a 2013 I-IV. negyedéves tényadatok alapján 1 092 483 e Ft 

teljesült, ami 108,49 %-os teljesítést jelent. 

2013. évben a költségvetési bevételein belül     36,7 %-ot    tettek ki az önkormányzati 

adóbevételek.  
 

A helyi iparűzési adó eredetileg tervezett bevétele 950 000 e Ft, melyből  1 057  102 e Ft 

teljesült, ami 111,3 %-os  teljesítést jelent. 

   

Előleg kiegészítés, „feltöltési kötelezettség” címén 2013. december 20-ig 203 945 eFt került 

előírásra. Feltöltési kötelezettsége azon vállalkozásoknak van, akiknek a nettó árbevétele 

meghaladja a 100 000 e Ft-ot.  

 

A 2014. első félévre a várható adóelőleg összege 419 837 989 Ft, mely a 2013. első félévi   

396 578 558 Ft előírásokhoz képest kb.  6 %-os növekedést jelent. 
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Az Idegenforgalmi adó (nagyságrendjében nem számottevő tétel a költségvetésben) 

eredetileg tervezett bevétele 7.000 e Ft, melyből 2013. évben  7 038 Ft teljesült, mely 100,5 

%-os teljesítést jelent.. Az idegenforgalom igen alacsony, Szentgotthárd egy nagyobb 

szállodával rendelkezik, amely 2013. évben nem működött, a többi inkább panzió vagy hotel 

jellegű, kisebb vendégszámot befogadó kereskedelmi szálláshely. 

Idegenforgalmi adót fizetők száma 32 db, az adó mértéke személyenként és 

vendégéjszakánként 399, -Ft/ vendégéjszaka.  

Az idegenforgalmi adó a negyedéves bevallásokhoz kötötten kerül előírásra, és ennek 

megfelelően kell a beszedett adót a tárgynegyedévet követő hó 15. napjáig a megfelelő 

számlára átutalni.  
 

A talajterhelési díj bevezetésével a törvényalkotó célja az volt, hogy senkinek se legyen 

előnyösebb a környezet szempontjából rosszabb megoldást választani és a jelentős 

költségvetési támogatással megépült közművekre rá nem kötő lakosok talajterhelési díjat 

fizessenek. Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A törvény a talajterhelési díj mértékét a 

talajterhelés díj alapja, az egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó szorzataként 

határozza meg. A 2012. évre vonatkozó díjfizetési kötelezettségről 2013. március 31-ig kellett 

a kibocsátóknak bevallást tenniük. 

A beszedett talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, 

és ezt az önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti vizek mennyiségi, minőségi védelmére 

használhatja fel. 2013. évben ez az összeg  1 523,- eFt volt, az eredeti előirányzat  500 e Ft 

volt. 
 

Gépjárműadó tervezett bevétel 20 000e Ft, melyből 2013. évben 20 833 e Ft teljesült, mely 

104,2  %-os teljesítést jelent.   

A gépjárművek adóztatása továbbra is a központi szabályok szerint történik, itt az 

önkormányzatnak rendeletalkotási lehetősége nincs.  

 

A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság eredetileg tervezett bevétele 

1 000 e Ft, melyből 4 760 e Ft teljesült, mely  476 %-os teljesítést jelent. Az adóbírság és a 

késedelmi pótlék tekintetében a bevétel növekedése a hátralék beszedéséből realizálható. 

  

 

 Adócsoport 2013. évi bevételei 

 

Jogcím 

2013. évi eredeti 

előirányzat 
2013.I. félévi 

teljesítés 
2013. évi 

teljesítés 
Teljesítés/eredeti 

előirányzat 

ezer Ft ezer Ft ezer Ft % 

Helyi adók     

  Idegenforgalmi adó  7 000 2 400 7 038 100,54 

  Iparűzési adó 950 000 456 238 1 057 102 111,27 

  Gépjárműadó 20 000 12 088 20 833 104,16 

  Telekadó* 30 000 3 808 7 510 25,03 

      

Bírság, pótlék 1 000 3 585 4 760 476,00 

Összesen: 1 008 000 478 119 1 097 243 108,85 

 

*telekadó – módosított előirányzat : 14 875  eFt 
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Hátralékkezelés, behajtás 
 

A gépjárműadóban a legtöbb kintlévőség abból adódik, hogy a gépjármű-tulajdonosok nem 

íratják át autóikat az adás-vétel során, ezért olyan gépjárművek után is megállapításra kerül az 

adó, ami már nem is a nyilvántartott tulajdonát képezi. A BM nyilvántartásban szereplő 

tulajdonos nem fizeti ki a gépjárműadót - mivel ő már eladta, de az új tulajdonos nem íratta át 

- ebből adódik a hátralék és a hozzá tartozó pótlék jelentős része. 

 

Az adóhatóság – az eljárási szabályok keretei között – fizetési könnyítések biztosításával 

próbálja segíteni a vállalkozások és magánszemélyek helyzetét.  

 

I.2.  Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása 

 

A központi költségvetésből 2013. évben befolyt bevételek összege 733.342 e Ft volt. Az 

alábbi táblázat a központi költségvetésből kapott támogatások alakulását mutatja be. 

 

 

 

Megnevezés 2013. év (e Ft) 

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 167.296 

Normatív, kötött felhasználású központi támogatások 17.410 

Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető tám. 36.031 

Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 512.605 

Összesen 733.342 

 

A központi költségvetési támogatások összege tartalmazza az önkormányzat fejlesztési 

feladataira kapott  500 M/Ft-ot.  

 

I. 3. Egyéb bevételi források 

  

Az önkormányzatok egyéb bevételi forrását képezik a felhalmozási jellegű bevételek. A 

felhalmozási bevételek 2013. évi eredeti előirányzataként került megtervezésre 351.705 e/Ft. 

Tekintettel arra, hogy az értékesítésre a 2013. év folyamán nem volt jelentős, az ingatlan 

értékesítés bevételi előirányzata a költségvetési rendelet utolsó módosítása alkalmával 

csökkentésre került 236.055 e Ft-ra. 

 

II. Kiadások alakulása 

 

II.1.  Kiadások elemzése 

 

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási előirányzati főösszege 2.850.181e Ft, 

melyből 2.246.075e Ft teljesült, ez 78,8%-os teljesítésnek felel meg.  

Szentgotthárd Város Önkormányzat összesített kiadásait a 1-2. számú melléklet mutatja be.   
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A kiadásait jogcímenként az. 3. számú melléklet tartalmazza.. A felhalmozási kiadásokat a. 

tartalék előirányzatokat 4.számú mellékletben mutatjuk be.  

A működési kiadások legjelentősebb részét képező személyi juttatások a kapcsolódó 

járulékokkal és a dologi kiadások az előző év hasonló időszakához képest önkormányzati 

szinten a következőképpen alakultak: 

 

 

Kiadási jogcímek 2013. év (e Ft) 

kiadások  

1. Személyi juttatások 265 998 

2. Munkaadókat terhelő járulékok 67 218 

3. Dologi kiadások 559 167 

4. Ellátottak pb juttatása 0 

5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz. ell. 15 383 

Támogatásértékű kiadások 338 028 

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 333 395 

Műk.c.tám.kölcsön államh.kívülre 54 325 

Felhalmozási kiadások 332 031 

Finanszírozási kiadások 280 530 

VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 246 075 

 

 

Az önkormányzat személyi juttatásai szinte megegyezik az előző évivel. Az önkormányzat 

engedélyezett létszáma a 2013. évre   40 fő. A 2013. december 31-én az átlagosan 

foglalkoztatott létszám a Közös Önkormányzati Hivatalnál 41 fő. 2013. év folyamán a Hivatal 

feladat ellátását segítette 1 fő közfoglalkoztatott.  

 

A dologi kiadások %-al nőttek az előző évihez képest. A növekedés alacsony mértéke a 

takarékos gazdálkodásra való törekvésre, valamint arra vezethető vissza, hogy a tárgyév 

folyamán befejeződött több jelentős pályázati projekt, amelyekre vonatkozóan könyveltünk 

dologi kiadásokat.  

 

Az egyéb folyó kiadások összegének változása nem jelentős az előző évhez viszonyítva. A 

kamatkiadásokat folyószámla hitelre, valamint a fennálló hiteltartozásokra tekintettel 

teljesítette az önkormányzat.  
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A felhalmozási kiadások közül pályázati projekteken kívül az önkormányzat az alábbi 

jelentősebb beruházásokkal kapcsolatban teljesített kiadásokat a 2013. év folyamán: 

 

Hársas tó szennyvízelvezetés 2 225 

Mozi digitalizáció 26 759 

Ravatalozó felújítása 10 500 

Hivatal csapvíz elvezeté 5 200 

Útfelújítások 80 400 

Rába árvízvédelem 134 247 

Farkasfa ívóvíz 46 298 

 

 

A támogatásértékű kiadások tartalmazzák az intézmények és a Társulás részére történő 

pénzeszközátadást.  

Az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadások az előző évhez képest 

jelentősen emelkedett. Ennek oka, hogy a 100%-os tulajdonú Gotthard Therm Kft 

kezességvállalójaként az önkormányzat már tőketartozást is törlesztett, mely összeget a Kft-

nek jegyzett tőke emelésre és tőketartalék feltöltésre átadta.  

A szociális kiadások : Az eseti támogatások és a nem kötelező ellátások esetén a felhasználás 

az előirányzatoknak megfelelően alakult. 

Az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló részesedéseit, az önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában a 10. sz. melléklet szemlélteti. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának hitelállományának alakulását a . sz. melléklet 

mutatja be. 

 

II.2. Pályázati forrásból megvalósított  beruházások 

 

Az alábbi táblázat a Pályázati forrásból megvalósított beruházások 2013. év folyamán 

teljesített kiadásait és a befolyt bevételeket tartalmazza. 

 

Pályázat Címe 

2013. év folyamán 

teljesített kiadás 

(Ft) 

2013. év folyamán 

befolyt támogatási 

összeg 

( Ft) 

 
  

Szentgotthárd-Farkasfa településrész ívóvízminőség-

javítása KEOP-1.3.0/2F/2010-0021 

38 640 000 

(ebből 2 997 200 Ft 

2012-ben) 

21 385 008 Ft 
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Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0006 

138 341 797 Ft 93 418 465 Ft 

Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt 

18 182 579 Ft 

(ebből 1 537 973 Ft 

2012-ben) 

13 964 917 

LEADER Hársas-tó vízvezetéképítés 
2 539 727 Ft 0 

LEADER Történelmi napok 
2 540 0 

LEADER Kalandpark 
171 450 0 

EFI Rendelő TÁMOP 6.1.2/11/3 
2 475 687 0 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Társulási pályázat, ahol az Önkormányzat biztosította az önrészt.) 

 

Pályázat Címe 

2013. év folyamán 

teljesített kiadás 

(Ft) 

2013. év folyamán 

befolyt támogatási 

összeg 

(Ft) 

SZEOB Tótágas Bölcsőde NYDOP-5.1.1/B-11-2012-0004 
86 530 724 Ft  57 480 753 Ft 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

III. Pénzmaradvány alakulása (Önkormányzat és intézményei) 

 

A Zárszámadási rendelet tervezet 6. számú melléklete tartalmazza Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2013. évi pénzmaradvány levezetését.  

 

A pénzmaradvány elszámolását elvégeztük az Önkormányzatnál és az intézmények 

vonatkozásában. A kiadási megtakarításból jelentkező pénzmaradványból (számlaegyenleg) a 

rendező tételeket (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás-bevétel) átvezettük. 
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Az Önkormányzat 139 550 e/Ft pénzmaradvánnyal zárta az évet. A pénzmaradvány egy része 

az elmaradt, illetve a későbbi időpontban esedékes, áthúzódó kifizetésekből tevődik össze, így 

a pénzmaradvány egy része kötelezettséggel terhelt. 

 

Az önkormányzat pénzmaradványa az alábbiak szerint alakul: 

 

Intézmény pénzmaradvány felhasználás 

Móra F. Könyvtár   5 857  5 857 

ebből kötelezettséggel terhelt  - 356 

Rendelőintézet 6 388 6 388 

ebből más szakf-ra nem használható   

háziorvosi alapellátásra  - 1 448 

fogorvosi alapellátásra  - 2 464 

család-és nővéd.eü gond  - 1 073 

ifjúság eü gondozás  - 77 

Közös Önkormányzati Hivatal 9 315 9 315 

Önkormányzat 117 362 117 362 

Összesen: 139 550 139 550 

 
 

 

 

A 2013. évi költségvetés tervezése alkalmával a 2012. évi kötelezettségvállalások áthúzódó 

tételeit az Önkormányzat kiadási előirányzatai meghatározásakor részben már figyelembe 

vettük. Az intézményeknél a félévi zárás előtti előirányzat módosításakor fognak teljes 

összegben beépülni a kiadási előirányzatok módosításaként az áthúzódó 

kötelezettségvállalások és ennek forrásaként a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt 

összege.  

 

IV. Mérlegtételek alakulása 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata mérlegtételek alakulását a zárszámadási rendelet 

tervezet 7.számú melléklete tartalmazza. 

 

IV.1. Eszközök állományának alakulása 

 

A befektetett eszközök nettó értéke 2013. évben 7 452 131 e Ft. A forgóeszközök között 

kimutatott „Adósok” mérlegsor egyenlege 69 375 e Ft. Vevőkövetelésként 25 921 e Ft-ot tart 

nyilván az Önkormányzat. A követelésekre vonatkozóan a Számviteli Politikában 

meghatározottak alapján értékvesztés elszámolására került sor. 

 

A pénzeszközök 2013. december 31-én 691 366 e Ft, amely tartalmazza a 2013. évvégén az 

1967/2013. (XII.17.) Kormányhatározat alapján átutalt 500.000 e/Ft-ot is, valamint a helyi 

iparűzési adó feltöltést is. 

 

Az önkormányzat és az intézmények összesen 2 180 056 e Ft értékcsökkenési leírást 

számolt el a tárgyi eszközök után.  
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A mérlegben az összeg a beruházások, felújítások és a beruházásra adott előlegek 

mérlegsorokon szerepel. 

 

Részlet az Állami Számvevőszék jegyzőkönyvéből: 

Az Önkormányzat zárszámadási előterjesztésében be kell mutatni az eszközök 

elhasználódása, amortizációja mekkora forrást igényel.  
 

Az eszközök elhasználódási fokát az alábbi mutatószám jelzi: 

Eszközök nettó/Eszközök bruttó értéke. 

  

Az önkormányzat és intézményei eszközeire vonatkozóan az elhasználódás fokát jellemző 

mutatót az egyes számviteli kategóriák szerinti megbontásban az alábbi táblázat mutatja: 

 

 

Számviteli kategória 
Értékek 

(e Ft) 

Immateriális javak 

Bruttó érték 88 016 

Értékcsökkenés 83 011 

Elhasználódási 
fok 

5,7% 

Ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok 

Bruttó érték 7 074 828 

Nettó érték 5 378 895 

Elhasználódási 
fok 

76% 

Gépek, berendezések, 
felszerelések 

Bruttó érték 586 486 

Nettó érték 105 458 

Elhasználódási 
fok 

18% 

Járművek 

Bruttó érték 7 318 

Nettó érték 4 221 

Elhasználódási 
fok 

57,7% 

Üzemeltetésre, kezelésre 
átadott eszközök 

Bruttó érték 1 594 156 

Nettó érték  967 471 

Elhasználódási 
fok 

60,7% 

Eszközök összesen 

Bruttó érték 10 682 360 

Nettó érték 7 452 131 

Elhasználódási 
fok 

69,7% 

 

Az eszközök elhasználódása foka összességében 69,7%-on alakul.   Kedvező, ha értéke minél 

közelebb van a 100 %-hoz. Ha túl alacsony, akkor a fokozott meghibásodások miatt az 

működtetési költségek jelentősen nőnek, ami előrevetíti a fejlesztések szükségességét az 

önkormányzatnál.  
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Az önkormányzat a 2014. évi költségvetésében felújításokra e/Ft-ot, egyes beruházásokra 

(eszközbeszerzés, szoftvervásárlás stb.) e/Ft-ot tervezett, melynek célja a város színvonalas 

működtetésének megőrzése. 

