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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére 

 

Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2015. évi munkaterve 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója elkészítette intézménye 2015. évi 

munkatervét, melynek jóváhagyását kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől (lásd: 1. sz. 

melléklet). 

 

A Munkatervben meghatározta a 2015. évi cselekvési programot, mely alapján részletesen 

kidolgozta a munkatervi feladatokat határidőkkel és felelősök megnevezésével az alábbi fő 

területeken: 

 A működés fizikai és személyi feltételeinek javítása  

 Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek bővítése. 

 A könyvtárak oktatási-képzési szerepének növelése, az olvasáskultúra fejlesztése 

partnerségben a nevelési-oktatási intézményekkel – TÁMOP – 3.2.4.A-11/1-2012-

0087, TÁMOP-3.2.11 pályázatok fenntartása, részvétel országos és megyei 

programokban( Internetfiesta, KSZR programok, Összefogás a könyvtárakért )  

 A könyvtári szolgáltatások minőségének és hatékonyságának növelése- a szolgáltató 

helyek nyitva tartásának hozzáigazítása az olvasói-használói igényekhez 

 A fiókkönyvtárakban új társadalmi csoportok integrálása, az olvasás és az 

információszolgáltatás népszerűsítése.  

 Könyvtári marketing. 

 Kistelepülések könyvtári ellátása a KSZR keretében.  

 Honismereti-helytörténeti tevékenység. 

 Múzeumi tevékenység – nyári időszakban nyitva tartás növelése, múzeumpedagógiai 

foglalkozások tartása a tanulói korosztály számára. 

 Pályázati tevékenység. 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtárban a könyvtári feladatokat összesen 8 fővel látják el. A 

felnőtt olvasószolgálaton: 2 fő, folyóirat-olvasó és a médiatár, helyismereti gyűjtemény: 2 fő, 

gyermekkönyvtár: 1 fő, fiókkönyvtárak: 1 fő, könyvtárvezető, 1 fő, adminisztrátor 1 fő. A 

múzeum feladatainak ellátásában 1 fő tárlatvezető, teremőr és takarító, 1 fő 

múzeumpedagógus, 1 fő (megbízással) múzeumi gondnok vesz részt. 

 

Munkatervi feladatok 2015-ben: 

 

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

- gázkazánok és a központi fűtés karbantartása,  

- a számítógépes hálózat átszerelésének folytatása a médiatárban és a 

gyermekrészlegben,  

- új szerver gép tesztelése és üzembe helyezése,  

- üveges tárlók készíttetése a múzeumba az leendő kiállítások (Kaszagyár, 

Selyemgyár) biztosításához 

- a könyvtáros álláshelyeken dolgozók feladatainak meghatározása a munkaidő 

leghatékonyabb kihasználása érdekében, nem szakmai feladatokra kulturális 

közalkalmazott, diákmunkás, közcélú munkás alkalmazása, 
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- intézményi gazdálkodás-költségvetés tervezése, pénzügyi források hatékony 

felhasználása a kiadások és a bevételek figyelembe vételével, részvétel a 

kontroll rendszerben, pályázati források kihasználása és hatékony felhasználása 

- törvényességi, szabályalkotási, minőségbiztosítási, ügyviteli, munkaügyi 

teendők ellátása 

       

II. Gyűjtemény és szolgáltatások: 

- az igényeknek megfelelő gyarapítási stratégia kidolgozása a folyóiratok 

rendelésénél,  

- az értékállóság és az aktuális igények egyensúlyának megtartása, 

- népszerű regények beszerzése kedvezményesen online áruházakból,  

- Márai-programban való részvétel,  

- állományba vétel az egyedi leltárnaplóban és a Szikla integrált rendszerben,  

- szabályzatban rögzítettek alapján valamennyi dokumentumról raktári katalógus 

készítése,  

- helyismereti fotógyűjtemény feltárása,  

- állománygondozás szervezése,  

- olvasószolgálat, tájékoztatási feladatok kapcsán a dokumentum kölcsönzés 

mellett, könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása, segítségnyújtás direkt és 