 A 2014. évi költségvetésben sajnos nem tudtunk a pótlásra tartalékot tervezni, csak a 

legszükségesebbekre.  A működtetés biztonsága megőrzésének érdekében célszerű a 2014. évi 

költségvetésben  erre a célra tartalékot képezni a 2013. évi pénzmaradványból.   

  

  

IV.2. Hitelfelvételből, pénzügyi lízingből  eredő kötelezettségek alakulása 

 

A hitelek és lízing állományának alakulását a zárszámadási rendelet 14. számú mellékletében 

részletezésre került a hitelek és lízing állománya.  

2014. évben a fennmaradó fejlesztési-, illetve lízing összege is konszolidálásra került. 

Folyószámla hitelünk 2014. szeptember 24-től nincs. 

 

Az önkormányzat 2013. évben a Gotthard Therm Kft-nek 54.324.559,-Ft   tagi kölcsönt is 

biztosított. 2012. évről még 3.548.000 Ft-tal adós maradt. Összes tartozása 2013. 

évre:57.872.559 Ft. 

     

Intézmények 2013. évi gazdálkodása 
 

A 2013. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének  3-4-5.számú mellékletében bemutatásra 

kerültek az intézmények tervezett és tényleges bevételi és kiadási adatai   

A saját bevételek az eredetileg tervezett  145 226 e/Ft-hoz képest 148 365 e/Ft-os összegben 

teljesültek. 

A kiadások az eredetileg tervezett 1 264 987 e/Ft előirányzathoz képest 1 204 088 e/Ft-ban 

realizálódtak. A kiemelt előirányzatok közül a személyi kiadások növekedtek a legjelentősebb 

mértékben. A személyi kiadások eredeti előirányzata nem tartalmazta a közfoglalkoztatottak 

személyi juttatásait, amely az eredeti költségvetésben a céltartalékok között került 

megtervezésre, majd a tényadatok ismeretében került a személyi juttatások és járulékok közé 

átcsoportosításra.   

Az intézmények 2013. évi pénzügyi szöveges beszámolóját az előterjesztés 2. számú 

melléklete tartalmazza. 

 
 Hatásvizsgálat rendelethez: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a törvényekben előírt egyik 

legfontosabb, a költségvetést érintő rendelet, ami számot ad az előző évi gazdálkodásról. 

Fontos jelzés ez a társadalmi, gazdasági élet többi szereplőjének is.  

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  a törvényekben előírt egyik legfontosabb, a 

költségvetést érintő rendelet, ami számot ad az előző évi gazdálkodásról. Fontos jelzés ez a 

társadalmi, gazdasági élet többi szereplőjének is.  

ab) környezeti és egészségi következményei: közvetlen hatása nincs 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a zárszámadás elkészítése és a rendeletben 

előírtak elkészítése jelentős adminisztrációs terhet jelent, az elfogadást követően 

adminisztrációra jelentősen növelő hatása nincs.  
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b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: a rendelet megalkotása kötelező, annak elmaradása jelentős szankciókkal 

jár, így elfogadása kötelező 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek : 

rendelkezésre állnak a feltételek 

Bevételeink elsősorban az adóbevételek kedvező alakulása miatti többletforrások lehetővé 

tették, hogy 2013. évben megvalósuljanak a költségvetésben tervezett feladatok, biztosított 

legyen az intézmények működtetése, folytatódjanak a megkezdett beruházások és felújítások. 

illetve új pályázatok benyújtásával és saját források igénybevételével megteremtődjenek a 

további fejlesztések lehetőségei. Gazdálkodásunkat finanszírozási gondok nem nehezítették, a 

költségvetési egyensúly megteremtéséhez és megtartásához - a folyószámlahitel 2013. 

szeptember 24-ig időszakos igénybevételén túl – külső források bevonására nem volt szükség. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett beruházásaink és felújításaink döntő 

többségét sikerült megvalósítanunk, illetve a kivitelezés ütemének megfelelően 

megkezdenünk és előkészítenünk új pályázati lehetőségeket. Elláttuk az igazgatási, 

kommunális és városüzemeltetési feladatainkat, biztosítottuk az intézmények 

működőképességét, valamint a decemberben a 1967/2013.(XII.17.)  Kormányhatározat 

alapján kapott 500 millió forintos támogatásnak köszönhetően sikerült tartalékot képeznünk 

az előttünk álló 2014. évi nagy volumenű, a város további fejlődését szolgáló 

beruházásokhoz. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a rendelettervezet megvitatására és a 

2013. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadására! 

 

 

 

Szentgotthárd, 2014. április 14. 

        Huszár Gábor 

        Polgármester 

 

Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt 

   jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról 

 

 

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

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény továbbá az államháztartásról szóló többször módosított 

2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a többször módosított, 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendeletének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik: 

 

1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 

költségvetésének  

a.) kiadási főösszegét (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással nélkül) 2 246 075 e/Ft-ban azaz 

kettőmilliárd kettőszáznegyvenhatmillió hetvenöt forintban, 

b.) bevételi főösszegét (függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel nélkül) 2 912 162 e/Ft-ban azaz  

kettőmilliárd kilencszáztizenkettő millió egyszázhatvankettő forintban, 

állapítja meg. 

 

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének összevont mérlegadatait 

az 1.  melléklet tartalmazza. 

 

2.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 

költségvetésének bevételét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 eredeti bevételi előirányzat:  2 022 962 e/Ft, 

 módosított bevételi előirányzat: 2 850 181 e/Ft, 

 bevételi teljesítés:    2 912 162 e/Ft (függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 

nélkül). 

 

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

e/Ft 

Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 
Intézményi működési 

bevételek 
147 434 198 543 199 677 

Önkormányzatok sajátos 

m,űködési bevételei 
1 008 500  993 663 1098 859 

Működési támogatások 100 671 733 342 733 342 
Egyéb működési 

bevételek 
166 369 198 908 193 024 

Felhalmozási és 

tőkejellegű bevételek 
194 174 53156 92808 

Felhalmozási 

támogatások 
0 8 837 8 837 

Egyéb felhalmozási 

bevételek 
157 531 174 062 139 003 
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Támogatási kölcsönök 

visszat. igénybevét. 
0 0 2 113 

Költségvetési hiány belső 

finanszírozása: 

pénzmaradvány ig.vét. 

248 283 301 422 256 251 

Költségvetési hiány külső 

finanszírozása: 

hitelek 

0 188 248 188 248 

Összesen: 2 022 962 2 850 181 2 912 162 

 

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

 

3.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 

költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

eredeti kiadási előirányzat:  2 022 962 e/Ft, 

 módosított kiadási előirányzat:  2 850 181e/Ft, 

 kiadási teljesítés:    2 246 075 e/Ft (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 

nélkül).  

 

 

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

 

 

e/Ft 

Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 

Személyi juttatás 248 633 280 491 265 998 
Munkaadót terhelő jár. 65 571 70 521 67 218 
Dologi kiadások 503 711 599 630 559167 
Ellátottak pénzbeni jutt. 0  0 0 
Egyéb működési kiadás 188 041 357 065 353 411 
Felhalmozási kiadás 267 451 233 242 223 472 
Felújítási kiadás 107 153 127 237 107 509 
Egyéb felhalmozási 

kiadás 
31 162 337 780 333 395 

Támogatási kölcsönök 

nyújtása 
 54 325 54325 

Tartalék 338 480 508 579  
Befektetési c.részesedés 780 780 780 
Hitelek  271 980 280 531 280 530 
Összesen:    

 

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

tartalmazzák. 

 

 

4.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 

10. melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján: 

 Eszközök: 8 781 394 e/Ft 

 Források: 8 781 394 e/Ft-ban állapítja meg. 
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5.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványa 139 550 e/Ft  

  

 

(2) A felhasználható pénzmaradványt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete költségvetési szervenként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá: 

 

Intézmény Felhasználható pénzmaradvány (e/Ft) 

összesen 

Közös Önkormányzati Hivatal 117 362 
Rendelőintézet 6 388 
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 5 857  
Önkormányzat 9 315 
Pénzmaradvány összesen: 139 550 

 

 

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

normatív állami támogatás címén  582 e/Ft illeti meg. 

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2013. évi központosított előirányzat 

elszámolását követően  46 e/Ft visszafizetési kötelezettsége van. 

  

 

7.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi vagyonkimutatását a 10. melléklet 

tartalmazza. 

 

8.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 

létszámkeretet a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre 

átszámított létszámát a 12. melléklet tartalmazza. 

 

 

9.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2013. 

évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 13. melléklet szerint fogadja el. 

 

 

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

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

el. 

 

 

11.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat több éves 

kihatással járó felhalmozási, működési feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint 

fogadja el. 

 

 

12.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak, megfelelően az államháztartás szervezetei 

közérdekű adataikat az Ávr. 8. melléklete szerint kötelesek közzétenni.  
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13.§  A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Huszár Gábor        Dr. Dancsecs Zsolt 

   polgármester        jegyző 

 

 

Kihirdetve: 
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Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

1.§: 

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

finanszírozási kérdései kerülnek itt rendezésre, mind a pénzmaradvány (belső finanszírozás), 

mind a hitelek (külső finanszírozás) útján. Az összevont mérleg adatait az 1. melléklet 

tartalmazza. 

2.§ 

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

kiemelt előirányzatonként, eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban.  

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

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

és feladatonkénti bontásban mutatja. 

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

működési bevételek, a támogatások, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, a 

támogatásértékű bevételek, a véglegesen átvett pénzeszközök, a támogatási kölcsönök 

visszatérülése és igénybevétele, a hiány belső-, és külső finanszírozásának forrásait eredeti-, 

módosított előirányzat és teljesítés bontásban. 

 

3. § 

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

teljesítés bontásban. 

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

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

címenkénti, intézményenkénti és feladatonkénti bontásban, a 4. melléklet a felhalmozási és 

felújítási kiadásokat is bemutatja címenkénti, intézményenkénti és feladatonkénti bontásban. 

 

4.§ 

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

 

 

5.§ 

A pénzmaradvány alakulására – felhalmozási, működési – és a felhasználható 

pénzmaradványra vonatkozó rendelkezések kerülnek itt rögzítésre, meghatározva az 

intézményenként felhasználásra jóváhagyandó pénzmaradvány összegeit. 

A 6. melléklet részletezi a pénzmaradvány alakulását intézményenként. 

 

6.§ 

Az Önkormányzat állami költségvetésbe történő befizetési kötelezettség, ill. az 

Önkormányzatot megillető járandóság kerül itt rögzítésre az év végi elszámolások alapján 

 

7.§ 

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

és 9. mellékleteiben rögzített tartalommal.  

 

8. § 

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

bontásban. A 12. mellékletben kerül bemutatásra a közfoglalkoztatottak létszámának 

alakulása. 
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9. § 

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

szempontoknak megfelelően. 

 

10. § 

Az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról rendelkezik lejárat és célok szerinti 

bontásban amit a 14.  melléklet részletez. 

 

11.§ 

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 16. mellékletben foglaltakra 

tekintettel rendezi. 

 

12.-13.§ 

Technikai előírásokat fogalmaz meg a zárszámadási rendelet közzétételére és a hatályba 

lépésre vonatkozóan. 

 

  

Az Önkormányzat költségvetési zárszámadásának elfogadását az Áht. 53.§(1) .bekezdése 

teszi szükségessé, amelynek értelmében a Képviselő-testület határozatot hoz a 2012. évi 

költségvetés végrehajtásáról. 
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NYILATKOZAT 

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

 

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

11.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak 

megfelelően 2013. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll 

rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. 

Gondoskodtam: 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, 

az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő 

ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és 

hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

- az intézményi számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

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

körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, 

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

szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és 

közösségi szabályoknak, 

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

szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak 

érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E 

tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a 

tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

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

Kontrollkörnyezet: 

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

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

munkaköri leírásokban rögzítettem.  

Aktualizálásra került a SZMSZ a jogszabályi változások eredményeként bekövetkezett változásoknak 

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

elsajátítsák.  
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Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú munkavégzés 

lehetősége biztosított volt. 

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

fejlesztendő területek megismerhetők voltak. 

Kockázat értékelés: 

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

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

kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt. Kontrolltevékenységek: 

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

testület döntése alapján működtetett negyedéves kontrollmegbeszéléseken az irányítás alá tartozó 

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

pályázati támogatások felhasználása, közbeszerzési eljárások - vonatkozó egyeztetések megtörténtek. 

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

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

biztosítására. 

Információ és kommunikáció: 

Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások, vezetői  

megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések, apparátusi értekezletek útján 

biztosítottam.  

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

információáramlást – oda-vissza – biztosította.  

Monitoring: 

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

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

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

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

teljesített szakmai és pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről. 

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

munkájáról.  

 

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

Továbbra is kiemelten fontos feladat a kontrolltevékenységek körében az információs technológiai 

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

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

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

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

szükséges, amelyek az egyes számítógépes alkalmazások biztonságos működését-, működtetését teremtik 

meg. 

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

továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen – nem 

Kelt: Szentgotthárd, 2014……... 

P. H. 

         Dr. Dancsecs Zsolt  

          Jegyző 
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Ikt.: 187-1/2014                                                                          Tárgy: 2013. évi szöveges beszámoló. 

 

 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna – pénzügyi vezető 

részére 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi Iroda 

H - 9700 Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 11. 

 

 

 

 

 

Tisztelt Irodavezető Asszony! 
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Ezúton küldöm a 2013. évi szöveges beszámolómat a megadott szempontrendszer alapján, szíves 

felhasználásra.   

 

 

 

Az intézményi feladatellátás általános értékelése: 

 

 Az intézmény tevékenységi köre, forrásai:  

Az alaptevékenysége:  

- Családsegítés: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.   

                     tv., és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabály alapján.                           

 

- Gyermekjóléti Szolgáltatás: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról     

szóló 1997. évi XXXIII. tv., és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabály 

alapján. 

 

 

A kötelező önkormányzati feladatként ellátandó tevékenység:  

- Helyettes szülői hálózat szervezése: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

                                                    szóló 1997. évi XXXIII. tv., és a végrehajtáshoz   

                                                    kapcsolódó jogszabály alapján.      

                                                     

A kiegészítő tevékenység:  

- Adósságkezelési szolgáltatás, a 22/2003. (IV. 30.) sz. ÖKT. Rendelet alapján. 

 

A tevékenységek forrásai: 

- Magyarország éves költségvetéséről szóló, törvényekben meghatározott normatív állami hozzájárulások. 
- A fenntartó önkormányzatok éves költségvetési rendeleteiben meghatározott önkormányzati 

támogatások.  

 

Az intézmény működési területe: 

a) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladatok esetében a 
Szentgotthárd és közigazgatási területe, Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás települései 
 

b) a nem foglalkoztatott személyek beilleszkedésének elősegítése szolgáltatás tekintetében a Szentgotthárd és 

közigazgatási területe, Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás települései 

 

c) az a) és b) pontokhoz nem tartozó szolgáltatások (helyettes szülői hálózat, adósságkezelési szolgáltatás) 

tekintetében kizárólag Szentgotthárd Város közigazgatási területe a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal 

helyi rendelete szerint.  

 

Az intézmény ellátási területe:  

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területei: Szentgotthárd 

Város, Alsószölnök, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Szakonyfalu, Orfalu, Kétvölgy, Csörötnek, Gasztony, 

Rönök, Vasszentmihály, Nemesmedves, Rátót, Rábagyarmat, Magyarlak 
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Mind a Családsegítő Szolgálat [működési engedély száma: VAC/SZGY/839-2/2013], mind a Gyermekjóléti 

Szolgálat [működési engedély száma: VAC/SZGY/875-2/2013] határozatlan időre szóló működési 

engedéllyel rendelkezik.  

 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egyik szakfeladata a családsegítés, és a rendszeres szociális 

segélyezettek beilleszkedést segítő programja, mely területeket a 1993. évi III. törvény szabályoz. 

 

Családsegítés szakfeladat tekintetében a Szociális tv. 2010. évi változása előírta a szociális jelzőrendszer 

kialakítását és működtetését. Követendő példa és feladat volt 2013-ben a hátrányos vagy többszörösen 

hátrányos, illetve krízis állapotban lévő személyek felkutatása, fokozott figyelemmel kísérése, adott 

helyzetben az akut probléma megoldása, a működési zavarok tartós kezelése miatt a hosszabb ideig tartó 

családgondozás megvalósítása. 

A 2013. év elején tapasztalható volt kistérségi szinten, hogy a munkanélküliség tovább növekedett, mely az 

élet minden színterét (család vagy egyedülő álló személy gazdasági helyzetét, lakáskörülményeit, egészségi 

állapotát: először a mentális állapot meggyengülése, majd a fizikai állapotromlások, társadalomból való 

kiszakadás, leszakadás, izolálódás) negatív irányba befolyásolta. A korábbi évek és természetesen a múlt év 

is azt igazolta, hogy az egyén anyagi problémái miatt a fent felsorolt változások törvényszerűen 

bekövetkeznek, vagy a már meglévő több tényezős problémák elmélyülnek.  

A teljes szociális ellehetetlenülést a családsegítő szolgálat által nyújtott szolgáltatási elemek elviekben 

segíthetik, megakadályozhatják. Ennek érdekében jelentős hangsúlyt fektettünk a szociális jelzőrendszer 

hatékony működésére 2013-ban is. Későbbiekben a gondozott családok munkanélküli maradt tagjai 

közfoglalkoztatásban kereső képesek lettek, mely az anyagi ellátását a családoknak jelentősen segítette.  

 Az elmúlt évben több alkalommal különböző fórumok megszervezése kapcsán, vagy konkrét esetkezelés 

tekintetében találkoztunk azon szakemberekkel, akik a jelzőrendszer tagjai. Segítettük munkájukat szakmai 

ismeretekkel, annak érdekében, hogy minél előbb a válsághelyzetben élőkhöz eljussunk, és a szükségesnek 

ítélt segítséget a rászorulók igénybe vehessék.  

A 2013. évben körjegyzőségi szinten az Éves Családsegítős Tanácskozást az Éves Gyermekvédelmi 

Tanácskozással egybekötve valósítottuk meg, hiszen a gyermekjóléti szolgáltatás nagymértékben 

hozzásegítheti a családsegítő szolgálattal együttműködési megállapodást kötött klienst a nehézségei 

megoldásában. Az intézményi szakterületek komplex összekapcsolása révén, de mégis a különálló szakmai 

egységek megtartása mellett, megvalósult azon filozófia, hogy a kliens minden létező ellátást akár egyszerre, 

több szakember közreműködésével igénybe tud venni. Ezzel a szakmai lépéssel a szerteágazó szociális 

jellegű problémák, több szinten kezelhetővé váltak. Adott esetben egy család nehézségeivel foglalkozott a 

családsegítő szolgálat, ezen belül megvalósulhatott a tartós munkanélküliek ellátása, a beilleszkedést segítő 

program révén, de szükség esetén a feltételek megléte mellett az adósságkezelési szolgáltatással is 

kapcsolatba kerülhetett, illetve a gyermekjóléti szolgálat munkatársa is bekapcsolódhatott a kezelési 

folyamatba.  

Az elmúlt évben tapasztalható volt, hogy a jelzőrendszeri tagok aktívan jeleztek, és részt is vettek a 

megoldási folyamatokban. Jellemzően a kistérségi területeken érzékenyebbek a szakemberek a rászoruló 

egyénekkel kapcsolatban, sokkal előbb segítséget nyújtanak az adott személyeknek, és a Szolgálat 

munkatársainak is.  
 

A 2013. évben is megvalósítottuk a szociális tv.-ben megfogalmazott szociális „feltérképezést”. A 

családsegítés területén, az ellátási terület tekintetében felkértük a jelzőrendszer tagjait, hogy szociális 

szempontból rászoruló személyek elérhetőségeit, adott problémáit jelezzék intézményünk felé.  A jelzett 

személyek többsége már korábban a látókörünkben szerepelt, ezért kirívó esettel, mely súlyos 

veszélyeztetettséget jelentett volna, nem találkoztunk, hiszen a folyamatos családgondozás megvalósult. 

Állampolgári bejelentések kapcsán viszont több esetben súlyos krízis eseteket kezeltünk sikeresen.  

 

A jelzések közt jellemző volt a munkanélküliség, és az ebből származó egyéb más kapcsolódó problémák. 

Szolgálatunk családsegítés szakfeladat ellátásakor azokkal a tartós munkanélküli személyekkel is találkozik 

egy – egy család megismerése kapcsán, akik a Munkaügyi Központ látókörében még nem szerepelnek. Azon 

személyeknél, akik hosszabb ideje kikerültek a munkaerőpiacról, és a szociális ellátórendszerben nem 
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szerepelnek – mielőbbi feladatunk továbbirányításuk a Munkaügyi Központ felé, ahol megtörténhet a 

regisztrálás, adott esetben a munkába állítás, vagy továbbképzésben való részvétel elősegítése.   

        

A kistérség lakosságát, tehát azokat is, akik együttműködési megállapodást nem kötöttek az intézménnyel, 

igyekeztünk valamilyen formában a társadalmi életbe bevonni, leginkább egyéni esetkezelések mentén. 

 

Ezen kívül a gyermekes családok számára a hagyományosnak mondható programokat 2013-ben is 

megszerveztük (Játszóház, Napközbeni Gyermek Tábor, Iskolakezdési Akció, Tartós élelmiszergyűjtés, 

Háztartási eszközök gyűjtése).  

2013-ben minden kistérségi településre sikerült elegendő természetbeni felajánlást eljuttatni a falugondnokok 

segítségével. Ennek következtében az „elzártnak” titulált településeken, „vend vidék” több, olyan idős 

személyt, családot kerestünk fel, akik szinte nem találkoznak a falu lakosságával és a felajánlásoknak 

köszönhetően téli, meleg holmikat, különböző háztartási eszközöket, élelmiszereket sikerült számukra 

adományozni.  

A téli időszakban nagy gondot fordítottunk a komoly anyagi gondokkal küzdő családok figyelemmel 

kísérésére, a kihűlés megakadályozása érdekében. Az ellátási területen több javaslatot nyújtottunk be az 

önkormányzatok felé, a rászoruló családok tüzelővel való megsegítése érdekében, ennek köszönhetően krízis 

állapot nem következett be.         

 

2012-ben a szélesebb körű információ nyújtás érdekében tájékoztató anyagainkat megújítottuk, melyeket 

családokhoz, és intézményekhez is eljuttattunk minden újonnan bevezetett tevékenységről, információról, 

ennek fejlesztése 2014-ben aktuálissá válik. Az információs anyagok többek között tartalmazták az 

elérhetőségünket, tevékenységünk profilját.  

A helyi médián keresztül folyamatosan jelentetjük meg programjainkat, Keres-kínál rovatunkat a Gotthárd 

Tv Képújságjában, mely a településen élők számára is elérhető információ. Az Intézmény honlapját 

folyamatosan frissítettük, az aktuális információk elérhetők.  

A kistérség településein rendszeres fogadóórák biztosították a lakosság számára a Szolgálattal a 

kapcsolatfelvétel lehetőségét, jelzés tevését, szolgáltatásaink igénybevételét. 

Az intézményünk által biztosított fogadóórák rendje 2013. évben a feladat-ellátási területen heti 

rendszerességgel valósul meg, váltva a gyermekjóléti szolgálat családgondozójával. Kollégáim tájékoztatása 

szerint a településeken a jelzőrendszeri tagokkal, hivatalok munkatársaival, Falugondnoki Szolgálattal, 

családokkal a kapcsolattartás napi szinten megtörténik.  

Intézményünk által biztosított családgondozói fogadóórák kihasználtsága eltérő. Vannak olyan települések, 

ahol kevésbé veszik fel a kliensek személyesen a kapcsolatot a családgondozókkal. Ezért jelzés esetén a 

kollégák keresik fel a családokat az otthonukban.  

A fogadóórákra meghívott, behívott kliensek magas számban megjelennek a konzultációkon. A 

családgondozó és a kliens találkozása során inkább egyéni esetkezelések történnek, majd a szociális 

anamnézis felvétele, megismerése után közösen megbeszélve, igény szerint kialakításra kerül a 

családgondozás kerete. Elsősorban azokat nevezzük klienseinknek, akik írásban is kérik a szociális 

esetkezelést, és a megfogalmazott kereteket elfogadják. Természetesen azokat a személyeket is segítettük, 

informáltuk, stb., akik az önkéntesen kérhető szolgáltatásokat nem igényelték megállapodással. Ezen illetők 

tekintetében is megvalósult a számukra szükségesnek tartott segítségnyújtás.  

Tapasztalható, hogy intézményünk tevékenységét a lakosság megismerte a kistérség településein is. A 

kliensek változatlanul szívesebben osztják meg problémáikat otthoni környezetükben a családgondozóval, 

mint hivatalos körülmények között.   

Munkánk során arra törekszünk, hogy megelőzzük a családok elhanyagoltságát, kiszolgáltatottságát. 

Törekvésünk, hogy a segítő és a hozzáforduló együttműködése során a kliens eljusson valamilyen 

megoldáshoz a problémájában, a családgondozó segítő támogatással áll a kliens mellett. 

Tesszük mindezt szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás, segítőbeszélgetés, természetbeni 

segítségnyújtás (adományok: ruha, cipő, játék, könyv, bútor, háztartási gépek stb. közvetítése), 

információnyújtás, felvilágosítás, szociális és egyéb információs jellegű tájékoztatás, érdekképviselet, 

ügyintézés formájában.  
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A rendszeres szociális segélyezettek a Polgármesteri Hivatalok határozatai alapján kerültek kapcsolatba a 

családgondozókkal, mivel számukra kötelező a kapcsolatfelvétel, és a kapcsolattartás. Ezen személyek száma 

a szociális törvény módosítása miatt jelentősen csökkent. Természetesen a segélyezett személyek probléma 

megoldása is családsegítés keretein belül valósul meg.  

 

 

Adósságkezelési szolgáltatás tekintetében 2013. évben a korábbiakhoz képest jelentős változás a jogszabályi 

környezetben nem következett be. Ezen szolgáltatást kizárólag Szentgotthárd közigazgatás területén élők 

vehetik igénybe. A 2013-as évben 15 család kereste fel a Szolgálatot adóssága rendezése miatt. 

Adósságcsökkentési támogatásban 4 család részesült, 2 esetben az adósság rendezése elkezdődött már a 

2012. évben.  Az adósságkezelési szolgáltatás az utógondozási szakasz után 2 család esetében zárult le. 

Az ellátást igénybe vevők a tájékoztatást követően együttműködők, annak érdekében, hogy hátralékuk 

mielőbb rendeződjön, életvezetési tanácsadásban vesznek részt, segítséget kapnak bevételeik és kiadásaik 

kezelésében, hátralék rendezési ügyeik vitelében.  
 

    

Szolgálatunk másik szakfeladata melyet Szentgotthárdon és a kistérség településein ellátunk, a 

Gyermekjóléti Szolgáltatás, mely feladat ellátást többek között a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály szabályoz.  

A Gyermekjóléti Szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a 

szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki 

egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 

visszahelyezését. Elmondható, hogy többnyire súlyos, halmozottan jelentkező problémákat kezeltünk 

családgondozásaink során. A kezelt problémák leggyakoribb típusai az anyagi problémák, szülői 

elhanyagolás, veszélyeztetettség, gyermeknevelési gondok, valamint a szülők és a család életvitele miatti 

problémák, lelki, mentális instabilitások.  

A 2013. évben több esetben krízis szituációval találkoztunk kistérségi szinten, mely jellemzően gyermekek 

elhanyagolását jelentette. Az öngyilkossági gondolatok, és kísérletek korrekcióját elsődlegesen kórházi 

kezelés után a Gyermekjóléti Szolgálat mentálhigiénikus szakembere és a családgondozók valósították meg, 

illetve amennyiben a kliens együttműködővé vált, pszichiátriai gondozás is létre jött.  

Szolgálatunk, mint a gyermekjóléti alapellátás intézménye hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődésének, jólétének elősegítéséhez. Ennek megvalósítása érdekében gyakran tartottunk szülő,- 

család,- párkapcsolati konzultációkat. A veszélyeztetett gyermekek megsegítése érdekében nagyon fontos a 

korábban már említett jelzőrendszer működtetése. Tapasztalatunk szerint a gyermekjóléti szolgáltatásban a 

jelzőrendszer hatékonyan működik. 

A 2013-es évben intézményünket, a gyermekjóléti szolgáltatást bemutató propaganda kiadványokat 

folyamatosan terjesztettük a településeken. A tájékoztató anyagokat a gyermekek, szüleik, és a velük 

foglalkozó szakemberek is megismerhették. Intézményünket 2009-től honlapon is el lehet érni: 

http://csaladsegito.szentgotthard.hu. 

A Gyermekjóléti Szolgálat folyamatosan informálta, és összefogta a gyermekvédelemben dolgozó 

szakembereket és munkájukat. Szükség esetén számukra is szakmai segítséget nyújt, akár egyéni 

esetkezelésben is. 

 

Iskolai hiányzásokkal kapcsolatos esetek tapasztalatai:  
A 2010. évi LXVI. törvény, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a 
tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosítása következtében a szentgotthárdi oktatási 
intézmények minden alkalommal jelzéssel éltek a Gyermekjóléti Szolgálat felé. A szükséges 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi teendőket elvégeztük.  
 
Tevékenységeinket a szakmai programban, munkatervben meghatározott célok, feladatok és a 

hatályos jogszabályok alapján végeztük a 2013. évben is.  
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Gyermekjóléti Szolgáltatáshoz tartozó egyéb feladat a helyettes szülői ellátás szervezése. 2013-ben helyettes 

szülői szolgáltatásra nem került sor.   

 

2013-ben az Intézmény gyermekjóléti szolgáltatását a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala nem ellenőrizte. A nevezett felügyeleti szerv ellenőrzése előre láthatóan 2014-ben fog 

megvalósulni.   

 

 

Személyi feltételrendszer 

2013-ben Intézményünk vonatkozásában a betölthető státusz: 8 fő. 2013. 10. 31-vel a korábban kinevezett 

intézményvezető megszűntette munkaviszonyát, ezért a vezetői pozícióra pályázat kiírása valósult meg, 

illetve 1 fő családgondozói státus jelenlegi is betöltetlen. A státus betöltésére irányuló feladatokat megtettem. 

Jelenleg 6 fő családgondozó, 1 fő családgondozó – intézményvezető látja el a feladatokat, szakvizsgáztatása 

2014. áprilisában befejeződik. Valamennyien határozatlan idejű kinevezéssel. Intézményvezető helyettes 

feladatkörrel kapcsolatban a pályázattatás sikeresen lezajlott. Szakvizsga megszerzése az Ő esetében is 

jogszabályi kötelezettség, feladat megvalósítása folyamatban van.  

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál a szakképzettség aránya 100%.  

 

Családsegítés szakfeladaton 3 fő családgondozó tevékenykedik jelenleg. Végzettségük szempontjából: 1 

fő szociális munkás (teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés), 1 fő szociális munkás, 

2 fő szociálpedagógus (teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés), 1 fő álláshely 

kétszeri pályáztatása megtörtént, státusz ez idáig betöltetlen.  

 

 

Gyermekjóléti Szolgáltatás tekintetében: 3 fő családgondozó, 1 fő családgondozó – intézményvezető látja 

el a feladatokat. Végzettségük szempontjából: 1 fő általános szociális munkás (teljes munkaidős, 

határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés), 1 fő szociálpedagógus (teljes munkaidős, határozatlan idejű 

közalkalmazotti kinevezés), 1 fő szociálpedagógus, okleveles szociális munkás (teljes munkaidős, 

határozatlan idejű, helyettesítő), 1fő mentálhigiénikus szakember (teljes munkaidős, határozatlan idejű 

közalkalmazotti kinevezés).  

 

 

Tárgyi feltételrendszer: 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épülete a település központjában, jól megközelíthető helyen 

található, csak erre a célra használt épületrészben. A megfelelő infrastrukturális háttér hozzájárul a sikeres 

szakmai tevékenység megvalósításához.   

A fontosabb tárgyi eszközök az intézmény rendelkezésére állnak: 1 db. digitális fényképezőgép, 8 db 

íróasztal, illetve 8 db notebook és 1 db nagy teljesítményű fénymásoló + nyomtató, 1 db nyomtató, 1 db 

projektor, server konfiguráció + tartozék, melyek nagymértékben segítik munkánkat.  

Elérhetőségeink: 1 db vezetékes telefon, 1 db telefax, 1 db mobiltelefon, honlap, internet hozzáférés.  

Az intézmény munkatársai két irodahelyiségben végzik adminisztrációs feladataikat.  

Két interjúszoba, egy raktárhelyiség, továbbá kulturált várakozást lehetővé tevő helyiség, ill. külön 

mellékhelyiség a munkatársak és a kliensek részére rendelkezésre áll.  

A fogadóórákon a kliensek fogadásához, a bizalmas beszélgetésekhez megfelelő helyiség biztosítása 

nélkülözhetetlen, ez többnyire a kistérség településein is biztosított.   

 

Bevételek – Kiadások alakulása, Pénzmaradvány:  

 

Mellékletben szerepel 

 

 

Intézményi vagyon: A leltár kimutatása alapján megállapítható, hogy több nagy értékű eszköz található az 

intézmény bevételei között, ilyenek pl. digitális fényképezőgép, a személyi laptop-ok, notebook-ok, más 
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jellegű információt hordozó, telekommunikációs eszközök (pl.: telefax készülék, fénymásolók + nyomtatók, 

projektor, server konfiguráció + tartozék), a berendezést biztosító bútorok.  

2013-ben nagy értékű eszköz beruházás nem történt. 

 

 

Intézményi létszám-és bérgazdálkodás: 2013. 10. 31-ig a dolgozói létszám 100 % volt. Ezután 1 fő 

családgondozó munkakörben megüresedett álláshely betöltése folyamatban van. A jogszabályi háttér 

meghatározza a felvehető személyek szakképzettségét, ami erőteljesen behatárolja az üres álláshely 

betöltését. Tapasztalat azt mutatja, hogy a pályázatukat beadók többsége nem rendelkezik megfelelő 

végzettséggel, illetve a munkavállalókat megillető juttatásoknak nincs motiváló ereje, ezen tényezők 

eredményezik leginkább az álláshely betöltettlenségét. A munkavállalók bére a közalkalmazotti bértábla 

besorolása alapján került meghatározásra. A Kjt. előírásai alapján történik a bérek alakulása: soros lépés, 

kategóriaváltás stb. 

 

 

Az intézmény pályázati tevékenysége: 

 

Intézményünk 2013. évben pályázatot nem nyújtott be.  

 

 

Intézményvezetés tapasztalatai: 2009. 01. 01-től láttam el megbízás, belsőhelyettesítés alapján az 

Intézmény vezetését, átmeneti időre. 2014. 02.01-től kinevezésem megtörtént, így a helyettes vezetői pozíciót 

2014. 03. 12-től a gyermekjóléti szolgáltatás területén tevékenykedő koordinátor látja el kinevezés alapján.  

Vezetői tevékenységemet, szakmai munkámat, az intézmény érdekinek szemelőt tartását, a kollégák 

megbecsülését a korábbi évek tapasztalata alapján látom el.   

Meglátásom szerint a kollégák rendelkeznek minden olyan szakmai és emberi tulajdonsággal, ismerettel, 

melyek alkalmassá teszik Őket a segítő foglalkozás, tevékenység ellátására.   Minden esetben szem előtt 

tartom, hogy a családgondozókkal gyakori személyes kapcsolatot tartsak fenn, ennek érdekében akár naponta 

is megbeszéljük a már meglévő vagy újonnan bekerült esetkezeléseket. Heti 1 alkalommal részletes vezetői 

esetmegbeszélést tartok a családgondozók bevonásával. Az esetmegbeszélés során a kollégák beszámolnak 

az előző heti feladataikról, és a jövőbeni tevékenységek is kialakításra kerülnek. Az esetmegbeszélésen derül 

ki, hogy ki milyen feladatokat fog akár az egész hónapban ellátni, milyen ütemezésben történnek a konkrét 

segítő folyamatok. A családgondozók minden héten, pénteken, a következő heti megbeszélésre elkészítik a 

családlátogatások terveit, melyekről részletesen beszámolnak egymásnak is. A heti esetmegbeszélésen a 

családgondozókkal megbeszélem az adott havi esetleges szabadságolásokat, és a helyettesítés rendjét. 

Tapasztalatom szerint a kollégák a vezetői javaslatokat elfogadják, kéréseiket, problémáikat meghallgatom, 

közösen alakítjuk ki a megoldási alternatívákat.  

 

Véleményem szerint a kistérség területén a Polgármesteri Hivatalokkal széleskörű, és megfelelő szintű volt a 

kapcsolatunk 2013-ban is. Amennyiben segítséget kértünk klienseink számára az Önkormányzatoktól, 

együttműködő magatartást tapasztaltunk. Konfliktusos, vagy annak tűnő helyzeteket a körülöttünk lévő 

Intézményekkel megbeszéltük, kölcsönösen segítettük egymást.  

Az intézmény pénzügyi tevékenységét minden esetben a Pénzügyi Iroda vezetőjével, majd a Pénzügyi 

Irodával is egyeztetem. Az Intézmény vonatkozásában finanszírozás tekintetében probléma nem merült fel. 

Tapasztalatom szerint az intézmény felelősségteljes magatartást tanúsított a rendelkezésre álló költségvetés 

szempontjából, melynek hatására biztonságos gazdasági helyzet valósulhatott meg az év során. Az Intézmény 

és a Pénzügyi Iroda kontakt személyével az együttműködés megfelelő volt, minden felmerült kérdés közösen 

megbeszélve, megoldásra került. 2013-ban is kizárólag a napi működéshez szükséges kiadások valósultak 

meg. Rendkívüli pénzügyi intézkedésre nem volt szükség. 

  

 

 

A feladatokat határidőre elvégeztük. 2013. év elején elkészítettük a KSH felé statisztikai kérdőíveket, melyek 

elküldésre kerültek. Ezen kívül minden ellátott település vonatkozásában leadásra kerültek az éves 

Beszámolók családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében is. A Beszámolókat a kistérségi 

települések képviselő testületi ülésein bemutattuk, melyek elfogadásra kerültek.  
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Összességében elmondható, hogy az intézmény teljesítette a hatályos jogszabályokban előírt feladatait . A 

felelős szakmai tevékenység megszervezéséhez, és megvalósításához az intézmény összes munkavállalója 

hozzájárult.   

 

Szentgotthárd, 2014. április 4. 

 

                                                                                Tisztelettel:…………………………. 

                                                                                                  Uhor Anita 

                                                                                                  intézményvezető 

                                                                                                          s.k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

2013. évi költségvetési bevétel – kiadás alakulása 
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Kiadások 2013.évi terv 2013.évi 

mód.ei. 

teljesít. ft-

ban 

teljesítés % 

személyi 

juttatás 

16 004 17 057 16 936 584 16 937 99,30 

munkaadókat 

terhelő jár. 

4 138 4 423 4 402 386 4 403 99,55 

dologi 

kiadások 

3 607 5 406 2 788 248 2 788 51,57 

követelés 

elengedés 

575 

     

összesen 23 749 26 886 24 127 218 24 128 89,74 

pénzeszköz 

átadás 

     

ellátottak 

pénzbeli 

juttatása  

     

felhalmozási 

kiadások 

     

összesen 23 749 26 886 24 127 218 24 128 89,74 

Előző évi 

pénzmaradv. 

     

függő, átfutó, 

kiegyenlítő 

kiadások 

   155  

összesen 23 749 26 886 24 127 218 24 283 90,32 

      

Bevételek      

intézményi 

műk. bev. 

136 160 160 117 160 100, 00 

pénzmaradv.  899 898 563 899 100,00 

felhalmozási 

bev. 

     

támogatás 

értékű műk. 

bev. TB 

alapból 

     

támogatás 

értékű műk. 

bev. önk.-tól 

46 

     

támogatás 

értékű műk. 

bev. 

elk.áll.alap-

tól 46 

     

műk. célú 

pénzesz.átvét. 

áht-n kívülről 

47 

     

felhalmozás 

célú 

pénzeszköz 
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Bevétel 

összesen: 

26.886 

Pénzmarad

vány: -899 

Tárgyévi 

bevétel: 

25.987 

Nyitó 

pénzkészlet: 

899 

Kiadások 

összesen: 24.283 

Záró egyenleg: 2 603 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

A) Alulírott: Uhor Anita a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. november 01-től az általam 

vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, 

hatékony és eredményes működéséről. 

Gondoskodtam: 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, 

az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő 

ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

átvétel 

előző évi 

pénzmarad. 

átv.önk-tól 

464251 

 876 876 000 876 100,00 

függő, átfutó, 

kiegyenlítő 

bevételek 

     

felügy 

szervtől 

kapott támog 

941 

23 613 24 951 24 951 000 24 951 100,00 

összesen 23 749 26 886 26 885 680 26 886 100,00 
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- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és 

hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

- az intézményi számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

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

körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, 

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

szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és 

közösségi szabályoknak, 

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

szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak 

érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E 

tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a 

tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

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

Kontrollkörnyezet: 

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

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

munkaköri leírásokban rögzítettem. Minden dolgozóval személyesen megbeszéltem a munkaköri leírásokban 

foglaltakat. A nevezett dokumentumokat a jogszabálynak megfelelően, évente helyzetértékeltem, és benne a 

szükséges változásokat elvégeztem. A munkavállalók tekintetében a Kjt.-t figyelembe véve a kinevezések és 

szükség szerint azok mosósítása pl.: soros lépések, kategóriaváltások – megtörténtek. Így a dolgozók az 

aktuális besorolásuk szerint munkabérrel rendelkezhettek. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok 

tartalmát az érintettek megismerjék, az előírásokat elsajátítsák, és betartsák. Heti alkalommal 

esetmegbeszélést/vezetői értekezletet tartottam a kollégák bevonásával, ahol a napi, heti, havi, éves 

feladatok, és a fenntartó által meghatározott teendők megbeszélése, és megvalósításuk pontos lépései 

kialakításra kerültek. Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb 

színvonalú munkavégzés lehetősége biztosított volt. A szociális továbbképzések elvégzése az évente 

aktualizált továbbképzési terv alapján folyamatosan megvalósult. Törvényi kötelezettségemnek eleget téve 

eljutattam a továbbképzésekről szóló igazolásokat a NCSSZI budapesti Intézete részére, annak érdekében, 

hogy a szociális továbbképzések regisztrálva legyenek. Folyamatosan az ügyfélfogadás szerint kapcsolatban 

álltam az NCSSZI Intézetével. Évente elkészítettem a továbbképzési tervet, és a szükséges egyéni 

nyilvántartásokat. Szükség szerint a nyilvántartásokat és a továbbképzési tervet az ellenőrző szervek felé 

nyilvánosságra hoztam. Évente elszámoltam a továbbképzések költségeivel a Szentgotthárdi Polgármesteri 

Hivatal pénzügyi irodája felé.  

Kockázat értékelés: 

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

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

kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt. Mindezek következtében az Intézménynek jelentős kockázati 

tényezők mellett kellett gazdaságosan, hatékonyan, és eredményesen működni. Mindezek ellenére az 

Intézmény működése gazdálkodás szempontjából eredményes volt, a kötelezően állátott szakfeladatok 

tekintetében fennakadás, működés képtelenség nem alakult ki. A feladatok hatékony, szakszerű ellátása 

érdekében folyamatosan kapcsolatot tartottam a pénzügyi irodával, a költségvetés figyelemmel kisérése, és 

szükség szerint a gazdaságos beszerzések megvalósítása érdekében. Megvalósítottam a fenntartó utasításait a 
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kötelezettség váladásokkal kapcsolatban. Annak érdekében, hogy az Intézmény gazdálkodása eredményes 

legyen, kizárólag a pénzügyi iroda engedélyével történtek beszerzések, kifizetések. 

Kontrolltevékenységek: 

A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket szerveztem, az irányító 

szerv negyedéves kontrollmegbeszélései, a folyamatos egyeztetések a Polgármesteri Hivatal vezetőivel, a 

felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni. Eleget tettem a Kjt. előírásának, ezért a 

dolgozók minősítését, értékelését, hiányosságok meghatározását elvégeztem. Gondoskodtam, arról hogy a 

szakfeladatok a törvényi keretek közt működjenek.  

Információ és kommunikáció: 

Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások, vezetői 

megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések útján biztosítottam. 

Biztosítottam a munkavállalók részére az aktív információáramlást, ezért a kollégák az Intézménnyel, a 

feladatokkal, és a rájuk vonatkozó mindennemű tevékenységet megismerhették.  Biztosítottam a kollégák 

számára, hogy bármilyen jellegű (szakmai, személyes) problémájukkal ne csak a rendszeres heti vezetői 

értekezleten, hanem szükség szerint azonnal elérjenek, és a nehézségek megbeszélésre kerüljenek.   

Monitoring: 

A működés során a külső szervek, hatóságok ellenőrzése, a belső ellenőrzés, és a FEUVE révén biztosított 

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

határoztam meg az elvégzendő feladatokat, felelősöket. Az éves Munkaterv és a Szakmai Program 

tartalmazza a tevékenyességek leírását, felelősöket, határidőket. Megvalósítottam az Intézmény által használt 

dokumentumok felülvizsgálatát, ezek aktualizálva lettek, a dolgozók szakmai dokumentációikat rendszeresen 

ellenőrzőm. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megbeszélésre kerültek, azok pótlása is megvalósult. 

Az irányító szerv felé teljesített szakmai és pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást az intézmény 

működéséről kistérségi szinten. Folyamatosan részt vettem a kistérségi települések képviselő testületi ülésein 

a szakmai anyagok, beszámolók ismertetése, értékelése, elfogadása érdekében.  

 

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

helyzet javulása, erősödése után szükséges lenne a dolgozókat minél több szakmai továbbképzésre küldeni, 

annak érdekében, hogy feladataikat továbbra is megfelelő szintű motivációval tudják ellátni. Jogszabályi 

előírásnak megfelelően az újonnan kinevezett intézményvezető helyettes szakvizsgájának megszerzése 

kötelező feladat lesz 2015-ben, ennek érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem. Továbbá az 

intézmény szakmai színvonalának emelése, speciális szolgáltatási elemek beemelése és a mindennapi 

tevékenységünk során tapasztalt nehézségek miatt szükséges lenne mediátor képzettség megszerzése 

valamely dolgozó részére. Az irányított konfliktus kezelést igénylő eseteket, vagy a  gyámhatóság által 

elrendelt felügyelet kapcsolattartásokat, valamint az esetlegesen szükségessé váló gyermekvédelmi közvetítő 

eljárások szakszerű lebonyolítását csak képzett mediátor végezheti. Jelenleg erre kiképzett szakemberrel nem 

rendelkezünk.  

 

Az általam vezetett költségvetési szerv önálló gazdasági szervettel nem rendelkezik. A gazdasági vezetői 

feladatokat a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján a Hivatal 

pénzügyi vezetője látja el. 

 

 

Kelt: Szentgotthárd, 2014. április 7. 

P. H. 

…………………………….. 

aláírás 

Uhor Anita 

 intézményvezető 
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 s.k. 

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 

Kelt: ................................ 

P. H. 

.............................................. 

aláírás 

 

                                                      

 
 

 

 

 

 

Városi Gondozási Központ  

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

Tel.: 94/554-168, 554-169. 

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

Üsz.95-1/2014. 

      Tárgy: Szöveges értékelés a Városi Gondozási  

       Központ 2013. évi gazdálkodásáról 

 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna  

Pénzügyi Irodavezető részére  

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

 

Tisztelet Irodavezető Asszony! 

 

1. Az intézményi feladatellátás értékelése 

A Városi Gondozási Központ személyes gondoskodás keretében az 1993. évi III. törvény 57.§ (1) 

bekezdésében szabályozott szociális alapszolgáltatások közül 2013-ban kötelezően ellátandó feladatként 

szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali idősek klubját, önként vállalt feladatként jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatást és közösségi pszichiátriai alapellátást működtetett.  

A kötelezően ellátandó feladatok normatív állami támogatás igénybevételével, az önként vállalt feladatok 

finanszírozásai szerződéssel működnek. 

 

1. Étkeztetés: kizárólag Szentgotthárd területén működtetett szolgáltatás.  

2013. évi normatíva elszámolás alapján az éves ellátotti létszám. 158,71 ≈ 159 fő.  

(Létszám kiszállítással: 115,85 ≈ 116 fő 

Létszám helyben étkező: 42,86 ≈ 43 fő) 

 

2. Házi segítségnyújtás: a szentgotthárdi kistérség településeinek közigazgatási területén (Apátistvánfalva, 
Orfalu, Kétvölgy települések kivételével) működtetett szolgáltatás.  

2013. évi normatíva elszámolás alapján az éves ellátotti létszám: 59,43 ≈ 59 fő.  

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a szentgotthárdi kistérség keretében működtetett szolgáltatás.  

2013-as évben a működtetésben bekövetkező változások  

2013. évi XXVII. törvény 17. § (3) bekezdése szerint „A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása: 

állami feladat lett.  

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 4/A §-a alapján 

2013. július 01.napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását a Főigazgatóság biztosítja.  

A fenti időponttól a Főigazgatóság a fenntartóval megkötött feladat-ellátási megállapodás keretében láttatja el 

a feladatot.  

 

2013. évi finanszírozás  

● 2013. 01.01-től – 2013.06.30-ig → A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal megkötött 

finanszírozási szerződéssel működött.  

Száma: JHS-SZ-003/9-2010. 

2013. június 30-ig kapott működési támogatás összesen: 975847 Ft. 

2013. június 30-ig vállalt feladatmutató: 60 készülék 

2013. június 30-ig ténylegesen teljesített feladatmutató – 46,63 készülék – után járó támogatási összeg: 

810099 Ft.  

Visszafizetendő támogatási összeg: 165748 Ft.  

● 2013.07.01-től – 2013.12.31-ig → A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal megkötött feladat-

ellátási szerződéssel működött.  

(Kelt 2013. júniusában)  

2013. december 31-ig kapott működési támogatás összesen: 844142 Ft. 

2013. december 31-ig vállalt feladatmutató: 49 készülék. 

2013.december 31-ig ténylegesen teljesített feladatmutató – 44,29 készülék – után járó támogatási összeg: 

793311 Ft. 

Visszafizetendő támogatási összeg: 50831 Ft. 

2013. évi működési támogatás finanszírozása összesen: 1.603410 Ft.  

(I. félév: 810099 Ft + II.: félév: 793311 Ft)   

 

4. Támogató Szolgálat a szentgotthárdi kistérség keretében működtetett szolgáltatás.  

Finanszírozási szerződés száma: TSZ-030/2-2011. 

2013. évre vállalt feladatmutató: 3371 

2013. évi működési támogatás összege: 8.848500 Ft 

2013. évi ténylegesen teljesített feladatmutató: 5832,6735 

2013. évi kiutalt támogatási összegből visszafizetendő: 0 Ft. 

 

5. Közösségi Pszichiátriai alapellátás a szentgotthárdi kistérség keretében működtetett szolgáltatás.  

Finanszírozási szerződés száma: PSZ-018/2-2011.  

2013. évre vállalt feladatmutató: 41  

2013. évi működési támogatás összege: 8150000 Ft 

2013. ténylegesen teljesített feladatmutató: 49,57  

2013. évi kiutalt támogatási összegből visszafizetendő: 0 Ft  

 

6. Nappali Idősek Klubja kizárólag Szentgotthárd területén működtetett szolgáltatás.  

Férőhelyek száma: 60 fő  

Nyitvatartási napok száma: 7 nap 

2013. évi normatíva elszámolás alapján az éves ellátotti létszám: 44,84 ≈ 45 fő.  

 

Az intézmény valamennyi szolgáltatása határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezik. Kiadója a 

Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, száma: VAC/SZGY/785-4/2013.  

 

Ellátottak létszáma 2013. december 31-ei statisztikai jelentés alapján:  

Szakfeladat Ellátottak száma  A tárgyév folyamán 

ellátásra kerültek        

ellátásból    

kikerültek  

Nappali Idősek Klubja  42 5 9 

Étkeztetés 117+42=159 31+3=34 39+8=44 

Házi segítségnyújtás 

Szentgotthárd 

48 22 23 

Házi segítségnyújtás  

Kistérség 

27 11 9 

Jelzőrendszer Házi 27 7 11 
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segítségnyújtás Szentgotthárd 

Jelzőrendszer Házi  

segítségnyújtás Kistérség 

16 2 2 

Támogató Szolgálat 34 4 2 

Közösségi Pszichiátriai 

Alapellátás 

50 6 4 

 

A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 27 fő településenkénti kimutatása: 

 

1. körzet: Felsőszölnök: 1 fő, Szakonyfalu: 0 fő, Alsószölnök: 1 fő. 

2. körzet: Rátót: 3 fő, Vasszentmihály: 3 fő, Gasztony: 0 fő. Rönök: 2 fő, Nemesmedves: 0 fő 

3. körzet: Rábagyarmat: 5 fő, Csörötnek: 9 fő, Magyarlak: 3 fő. 

 

A kistérség területén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő 16 fő településenkénti kimutatása: 

 

1. körzet: Alsószölnök: 1 fő. Felsőszölnök: 0 fő, Szakonyfalu: 1 fő 

2. körzet: Rönök: 1 fő, Rátót: 1 fő, Vasszentmihály: 1 fő, Gasztony: 0 fő. Nemesmedves:0 fő 

3. körzet: Rábagyarmat: 1 fő, Csörötnek: 6 fő, Magyarlak: 4 fő. 

4. körzet:  Kétvölgy: 0 fő, Apátistvánfalva: 0 fő, Orfalu: 0 fő,  

 

Támogató Szolgáltatásban részesülő ellátottak kimutatása: 34 fő 

Szentgotthárd: 24 fő 

Kistérség: 10 fő  Ebből: Rönök: 1 fő, Csörötnek: 3 fő, Magyarlak: 2 fő, Rábagyarmat: 2 fő, Szakonyfalu: 2 

fő, Rátót: 0 fő. 

 

Közösségi Pszichiátriai ellátásban részesülő ellátottak kimutatása: 50 fő 

Szentgotthárd: 36 fő 

Kistérség: 14 fő Ebből: Alsószölnök: 2 fő, Rönök: 2 fő, Csörötnek: 5 fő, Kétvölgy: 2 fő, Apátistvánfalva: 1 

fő, Magyarlak: 2 fő. 

 

A Városi Gondozási Központ szolgáltatásai közül kiemelkedő jelentőségű az élelmezési tevékenység 

biztosítása. 

 

A vásárolt élelmezés adatai: 

Az Elamen Vendéglátó Zrt. által biztosított, vásárolt élelmezés ára, 2013. január 01-től: 

Reggeli: Normál: 253Ft/ adag 

Ebéd:     Normál: 620 Ft/ adag      Diéta: 648 Ft/ adag 

 

A gondozottak részére vásárolt élelmezési adatok: 

•Idősek Klubja: 3213 adag reggeli, 10759 adag ebéd 

•Házi segítségnyújtás: 872 adag reggeli, 7347 adag ebéd 

•Szociális étkeztetés: 21730 adag ebéd 

 

2./ Bevételi források és azok teljesülése 

 

A 2013. évi bevételi források alakulását az 1. számú táblázat szemlélteti. 

 

Bevételek  2013. évi. 

terv 

2013. évi 

mód. Ei.  

Teljesítés   

Ft  

% 

Intézményi működési bevétel  36353 36353 35766 98,39 

Felügyeleti szervtől kapott 

támogatás  

100647 103752 103752 100,00 

Pénzmaradvány  0 2633   

Felhalmozási bevétel      

Támogatásértékű műk. 

Bevétel állami alapokból 46 

0 1235 1235  
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Támogatásértékű műk. 

Bevétel helyi önk-tól 46 

0 144 144  

Műk célú pénzeszközátvétel 

EU ktgv-ből 47 

0 2346 2346  

Támogatásértékű felhalmozási 

bevétel  

    

Működési célú 

pénzeszközátvétel  

    

Felhalmozási célú 

pénzeszközátvétel 

    

48-as Függő, átfutó, 

kiegyenlítő bevételek  

  2887  

Összesen 137000 146463 146130 99,77 

 

2013-ben a bevételek összetevői 

● Az egyes alapszolgáltatásokat igénybe vevő kliensek személyi térítési díjbevétele 

● Élelmezési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérítés 

● Közfoglalkoztatásban résztvevők  munkabérének támogatása, önkormányzattól átvett pénzeszközök  

● MENTAL HEALTH című SI-HU-1-2-010 számú projekt pályázati bevétele 

 

A személyi térítési díjból eredő bevételeket a 2. számú táblázat szemlélteti 

 

Szakfeladat Eredeti  Módosított 

előirányzat 

Teljesítés % Bevételi 

többlet/kiesés 

1210. Idősek Klubja 9192 9192 8608 93,64 -584 

1213. Étkeztetés 19301 19301 18931 98,08 -370 

1218. Házi segítségnyújtás Kistérség 3120 3120 2809 90,03 -311 

1212. Házi segítségnyújtás Szentgotthárd 2160 2160 2256 104,44 +96 

1219. Jelzőrendszer házi segítségnyújtás 1020 1020 1063 104,21 +43 

Támogató szolgálat:  1560 1560 2099 134,55 +539 

Ebből: szállítás   1265   

            Személyi segítés   834   

Összesen: 36353 36353 35766 98,38 -587 

 

Az ellátottak az igénybe vett szolgáltatásokért 2013. május 01-től a 9/ 2013. számú Társulási Tanácsi 

határozat alapján fizették a személyi térítési díjat. 

Intézményünk személyi térítési díj hátralékkal nem rendelkezik. 

Személyi térítési díjakból eredő intézményi kiesés összege: 587  e.Ft. 

A személyi térítési díjbevétel összintézményi teljesítése: 98,38 % 

 

Pályázatok  

A Városi Gondozási Központnak 2013-ben benyújtott pályázata nem volt.  

 

A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Mental Health című 

010 számú projekt 2013. évi bevétele 2.346 eFt. 

A 2012.04.01. – 2012.09.30. projekt időszak 6. számú jelentésének finanszírozása a vezető partner 

részéről még nem történt meg.   

 

3./ Kiadások alakulása  

A 2013. évi kiadások alakulását a 3. számú táblázat szemlélteti.  

 

Kiadások 2013. évi terv 2013. évi mód.ei.  Teljesítés  % 

Személyi juttatás  61560 64978 61967 95,37 

Munkaadókat terhelő 

járulékok  

16784 16677 14687 88,07 

Dologi kiadások és egyéb 58656 60462 51834 85,73 
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folyó kiadások  

Összesen: 137000 142117 128488 90,41 

Pénzeszközátadás   2346 2346  

Ellátottak pénzbeli 

juttatásai  

 2000 2000  

Felújítás     

Felhalmozási kiadások     

Előző évi pénzmaradvány      

39-as Függő, átfutó, 

kiegyenlítő kiadások  

  349  

Összesen 137000 146463 133183 90,93 

 

● Összintézményi szinten a teljesített kiadás: 133183 eFt 

● Személyi jellegű kiadások teljesítése: 61967 eFt 

● Járulékok teljesítése: 14687 eFt 

● Dologi kiadások teljesítése: 51834 eFt 

● Függő kiadások teljesítése:  349 eFt 

 

4./Pénzmaradvány alakulása 

A 2013. évi intézményi pénzmaradvány összege: 13.042 eFt. 

 

Javaslat a pénzmaradvány felhasználására:  

1) Idősek Klubja tálalókonyhájába – villanytűzhely beszerzése 

Költség: 500.000,-Ft 

2) Idősek Klubja tálalókonyhájába – rozsdamentes, hőtartó ételszállító badellák, edények beszerzése  

Költség 500.000,-Ft  

 

 

 

5./A vagyon alakulása 

2013-ban beszerzett tárgyi eszközök 

•2 db kávéfőző →28800 Ft 

•Hajmosótál  →24300 Ft  

•Magyar és Eu zászló →17780 Ft 

•Tálalóedények beszerzés →269703 Ft 

(60 db levesestál, adagtál, csemege tányér, tálca, 6 db mélytál, 3 db oválistál, 60 db evőkanál, villa, és kés, 60 

db kávéskanál, 60 db mokkás kanál) 

•Asztali ventilátor  →15800 Ft 

•2 db számítógép, monitorral, Windovs operációs rendszerrel  →291800 Ft 

•1 db ASUS notebok + Windows operációs rendszer  147000 Ft és 1 db Kingston USB Flash Drive 

•4 db kerékpár 

•4 db nyári gumi az LNU-623 rendszámú Renault személygépkocsira  →81600 Ft 

•4 db téli gumi LNU-623 rendszámú Renault Kangoo személygépkocsira  →79600 Ft 

•2 db üléshuzat LNU-623 rendszámú Renault Kangoo személygépkocsira  →20195 Ft 

 

2013-ban elvégzett javítások, karbantartások  

•Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  átjátszó és diszpécserközpontok karbantartása, akkumulátorok cseréje  

→460883 Ft. 

•Támogató Szolgálat: KOR:2013 Renault Trafic 190000 km-es revízió →285114 Ft, gömbfej csere  →68867 

Ft. 

•Idősek Klubja: 

- villanybojler vizkőtelenítése, fűtőszál csere, villanytűzhely kapcsoló javítása  →42849 Ft  

- LNU 623 személygépkocsi  

 Fékberendezés javítása, féktárcsák, fékbetétek beszerzése → 96435 Ft  

 Műszaki vizsgáztatás, gumik felszerelése, ajtókilincs javítás  →52962 Ft  

 140000 km-es revízió  →156921 Ft 

 160000 km-es revízió  →56274 Ft  
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 Radiátorjavítás  →27288 Ft.   

 

6. Intézményi létszámváltozások  

 

A Városi Gondozási Központban az engedélyezett álláshelyek száma: 32 fő volt.  

2013. december 31-én betöltött álláshelyek  

- Főfoglalkozású: 28 fő  

- Részfoglalkozású: 2 fő  

- Megbízási szerződéssel, napi 4 órában foglalkoztatott: 4 fő  

- 1 fő főfoglalkozású álláshely betöltése jelenleg folyamatban van.  

● Szülési szabadság, GYED,GYES miatt tartósan távollevők száma: 1 fő  

● 2013-ban közalkalmazotti jogviszonyba felvétel nem történt.  

● 2013-ban közalkalmazotti jogviszony megszüntetés nem történt. 

1 fő 4 órás megbízási szerződés 2013. december 31-vel szűnt meg.  

● Közfoglalkoztatás keretében 7 főt foglalkoztattunk.  

1 főt 3 hónapig → 8 órában  

3 főt 4 hónapig → 6 órában 

3 főt 2 hónapig → 8 órában  

● 2013-ban az önkéntes foglalkoztatottak száma: 1 fő. Ledolgozott munkaóra száma: 120 óra  

● 2013. december 31-én az intézmény alkalmazottai közül 3 főnek volt határozott időre szóló 

közalkalmazotti kinevezése.  

7. Az intézményvezetés éves tapasztalatai, szakmai munka eredményei.  

Az intézményben folyó szakmai munka minőségét a hatóságok által lefolytatott szakmai ellenőrzésnek 

megfelelően támasztják alá.  

 

2013-ban lefolytatott ellenőrzések  

1. A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság Szombathely 2013. augusztus 27. és 28-án a támogató 

szolgáltatás, a közösségi pszichiátriai alapellátás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a 

2012. évben igénybe vett támogatásról helyszíni ellenőrzést végzett.  

1.1. A VAS-10.307/40/2013. iktatószámú Támogató Szolgálatra vonatkozó jegyzőkönyvben az alábbi 

megállapításokat tette: 

„Összességében a Fenntartó által teljesített feladategységet 6845,1833 egységben határoztuk meg a Hivatal 

által elfogadott 6845,1831 feladategységgel szemben. A megállapított eltérés (+0,0002 feladategység) az 

elszámolás pénzügyi részét nem érintette, mert a fenntartó által ténylegesen teljesített feladatmutató 

meghaladja a finanszírozási szerződésben vállalt és a finanszírozás korlátját képező 3.200 (1500 személyi 

segítés + 1700 szállítás) feladategységet.” 

1.2. A VAS-10307/38/2013 iktatószámú Közösségi Pszichiátriai alapellátásra vonatkozó jegyzőkönyvben az 

alábbi megállapításokat tette: 

„Összességében a Fenntartó által teljesített, elszámolható feladatmutatót a benyújtott elszámolással (48,67) 

szemben 48,68 egységben határoztuk meg. A minimális eltérést az okozta, hogy a fenntartó az összes F00-09 

és F34-99 diagnózisú ellátottakra vonatkozó feladatmutatót nem megfelelően kerekítette.  

Megállapítottuk, hogy az eltérés az elszámolás pénzügyi részét nem érintette, mert a teljesített feladatmutató 

meghaladja a finanszírozási szerződésben vállat és a finanszírozás korlátját képező 40 feladategységet.” 

1.3. A VAS-10307/34/2013. iktatószámú jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó jegyzőkönyvben 

az alábbi megállapításokat tette: 

„Az Igazgatóság által megállapított összes figyelembe vehető napok száma az elszámolással egyezően 17068 

nap, az ellenőrzés során számított feladatmutató 46,63, amely megegyezik a Hivatal által elfogadott 2012. évi 

elszámolás adatával. A helyszíni ellenőrzés során a Hivatal által elfogadott és a vizsgált nyilvántartásban 

szereplő adatok között a Fenntartót 2012. évre megillető támogatás összegére vonatkozóan eltérés 

megállapítására nem került sor. 

 

2. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2013. 05. 13-tól 16-ig helyszíni hatósági ellenőrzést végzett 

az intézmény által működtetett valamennyi szolgáltatás tekintetében. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal a XIII/006039-1/2013 ügyiratszámú hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyvében foglalta össze 

azokat a hiányosságokat, amelyet az ellenőrzés során tapasztalt. A jegyzőkönyv átvételét követően az 

intézményvezető 2013. 06. 26-án kelt levelében tájékoztatta a Hivatalt a feltárt hiányosságok megszüntetése 

érdekében megtett intézkedésekről. 
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A SZF-A/3253/2014 ügyiratszámú végzésben foglaltak alapján „a szolgáltatás működésének 

ellenőrzésére hivatalból indított eljárás során megállapítást nyert, hogy a működés a jogszabályi 

előírásoknak megfelel, így további hatósági intézkedésre nincs szükség, ezért az ellenőrzést lezártnak 

tekintem.” 

 

Szentgotthárd, 2014. április 3. 

       Fábián Béláné 

       intézményvezető 
 

 

 

 

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

NYILATKOZAT 

A) Alulírott Fábián Béláné , a Városi Gondozási Központ  költségvetési szerv vezetője jogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben az általam vezetett 

költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 

eredményes működéséről. 

Gondoskodtam: 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, 

az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő 

ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és 

hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

- az intézményi számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

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

körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, 

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

szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és 

közösségi szabályoknak, 

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

szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak 

érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E 

tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a 

tevékenységet folyamatosan értékeltem. 
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A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: 

Kontrollkörnyezet: 

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

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

munkaköri leírásokban rögzítettem. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok tartalmát az érintettek 

megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.  

Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú munkavégzés 

lehetősége biztosított volt. 

Kockázat értékelés: 

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

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

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

elmaradását a központi források zárolása is befolyásolta. Mindezek következtében az intézménynek jelentős 

kockázati tényezők mellett kellett gazdaságosan, hatékonyan, és eredményesen működni.  

 

Kontrolltevékenységek: 

A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket szerveztem, az irányító 

szerv negyedéves kontrollmegbeszélései, a folyamatos egyeztetések a Polgármesteri Hivatal vezetőivel, 

valamint a FEUVE biztosította, hogy a felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni. 

Információ és kommunikáció: 

Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások, vezetői 

megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések útján biztosítottam.  

Monitoring: 

A működés során a külső szervek, hatóságok ellenőrzése, a belső ellenőrzés, és a FEUVE révén biztosított 

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

határoztam meg az elvégzendő feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv felé teljesített szakmai és pénzügyi 

beszámolók keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről. 

 

 

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

 

● Informatikai fejlesztés, intézményben használt régi, elavult informatikai eszközök szükségszerű cseréje.  

- A szakmai munkavégzést elősegítő, a nyilvántartási és elszámolási rendszert megkönnyítő, szakmai 

informatikai programok beszerzése.  

 

● A kistérségi feladatellátással működő házi segítségnyújtás szakfeladaton a házi szociális gondozónőknek a 

területi kijutáshoz szükséges, valamint a települési viszonyokhoz is igazodó szállító jármű beszerzése.  

 

● Az intézmény működtetésében lévő ételszállító személygépkocsi illetve a fogyatékkal élők szállítására 

használt kisbusz szükségszerű cseréje.  

 

Az általam vezetett költségvetési szerv önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A gazdasági vezetői 

feladatokat a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján a Hivatal 

pénzügyi vezetője látja el, továbbképzési kötelezettségét a tárgyévre vonatkozóan a belső kontrollok területén 

teljesítette.  

 

 

Szentgotthárd, 2014. április 3. 

 

 

      P.H.  

 

        Fábián Béláné  

        Intézményvezető  
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Móra Ferenc Városi Könyvtár 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

9970 

Tel.: 94/554-128 

Fax: 94/554-129 

E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

 

 

Szöveges értékelés a 2013. évi költségvetési beszámolóhoz 

 

Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi Iroda 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

mailto:molnar.piroska@mfvk.hu
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1. Az intézményi feladatellátás általános értékelése 

 

2013-ban az uniós pályázatok megvalósítása volt az egyikkiemelkedő feladata a könyvtárnak. Részben az 

olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtárak oktatási-képzési szerepének növelése állt a középpontban az oktatási-

nevelési intézményekkel partnerségben.  

- A szövegértés fejlesztésére együttműködés a város és a kistérség 8 nevelési-oktatási intézményével 

foglalkozás-sorozatok szervezésére a TÁMOP-3.2.4.A-11 projekt keretében. 

- A nevelési-oktatási intézményekkel partnerségben a TÁMOP-3.2.11-es pályázat keretében megvalósuló 

foglalkozás-sorozat folytatása 11 tagintézményben a fenntartási időben.  

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

fejlesztése érdekében (Internet Fiesta, Összefogás a könyvtárakért, új pályázati lehetőségek kihasználása). 

- Olvasótáborok, ifjúsági programok, pályázatok szervezése. 

A Berzsenyi Könyvtárral konzorciumban a könyvtárosok szakmai és nyelvi továbbképzése is megvalósult 

(2013-ban 4 fő szerzett végzettséget akkreditált tanfolyamon.) 

A TÁMOP program keretében másfél év alatt 10 000 helyismereti dokumentum (fotó, cikk, testületi 

határozat) került az adatbázisban, s távolról is elérhetővé vált az OPAC-on keresztül. 

 

Jelentős változás az elmúlt évekhez képest, hogy a kistérségben megszűnt a mozgókönyvtári rendszer. A 

KSZR-ben (Kistérségi Szolgáltató Rendszer) továbbra is feladata a könyvtárnak a kistérség könyvtárainak 

gondozása (dokumentum-ellátás, feldolgozó munka, a könyvtárosok segítése, foglalkozások, programok 

szervezése), a központi forrást azonban a megyei könyvtár kapja meg, s a számlákat is a Berzsenyi Könyvtár 

fizeti.  

Új feladat volt a Pável Ágoston Múzeum átvétele a KIM-től. Az egész évi nyitva tartás mellett az oktatási-

nevelési partnerintézmények bevonásával sikerült a látogatottságot növelni. (Korábban a téli időszakban 

zárva volt a múzeum.) 

 

A csökkent költségvetés mellett is sikerült megőrizni a működőképességet. Dokumentum-beszerzésre 

részben a TÁMOP-pályázatból, részben a KSZR forrásból volt lehetőségünk, Irodaszerekre, szakmai 

anyagokra szintén uniós forrásból tudtunk forrást biztosítani. Új dokumentumokat a Márai-program keretéből 

is tudtunk vásárolni. Így a szűkös költségvetési forrás ellenére jelentősen gyarapodott a központi könyvtár és 

a fiókkönyvtárak állománya.    

 

A könyvtár 7 fővel lát el évről évre növekvő feladatokat. 2013-ban is feladatunk volt a III. Béla Szakképző 

iskolai könyvtári feladatainak ellátása. Októbertől heti 15 órában szolgáltatás-megrendelés keretében. A 

központi könyvtár három részlege (felnőtt kölcsönző, folyóirat-olvasó és gyermekkönyvtár), 4 fiókkönyvtár 

és a kistérség 14 szolgáltatóhelyének szakmai gondozása mellett a múzeum további feladatot jelentett. 

Áprilistól megbízási díjas tárlatvezető és gondnok, közcélú munkás takarítónő látta el a feladatokat, illetve 

nyáron diákmunkás segítette a tárlatvezetést. Szeptembertől kinevezett tárlatvezető és takarító 8 órás 

alkalmazásával működik a múzeum egész évben heti 24 órás nyitva tartással. A munkakörök és munkaidők 

átszervezése, az egyre hatékonyabb munkavégzés, a könyvtáros munkatársak szakmai és informatikai 

kompetenciái tették lehetővé, hogy nem csökkent a nyitvatartási idő a könyvtárban sem, s a szolgáltatások 

köre és színvonala sem szenvedett csorbát, valamint évről évre gyarapodik a könyvtár forgalma, illetve a 

kulturális programok száma.  

A múzeumban új állandó kiállítás nyílt áprilisban A ciszterek Szentgotthárdon címmel, s a Honismereti Klub 

munkájának eredményeképpen időszakos kiállítást rendeztük a kaszagyárról a Pannon Kapu 

kiállítótermében. 

A TÁMOP-3.2.11-es pályázat fenntartási idejében a foglalkozások száma jelentősen megnövekedett, amely 

megnövelte a könyvtárhasználatok számát. 

 

A rábatótfalusi fiókkönyvtárban NKA-pályázatból teljesen megújult a bútorzat, jelentősen növelve a 

könyvtárhasználók kényelmét, s lehetővé téve rendszeres foglalkozások tartását. 

 

A megnövekedett feladatellátás és a pályázatok sok adminisztrációs feladatot jelentettek – adminisztrátor, 

titkárnő híján – az intézményvezetőnek. 

 

2. Bevételi források és teljesülésük 
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 Pályázaton nyert támogatás:   15 733 e Ft 

  Ebből EU-támogatás:    14 465 e Ft 

  NKA-támogatás:      1 268 e Ft 

 Egyéb bevétel, átvett pénzeszköz:      655 e Ft 

 Működési bevétel:      2 545 e Ft 

 Fenntartói támogatás:               35 662 e Ft 

  Ebből érdekeltségnövelő támogatás:       824 e Ft 

   

_____________________________________________________ 

Összesen:      54 595 e Ft 

 

3. A kiadások alakulása      

 

 Személyi jellegű:  30 215 e Ft  

 Járulék:     7 386 e Ft      

 Dologi:   15 271 e Ft  

 Felhalmozás:       762 e Ft (TÁMOP-pályázatból)         

  Ebből gyűjteményre:  2 549 e Ft (eredeti költségvetés + pályázat +  

érdekeltségnövelő támogatás) 

 Egyéb kiadás:     2 852 e Ft 

 ______________________________________ 

Összesen:  56 486 e Ft    

 

Pályázatok bevételei 2013-ban 

 

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0206 sz. pályázat bevétele 

 

34 e Ft 

 

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-212-0087 sz. pályázat bevétele 

 

13.407 e Ft 

 

TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0001 sz. pályázat bevétele 

 

1.024 e Ft 

 

5. A vagyon alakulása 

 

Felhalmozási kiadás 2013-ban: 762 e Ft (TÁMOP-tudásdepó pályázat: mobil alkalmazás szoftver) 

 

A gyűjtemény gyarapodása 2013-ban: 3 592 e Ft értékben történt (vásárolt és egyéb beszerzés).    

 

6. Az intézményi létszám- és bérgazdálkodás tapasztalatai 

 

Létszámgazdálkodás 

 

A központi könyvtárban és a 4 városrészi fiókkönyvtárban, valamint a III. Béla szakképzőben és a 

múzeumban 7 fő közalkalmazott könyvtáros (6 felsőfokú, 1 középfokú végzettségű) és 1 fő közalkalmazott 

tárlatvezető, 1 megbízási díjas gondnok látta el a feladatokat. 

4 fő felnőtt olvasószolgálatos és tájékoztató – ebből 1 fő részmunkaidőben iskolai könyvtáros, 1 fő 

részmunkaidőben kistérségi feladatokat ellátó könyvtáros (diplomás könyvtárosok) 

1 fő fiókkönyvtáros a négy fiókkönyvtár feladatainak ellátására (középfokú 

   végzettségű és szakképesítésű)  

 1 fő gyermekkönyvtáros (helyettesítő)  

 1 fő könyvtárvezető (egyetemi végzettségű, pedagógus diplomával is rendelkező) 
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1 fő tárlatvezető (középfokú végzettségű és szakképesítésű) (2013. április 1-jétől) 

1 fő megbízási díjas gondnok a múzeumban (2013. április 1-jétől) 

 

2013. április 15. – július 15. között 1 fő közcélú kisegítő könyvtáros 

2013. április15. – augusztus 15. között 1 fő közcélú takarító a múzeumban 

2013. július – augusztus hónapban 1-1 fő diákmunkás a múzeumban és a könyvtárban 

2013. december hónapban 1 fő kulturális közalkalmazott (az NMI a foglalkoztató) 

 

Minden könyvtáros és a múzeumi tárlatvezető rendelkezik a munkaköre ellátásához  

szükséges iskolai végzettséggel és szakképesítéssel.  

A könyvtárosok valamennyien részt vettek a kötelező továbbképzésen túl is szakmai 

továbbképzéseken. 

  

A kistérségi szolgáltatóhelyeken a községi önkormányzatok megbízási díjas alkalmazottai látják el az 

olvasószolgálati feladatokat. 

 

Bérgazdálkodás 

 

Valódi bérgazdálkodás nem folyik az intézményben. Minden közalkalmazott a végzettségének és szolgálati 

idejének figyelembe vételével kerül besorolásra. Többlet juttatásra a TÁMOP pályázatok keretében, 

munkaidőn kívül végzett retrospektív konverzió teljesítésével és foglalkozások tartásával, megbízási 

szerződés keretében volt lehetősége a dolgozóknak. A KSZR keretében – aki vállalkozott rá – megbízással 

munkaidőn kívüli feladatokat (foglalkozások, számítástechnikai tanfolyam, revízió) vállaltak a könyvtárosok.  

 

 

7. Az intézmény szakmai munkája, egyéb tevékenysége 2013-ban 

 

7.1. Épület, technika, személyzet 

 

Épület-karbantartás 

Megvalósított feladatok: 

 - a tűzoltó-készülékek ellenőrzése, cseréje évente kétszer 

 - a riasztórendszer negyedéves karbantartása 

 - a számítógépes hálózat havonkénti karbantartása 

 - a rádiós hálózat karbantartása  

 - a gyermekkönyvtár számítógépes hálózatának átszerelése 

A rábatótfalusi fiókkönyvtárba az NKA pályázatából új bútor került. Szeptember végére megtörtént a 

bútorcsere. 

 

Technika, bútorzat 

 

Nagy értékű beszerzés 2013-ban csak a TÁMOP-Tudásdepó pályázatból valósult meg: mobil alkalmazás 

kifejlesztése. 

 

Technikai (kis értékű) eszközök beszerzése: 

- hálózati eszközök, szerelési anyagok 

 

Technikai eszközök karbantartása: 

- Szikla integrált könyvtári rendszer távkarbantartása, szoftverkövetés 

 - a számítógéppark eseti karbantartása a központi könyvtárban és fiókkönyvtárakban 

 - a pénztárgép éves zárása 

 - a fénymásoló karbantartása 

 

Bútorbeszerzés 

- az NKA pályázatából a rábatótfalusi fiókkönyvtár teljes bútorzatának cseréje 1.268 e 

  Ft értékben. 
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Személyzet 

Központi könyvtár 

7 fő közalkalmazott könyvtáros (6 felsőfokú, 1 középfokú végzettségű) 

4 fő felnőtt olvasószolgálatos és tájékoztató (Ebből 1 fő iskolai könyvtári feladatok ellátására, 1 fő 

kistérségi feladatok ellátására is) 

1 fő fiókkönyvtáros a négy fiókkönyvtár feladatainak ellátására  

 1 fő gyermekkönyvtáros (helyettesítő könyvtáros alkalmazásával)  

1 fő könyvtárvezető  

1 fő közalkalmazott múzeumi tárlatvezető 

1 fő megbízási díjas múzeumi gondnok 

 Ideiglenesen: 

 2 fő közcélú munkás 

 2 fő diákmunkás 

 1 fő kulturális közalkalmazott 

 

 

7.2. Gyűjtemény 

 

A gyűjtemény részei: 

Központi könyvtár gyűjteménye 

felnőtt részleg (könyvek) 

gyermekrészleg (könyvek, folyóiratok, diafilmek) 

folyóirat-olvasó (kurrens és kötött folyóiratok) 

médiatár (videófilmek, audió CD-k, CD-ROM-ok, DVD-lemezek, zenei könyvek) 

helyismereti különgyűjtemény (könyvek, brosúrák, aprónyomtatványok, 

folyóiratok, kéziratok és fényképek) 

szlovén és német nemzetiségi nyelvű, idegen nyelvi különgyűjtemény 

A városrészi fiókhálózatba kihelyezett gyűjtemény 

Az ellátórendszeri tagkönyvtárakba kihelyezett letéti állomány (2013 óta KSZR-gyűjtemény) 

Az ellátórendszeri szolgáltatóhelyeken cserélődő könyv- és audiovizuális dokumentumállomány 

 

 

A dokumentumállomány nagysága 2013. december 31-én: 

    

Összes  Központi és fiók Ellátórendszer 

Könyv:  63 979  46 056    17 923 

Periodika:    1 519    1 519              - 

Hangdokumentum:   4 226    2 946           1 280 

Képdokumentum:   3 968    1 597            2 371 

Elektronikus dok.      504      493            11  

Egyéb:            -           -         - 

________________________________________________________ 

Összesen:  74 196 db 52 611 db  21 585 db 

 

2013-ban az ellátórendszeri állomány nem gyarapodott, a KSZR forrásból a kistérségnek vásárolt 

dokumentumok a Berzsenyi Könyvtár csoportos leltárában vannak nyilvántartva. 

 

Előfizetett hálózati források 2013-ban:  

MNB (Magyar Nemzeti Bibliográfia) a Szikla 21 integrált rendszer adatbázisában 

Online jogtár 

Előfizetett és ajándékba kapott kurrens folyóiratok: 127 féle nyomtatott, 1 digitális 

 

 

 

Az állomány gyarapodása 2013-ban: 

 

   Összes  Központi és fiók Ellátórendszeri 
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_____________________________________________________________ 

Könyv:     947     931      16 

Periodika:       11       11        -        

Hangdokumentum:    109      109        - 

Képdokumentum:    106       22        - 

Elektronikus dok.       -         -        - 

_____________________________________________________________ 

Összesen:  1173 db 1 157 db  16 db 

 

 

Állománygyarapításra fordított összeg 2013-ban a kifizetett számlák alapján: 

 

Könyv:  1 376 e 

Folyóirat:    834  e 

Hangzó dok.:     222 e 

Képdok..:     127 e    

Elektronikus dok.:        - 

_______________________________________________ 

Összesen:  2 559 e Ft a kifizetett számlák alapján 

 

Az állománygyarapítás forrásai 2013-ban: 

 

Költségvetésből összesen:    2 559 e Ft 

 2013. évi önkormányzati forrás:     538 e Ft 

Érdekeltségnövelő támogatásból:            824e Ft 

Pályázati forrásból:     1 197 e Ft 

Ajándék:          1 023 e Ft 

Márai-programból:           41 e Ft 

_________________________________________________ 

Összesen:      3 623 e Ft 

 

Az állományból törlésre került 2013-ban: 

Központi könyvtár: 394 db könyv, 384 db bekötött folyóirat, 309 képdokumentum 

Ellátórendszer (kistérség): 1675 db könyv 

 

7.3. Szolgáltatások 

 

Ingyenes szolgáltatások                         

- könyvtárlátogatás                                 

- kijelölt gyűjteményrészek használata            

- olvasóterem    

- folyóirat-olvasó      

- közhasznú információk szolgáltatása 

- felvilágosítás a könyvtári szolgáltatásokról 

- az eMagyarország Pont gépein az e-közigazgatáshoz kötődő feladatok szolgáltatása 

- e-tanácsadás 

                          

Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások 

- dokumentumkölcsönzés                                

- könyv 

- diafilm   

- folyóirat                                               

- hangzó dokumentumok                      

- videódokumentumok 

- DVD lemezek 

   - az állományfeltáró eszközök használata                                    

             - Szikla-21 integrált könyvtári rendszer                                                                               
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- könyvtárközi kölcsönzés (saját gyűjteményből és az ODR-ből)                                               

- a számítógépes könyvtári dokumentumok helyben használata 

 

Térítéses szolgáltatások  

- média tagság (CD, DVD, videó kölcsönzéséhez) 

- irodalomkutatás 

- számítógép-használat irodai szolgáltatásra és internet-használatra 

- fénymásolás (ff és színes) 

- nyomtatás (ff és színes) 

- fax-továbbítás 

- CD, DVD írás 

- szkennelés 

- laminálás 

- spirálozás 

 

Beiratkozás nélkül is igénybe vehető térítéses szolgáltatások 

- reprográfia 

- fax-továbbítás 

- nyomtatás 

- szkennelés 

- laminálás 

- spirálozás 

- számítógép-használat (információkeresés helyi rendszeren és az interneten) 

 

Távolról elérhető szolgáltatások 

- a könyvtári honlap információi 

- OPAC (online távoli katalógus a nap 24 órájában) 

 

Múzeumi szolgáltatások 

- tárlatvezetés (belépődíjas és ingyenes) 

- múzeumpedagógiai foglalkozások 

- egyéb foglalkozások 

- kiállítás-rendezés 

 

 

 

7.4. Szakmai munka, teljesítmény- és eredménymutatók 

 

Olvasószolgálat, tájékoztatás, információszolgáltatás 

 

Forgalmi adatok 2013-ban: 

Szentgotthárd  Összesen 

központi  fiók 

_________________________________________________________________________ 

Regisztrált használó (fő):     2 036   320   2 356 

Aktív használó (fő):    2 536   665    3 201 

Személyes használat (alkalom): 26 722   5 412  32 134 

Távhasználat (alkalom):    9 265         -      9 265 

Kölcsönzött dok. (db):       43 628   6 219             49 847   

Helyben használt dok. (db):  64 147                      12 776  76 923              

Internet-használat (alkalom):    6 317         390    6 707  

Referensz feladatok (db):       1 388         534    1 822    

 

 

Könyvtárközi kölcsönzés: 

363 eredetiben adott dokumentum 

158 eredetiben kapott dok., 4 fénymásolatban, 2 elektronikusan kapott dokumentum 
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Rendezvények száma: 265 alkalom 

Rendezvényeken részvevők száma: 5 247 fő 

 Ebből kiállítások száma: 2 alkalom 

 Kiállításon résztvevők száma: 350 fő 

Használóképzésben alkalmainak száma: 250 alkalom 

Használóképzésben résztvevők száma: 3 636 fő 

Házi kölcsönzés a Gondozóházban havonta 1 alkalommal 

 

Múzeumi rendezvények (tárlatvezetés, foglalkozás, kiállítás) száma: 97 alkalom 

Látogatók száma: 2 307 fő  

 Ebből kiállítás: 1 alkalom 

 Kiállításon résztvevők száma: 125 fő 

 Egyéb rendezvény: 4 alkalom 

 Egyéb rendezvény látogatói: 194 fő 

 Foglalkozások száma: 34 alkalom 

 Foglalkozáson résztvevők száma: 735 fő 

 Tárlatvezetés száma: 58 alkalom 

 Tárlatvezetések résztvevők száma: 1 253 fő 

 

Nyitva tartás a könyvtárakban: 

 Hétfő – péntek: 8.30 – 17.30 

 Szombat:  8.30 – 12.00 

Nyitvatartási órák száma a központi könyvtárban: 49 óra / hét 

Nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban: 27,5 óra / hét 

Nyitvatartási órák száma a III. Béla Szakképzőben: 15 óra/hét 

 

Nyitva tartás a múzeumban: 

 Kedd – szombat: 11.00 – 15.00 

 Előre bejelentkező csoport esetén ettől eltérő időpontban is. 

Nyitvatartási órák száma a múzeumban: 24 óra / hét 

 

 

Feldolgozó munka 

 

Adatbázis-építés a Szikla-21 integrált könyvtári rendszer katalogizáló moduljában 

 A kurrens könyvtári beszerzések leltárba vétele, rögzítése az elektronikus és a raktári 

cédula-katalógusban folyamatosan és teljes körűen megtörtént. 

 Helyismereti folyóirat-cikkek rögzítése az adatbázisban folyamatos és retrospektív 

módon. 

 

Retrospektív konverzió a TÁMOP-3.2.4.A-11-es pályázat keretében 2013-ban: 

 1500 ciszter könyv 

 4700 fotó 

 500 cikk 

            1400 határozat  

 400 aprónyomtatvány 

Összesen 8500 rekord került a helyismereti adatbázisba. 

 

Jelenleg 75 810 élő példány, 108 842 bibliográfiai rekord, 107 409 rekord analitika található az 

adatbázisunkban. 

 

Az állomány gondozása minden részlegben folyamatos volt. 

A letéti állomány cserélődése a fiókkönyvtárakban: 291 alkalommal 2 706 dokumentum cserélődött.  

 

 

Helyismereti tevékenység 
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Retrospektív konverzió a TÁMOP-3.2.4.A-11-es pályázat keretében 2013-ban: 

 1500 ciszter könyv 

 4700 fotó 

 500 cikk 

            1400 határozat  

 400 aprónyomtatvány 

Összesen 8500 rekord került a helyismereti adatbázisba. 

 

A Honismereti klubbal együttműködve helyi jelentőségű dokumentumok (fotók, kéziratok, hanganyagok, 

festmények) felkutatását, rendszerezését és rögzítését végezte el a könyvtár. A klub által összegyűjtött 

kaszagyári fotók, kéziratok, egyéb dokumentumok rögzítését is elvégezte a könyvtár. 

 

A helyismereti cikkadatbázis építése a Vas Népe, a Gotthárdi Körkép, a Rábavidék, a Porabje, Opel Post és a 

Szentgotthárd c. folyóiratokból folyamatos volt. Megtörtént a helyismereti jelentőségű, hálózaton elérhető 

cikkek összegyűjtése és adatbázisban való rögzítése. 

 

Kiállítás a kaszagyárról 2013. június 7-től július 23-ig. 

 

Kulturális és egyéb tevékenységek:  

 

Rendezvények 2013-ban: 

Programok száma Szentgotthárdon: 212 alkalom, 3 361 résztvevővel 

Programok a fiókkönyvtárakban: 53 alkalom, 1 886 résztvevővel 

Programok a múzeumban: 97 alkalommal, 2 307 résztvevővel 

 

Jelentősebb rendezvények: 

 

   A központi könyvtárban és a múzeumban: 

Két alkalommal egyhetes olvasótábor a gyermekrészleg szervezésében 

Országos Könyvtári Napok programjai  

Szent Iván éji nyitva tartás 

Őszi Fesztivál ideje alatti nyílt hétvége 

Rejtvényfüzet-pályázat több fordulóban a gyermekrészlegben 

Móra verseny a gyermekkönyvtár szervezésében 

Kis tollnok vers- és prózaíró pályázat 

Havonkénti foglalkozások óvodásoknak 

Kézműves foglalkozások a gyeremekkönyvtárban 

Alapfokú számítógép-használói tanfolyam 1 csoportnak 20 órában 

Könyvtárhasználati órák 

Internet Fiesta 

Író-olvasó találkozó Csider Sándorral, Frank Rózával 

Részvétel a PKKE rendezvényein 

Foglalkozások a TÁMOP-3.2.11-es pályázat fenntartási idejében 

Kedvenc mesehősöm c. rajzpályázat óvodásoknak 

A ciszterek Szentgotthárdon c. kiállítás megnyitója a múzeumban 

A kaszagyár múltja, jelene és … c. kiállítás a színház kiállítótermében 

 

   A fiókkönyvtárakban:  

Farsang Farkasfán és Rábafüzesen 

Anyák napja Farkasfán és Rábafüzesen 

Húsvéti foglalkozások Rábafüzesen, Farkasfán és Rábatótfaluban 

Gyereknap Rábafüzesen és Farkasfán 

Nemzetiségi ifjúsági tábor Rábafüzesen (2 alkalommal egy-egy hetes) 

Kézműves foglalkozások Rábafüzesen, Rábatótfaluban és Farkasfán 

Ünnepekhez kötődő készülődések, foglalkozások, kézműves programok (halloween, 

Mikulás, karácsony, idősek napja) Rábafüzesen, Rábatótfaluban és Farkasfán 
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Pályázati tevékenység: 

  Nyertes pályázatok uniós és hazai forrásból  

TÁMOP-3.2.11 Nevelési-oktatási célú pályázat fenntartási ideje (foglalkozások 

8 partnerintézményben) 

TÁMOP-3.2.4.A-11 Tudásdepó-expressz (retrospektív konverzió, szövegértést 

fejlesztő foglalkozások) 

NKA pályázat bútorbeszerzésre a rábatótfalusi fiókkönyvtárba 

  

Támogatások: 

  Az SZJA 1 %-ának felajánlása  

 

Továbbképzés: 

Akkreditált képzések: 

 2 fő képzése a győri Gyermekek Házában 

 2 fő képzése a Könyvtári Intézetben 

 1 fő részvétele német nyelvi tanfolyamon a Vas Megyei TIT-nél 

Kistérségi feladatok 

 

Szolgáltatások a kistérségi településeknek 

- dokumentumvásárlás (gyarapítás/törlés) 

- feldolgozás 

- szerelés 

- kiszállítás 

- a csereállomány mozgatása 

- könyvtárközi kölcsönzés 

- szakmai tanácsadás 

- statisztikai adatgyűjtés 

- nyomtatványokkal való ellátás 

- a nyilvántartások vezetése, katalógusok építése 

 

Csereállomány mozgatása a 14 szolgáltatóhelyen: 2013-ban 141 alkalommal 7 399 dokumentum cserélődött. 

Könyvcsere: negyedévente 

Egyéb dokumentumcsere: havonta  

 

Játékvásárlás valamennyi kistérségi települési könyvtárba. 

 

Javaslat összeállítása a KSZR stratégiájához. 

 

2013-ban állomány-ellenőrzés az alábbi településeken volt: 

 - Apátistvánfalva 

 - Magyarlak 

 - Rábagyarmat 

 - Szakonyfalu 

 - Vasszentmihály 

 

Kulturális programszervezés: 

 - olvasótábori programok kiterjesztése a kistérségre 

 - versenyek, rejtvényfüzet-pályázatok kiterjesztése a kistérségre 

 - könyves falunap Magyarlakon (foglalkozás, ismeretterjesztő előadás, zenés interaktív 

  műsor) 

 - foglalkozások Magyarlakon, Rábagyarmaton, Alsószölnökön, Felsőszölnökön,  

  Apátistvánfalván, Orfaluban, Rátóton, Szakonyfaluban és Rönökön 

- ismeretterjesztő előadások Gasztonyban, Vasszentmihályon és Magyarlakon 
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Szentgotthárd, 2014. április 7. 

 

 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 
 

 

 

 

 

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez  
NYILATKOZAT 

A) Alulírott Molnár Piroska, a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum költségvetési 

szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 

a 2013. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll 

rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. 

Gondoskodtam: 

-    a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéről, az alapító 

okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő 

ellátásáról, 

-    a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

-    a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a 

gazdaságosság követelményeinek 

érvényesítéséről, 

-    a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási  kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és 

hitelességéről, 

-    a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

-    az intézményi számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

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

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

kiadásokat és bevételeket, 

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

jogszerűségére és 

szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a 

hazai és közösségi szabályoknak, 

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

működtetése, a vezetők a szervezet 

minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak 

érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért 

eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos 

információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak 

szerint tettem eleget: 

Kontrollkörnyezet: 

Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam 

ki és működtettem. Az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, a feladat- és hatásköröket az 

SZMSZ-ben, belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettük. Gondoskodtam 

arról, hogy a szabályzatok tartalmát az érintettek megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.  

Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb 

színvonalú munkavégzés lehetőségét a könyvtáros munkatárasak számára. 

 

Kockázatkezelés: 

A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves 
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működésben. Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító és 

alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt. Csak pályázati 

forrásból tudott fejlesztéseket végrehajtani az intézmény. A költségvetés egyre nagyobb 

mértékű csökkenése jelentős kockázati tényező a szakmai feladatok megvalósításában. 

Mindezek következtében az intézménynek jelentős kockázati tényezők mellett kellett 

gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen működni.  

 

Kontrolltevékenységek: 

A működés biztonsága és hatékonysága érdekében havonkénti szakalkalmazotti 

értekezleteken egyeztettük az intézmény feladatait, illetve a beszerzések költségvetési 

forrásait. Az irányító szerv negyedéves kontroll-megbeszélései, a folyamatos egyeztetések 

a Polgármesteri Hivatal vezetőivel, valamint a FEUVE biztosította, hogy a felmerülő 

problémákra gyorsan és hatékonyan tudjunk reagálni. A TÁMOP-3.2.4-es pályázat 

tekintetében folyamatos feladatot jelentett az ütemezésben szereplő tevékenységekhez a 

pénzügyi forrás biztosítása. Kockázatot jelentett a kifizetési kérelmek konzorciumi 

összehangolása, illetve a kifizetések késlekedése. A TÁMOP-3.2.11-es pályázat esetében 

a tervezett tevékenységek határidőre megvalósultak, a forrás biztosított volt. 

 

Információ és kommunikáció: 

Az információk továbbítása a szervezeten belül a havonkénti szakalkalmazotti 

értekezleteken, az adott feladatban résztvevő munkatársakkal folytatott külön 

egyeztetéseken, illetve intraneten történt. A fenntartóval a negyedéves kontroll-

megbeszéléseken kívül alkalmanként is egyeztettem. 

 

Monitoring: 

A működés során a külső szervek, hatóságok ellenőrzése, a belső ellenőrzés és a FEUVE 

révén biztosított volt a szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes vizsgálatok 

tapasztalatai alapján intézkedési tervben határoztam meg az elvégzendő feladatokat, 

felelősöket. Az irányító szerv felé szakmai és pénzügyi beszámolók keretében adtam 

tájékoztatást az intézmény működéséről. 

 

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

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

tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: 

igen – nem 

 

Kelt: Szentgotthárd, 2013. április 7. 

P. H. 

   

........................................... 

aláírás 

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban 

megtenni: 

 

Kelt: .................................. 

P. H. 

  ........................................ 

aláírás 
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Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

SZEOB 
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 

OM azonosító:036456 
Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 
igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 
www.ovodaksztg.hu 

 

 

    Iktatószám   :      Szsz/74-10./2014. sz. 
 
    Tárgy             :      Szöveges beszámoló a 2013. évi zárszámadáshoz. 
 
    Ügyintéző     :      Kovács Tiborné 

 
                 Címzett         :     Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
                                               Somorjainé Dancsecz Zsuzsanna 
                                               Pénzügyi vezető részére 
 

  
      Tisztelt Pénzügyi vezető Asszony! 
 
      A fenntartói költségvetési beszámolóhoz a SZEOB, mint költségvetési intézmény, szerv az alábbi 
      szöveges beszámolót nyújtja be. 
 

1. Az intézményi feladatellátás értékelése. 

2013 évben intézményünk biztosította az óvodai nevelés feladatának, a bölcsődei nevelés-gondozásnak, 
2013. október 31-ig a logopédiai ellátásnak, a sajátos nevelési igényű gyermekek különleges 
gondozásának, s minden gyermek napközbeni ellátásának feladatát. 
2013. évben: 
 
Ellátott feladat: Létszám (fő) statisztikai adat 

Óvodai nevelésben részt vevők mindösszesen 315 (1 fő SNI-sel 317 fő) 
ebből:  
székhelyen 235 
Csörötneken 26 
Gasztonyban 21 
Magyarlakon 21 
Rönökön 12 

Bölcsődei nevelésben részt vevők   (elszámolható 33) 

Nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevők székhelyen  
szlovén 21 
német 21 
 magyar nyelven roma Csörötneken 18 

Étkezést átlagosan igénybe vevők száma  
az óvodákban  260 
bölcsődében 33 

ebből kedvezményben részesült   
az óvodákban  89 
a bölcsődében 8 

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 1 (Gasztony) 

Bejáró gyermekek létszáma mindösszesen az óvodákban 29 

 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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2. Bevételek. 

Intézményünk sajátossága, hogy bevételek szinte kizárólagosan csak a gyermekétkeztetések térítési 
díjaiból (működési) és a felügyeleti szervtől kapott (átvett) támogatásokból keletkeznek. 
2013. évi bevételeink (forrás: Polgármesteri Hivatal, Pénzügy, Váradi Ferencné) 
 

SZEOB Szentgotthárd 
2013. évi költségvetés bevétel-kiadás alakulása 

 

BEVÉTELEK 
2013.évi 

terv 
2013. évi 
mód.ei. 

teljesítés % 

Intézményi működési bevétel 39 972 40 954 40 141 98,01 

Felügyeleti szervtől kapott támogatás 234 739 250 338 250 338 100,00 

Pénzmaradvány   14 887     

Felhalmozási bevétel         

Támogatásértékű műk. bevétel állami alapokból 
46   468 468   

Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól 46   32 32   

Támogatásértékű felhalmozási bevétel         

Működési célú pénzeszközátvétel  47         

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel         

48-as Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek         

Összesen 274 711 306 679 290 979 94,88 

 

KIADÁSOK 
2013.évi 
terv 

2013.évi 
mód.ei. Teljesítés % 

Személyi juttatás 145 932 157 876 151 192 95,77 

Munkaadókat terhelő járulékok 39 948 39 778 37 509 94,30 

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 88 831 95 386 92 953 97,45 

Összesen: 274 711 293 040 281 654 96,11 

Pénzeszközátadás    13 639 13 639   

Ellátottak pénzbeli juttatásai         

Felhalmozási kiadások         

Előző évi pénzmaradvány         

39-as Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások     572   

Összesen 274 711 306 679 295 865 96,47 

 
 

 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
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3. Kiadások alakulása 2013-ban, e/Ft-ban. (forrás: Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Iroda, Váradi Ferencné) 

Cím Alc. 

előirányza
t csop 
neve       2013 évi teljesítés  számított kiadási előirányzat 

 

neve 
nev
e   Személyi juttatások Munkaadót terh.jár Dologi kiadás 

Péneszköz 
átadás 

Spec.c.tám
. Összesen 

 

        Eredeti  Mód.ei. Telj. Eredeti  Mód.ei. Telj. 
Eredet

i  
Mód.ei

. Telj. 
Eredet

i  
Mód.ei

. Eredeti Eredeti  Mód.ei. Telj. 
 

    
                              

 

SZEOB Szentgotthárd   145 932 157 876 
151 
192 39 948 39 778 37 509 88 831 95 386 92 953 0 13 639   274 711 306 679 295 293 

 

Játékvár Óvoda Sztg 95 928 103 996 97 718 26 177 26 577 24 570 52 867 55 675 55 388   8 000   174 972 194 248 185 676 
 

Kerekerdő Tagóvoda Rönök 6 175 6 855 6 779 1 663 1 722 1 722 3 732 3 856 3 855   902   11 570 13 335 13 258 
 

Micimackó Tagóvoda Magyarlak 7 084 7 738 7 711 1 952 2 043 1 930 4 845 4 918 4 690   270   13 881 14 969 14 601 
 

Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek 7 993 8 808 8 765 2 209 2 323 2 323 5 368 5 170 5 150   975   15 570 17 276 17 213 
 

Tapsifüles Óvoda Gasztony 7 338 8 065 7 908 2 045 2 241 2 092 1 731 1 738 2 154   1 492   11 114 13 536 13 646 
 

Tapsifüles Óvoda Gasztony Konyha 1 538 1 776 1 768 411 471 471 5 481 5 297 2 984       7 430 7 544 5 223 18 869 

Tótágas Bölcsőde 19 876 20 638 20 543 5 491 4 401 4 401 14 807 18 732 18 732   2 000   40 174 45 771 45 676 
  

 
A legnagyobb nehézséget, gondot a 2013. évi gazdálkodásban, különös tekintettel a Játékvár Óvodára és a Tótágas Bölcsődére, a finanszírozási, likviditási 
problémák okozták. Az időarányos gazdálkodás, az előirányzatok felhasználása az önkormányzat pénzügyi nehézségei miatt akadályozott volt, az 
intézményeknek nem volt lehetőségük minden előirányzat felhasználására, így az a színvonalas nevelési feltételek további elnehezülését jelentette, s nem adott 
lehetőséget a tényleges  intézmé nyi  gazdálkodásra. 
.

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
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4. Pénzmaradványok. 

    
Pénzmaradvány Összesen 

  

     

Eredet
i  

Mód.ei
. Telj. Eredeti  

Mód.ei
. Telj. 

                        

  SZEOB 
Szentgotthár
d   0 14 887 14 887 

274 
711 

306 
679 305 866 

pénzm
. 

10 
57
3 

Játékvár Óvoda 
Sztg     8 803 8 803 

174 
972 

194 
248 192 879 7 203 

 Kerekerdő 
Tagóvoda 
Rönök     902 902 11 570 13 335 13 349 91 

 Micimackó 
Tagóvoda 
Magyarlak     270 270 13 881 14 969 14 942 341 

 Csillagvirág 
Tagóvoda 
Csörötnek     975 975 15 570 17 276 17 278 65 

 Tapsifüles 
Óvoda 
Gasztony 
Konyha     1 499 1 499 18 544 21 080 20 774 1 905 

 Tótágas 
Bölcsőde      2 438 2 438 40 174 45 771 46 644 968 

 
                      10 573 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
Pénzmaradvány visszapótlása. 

 
A 2013. évi pénzmaradvány visszapótlásának kérelme: 
 

1. Játékvár Óvoda: 7203 eFt, ebből feladattal terhelt maradvány 1370eFt 

                                             tényleges pénzmaradvány 5833 eFt 
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Visszapótlásra kérnék 3000 eFt-ot, a megüresedett főzőkonyha helyiségének 
átalakítására, nevelői szobává, illetve mosókonyha átalakítására (a jelenlegi nagyon kicsi). 
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igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 
www.ovodaksztg.hu 

 

 
2. Tótágas Bölcsőde: 968eFt 

Visszapótlásra kérnénk teljes összeget, a játszóudvar fejlesztésére (hatósági ellenőrzések 
jegyzőkönyvben kifogásolják, hogy a bölcsődés korú gyermekek játszóterülete nincs 
elkerítve az óvodások által használt területektől, kerítést kell csináltatni). 

 
5. Az intézményi létszám-és bérgazdálkodás tapasztalatai. 

Az intézmény 2013. évi engedélyezett létszáma 2013. szeptember 02. napjától 69 fő, e 
naptól alkalmazunk 5 fő pedagógiai asszisztenst. 2013. novemberétől a pedagógiai 
szakszolgálati feladatként ellátott logopédiai ellátás kikerült intézményünk feladatai 
közül.  
A 69 főből, ebből 12 fő a bölcsődei nevelésben, 57 fő a kötelezően ellátandó óvodai 
nevelés feladatban foglalkoztatott. 
Az óvodai nevelés szakfeladaton az 57 főből  32 fő pedagógust, 15 fő dajkát, 5 pedagógiai 
asszisztenst, 3 fő ügyviteli dolgozót, 2 fő kisegítő alkalmazottat foglalkoztatunk. 
2013-ban a 69 főből 1 fő volt tartósan távol (GYED,GYES), egy óvónői álláshely üres 
(német nemzetiségi óvodapedagógus) volt, helyettesítésüket határozott idejű 
foglalkoztatással, illetve belső helyettesítésekkel oldottuk meg. 
2013-ban nyugdíjba vonult 2 óvónő, 1 ügyviteli dolgozó. 
Legnagyobb sajnálatomra az intézmény évek óta nem használhatja fel átmeneti 
bérmegtakarítását. nincs a munkáltatónak lehetősége a többletfeladatok, a minőségi 
munka elismerésére. 

 
 
 
 
 
Szentgotthárd, 2014. április 3. 
 
 
                                                                                 Tisztelettel: 
 
 
                                                                                                                                   Kovács Tiborné 
                                                                                                                                         igazgató 
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NYILATKOZAT 

A) Alulírott Kovács Tiborné, a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde költségvetési 
szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően  2013. névben az 
általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, 
gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. 
Gondoskodtam: 

-    a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, 
az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő 
ellátásáról, 

-    a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

-    a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 
követelményeinek érvényesítéséről, 

-    a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási  kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és 
hitelességéről, 

-    a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

-    az intézményi számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

-    a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes 
körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, 

-    olyan  rendszert vezettem  be, ami  megfelelő  bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi 
szabályoknak, 

-    a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a 
szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak 
érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E 
tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a 
tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem 
eleget: 
Kontrollkörnyezet: Intézményi minőségirányítási program, szabályzatok, munkaköri leírások, fenntartói 
szabályzók, határozatok. 

Kockázatkezelés:balesetvédelem,  vegyi anyagok kezelése, pénzkezelés 

Kontrolltevékenységek:vezetői ellenőrzés, beszámoltatások, belső ellenőri vizsgálatok 

Információ és kommunikáció: rendszeres vezetői, munkatársi értekezletek, napi kapcsolatok. 

Monitoring: 

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

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó 
továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: 
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igen - nem 

Kelt: Szentgotthárd, 2014-04-03 

P. H. 
 

                                                                                                             ........................................ 
                                                                                                              aláírás 

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 

Kelt: .................................. 

                                                      P. H.                                                  ........................................ 
                                                                                                                aláírás 
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