indirekt tájékoztató eszközök használatában, internet-használat felügyelete, 

napi statisztika készítése-nyilvántartása, a használók segítése az elektronikus 

ügyintézésben, eMagyarország pont népszerűsítése, érettségire- tanórákra 

felkészítő foglalkozások, mentori feladatok ellátása könyvtár szakos hallgatók 

mellett, író-olvasó találkozók szervezése ,  

- olvasótáborok szervezése, 

- gyermek-és felnőtt programok szervezése és lebonyolítása, részvétel a város és 

a Pannon Kapu Kulturális Egyesület programjain 

- Szentgotthárd és környékére vonatkozó dokumentumok, információk 

figyelemmel kísérése, gyűjtése, rendszerezése, feltárása, közönség számára 

rendelkezésre bocsájtása, 

- az Európai uniós Sarok népszerűsítése, 

- nemzetiségi gyűjtemények gyarapítása,  

- a gyermekrészlegben az általános és szakmai feladatok ellátása mellett 

olvasásnépszerűsítő programok szervezése a nevelési – oktatási intézmények 

közreműködésével, programok szervezése, 

- a fiókkönyvtárakban az olvasószolgálat és tájékoztatás mellett, a 

gyűjteményalakítás és feltárás mellett közművelődési feladatok, programok 

szervezése és lebonyolítása, TÁMOP pályázatok fenntartása, 

- könyvtáros munkatársak továbbképzése. 

 

III.  Kistérségi feladatok: 

- Szentgotthárd vonzáskörzetében a 14 ellátórendszeri szolgáltató helyen 

hálózati gondozás, állománygyarapítás, katalogizálás, könyvtárközi 

kölcsönzés, csereállomány szállítása, kapcsolattartás a kistérség településeivel, 

- módszertani tevékenység, állományellenőrzés, 

- szolgáltatások körének bővítése, 

- rendezvények, kulturális programok szervezése és lebonyolítása, más 

települések programjainak ajánlása a kistérség településein. 

 

IV. Pável Ágoston Múzeum:  
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- múzeumi tevékenység  technikai feltételeinek biztosítása – ablakcsere a 

    látványraktárban, technikai eszközök karbantartása,  

- SI-HU projektek fenntartása külső szakemberek bevonásával 

- tárlatvezetés, 

- kiállítások költöztetése, új kiállítások rendezése  

- múzeumpedagógiai foglalkozások lebonyolítása a köznevelési intézmények  

    bevonásával, , 

- kapcsolatépítés szlovéniai partnerekkel, 

- múzeum látogatottságának növelése. 

 

A fenti feladatokat részletesen, szakmai területenként határidő és felelős személy 

megjelölésével kidolgozta az intézmény, mely az előterjesztés mellékletben található. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum 2015. évi munkatervét megismerte, azt az 1. számú melléklet szerint 

jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá:  

………………………………… 

Felkéri az intézmény Igazgatóját a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Molnár Piroska igazgató 

 

Szentgotthárd, 2015. február 12.  

 

                  dr. Gábor László 

                                                                     Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

 
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

9970 

Fax: 94/554-129 

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

E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

Web: www.mfvk.hu 

 

 

 
 

 

 

 
 

M U N K A T E R V 

 

2015. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Szentgotthárd, 2015. február 9. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

mailto:molnar.piroska@mfvk.hu
http://www.mfvk.hu/
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A könyvtár és tagintézményei cselekvési programja 2015-ben 

 

 

1. A működés fizikai és személyi feltételeinek javítása 

 

1.1. A szükséges karbantartási és festési munkák elvégzése a központi könyvtárban és a városrészi fiókkönyvtárakban, 
valamint a múzeumban 

1.2. A múzeum látványraktárában ablakcsere   

1.3. Szükséges az alapterület növelése, például a felnőtt részlegben galéria építésével, hogy a raktár zsúfoltsága és 

balesetveszélyes állapota megszűnjék. 
1.4. A fazekas kiállítás elköltöztetése 

1.5. Önkéntes diákmunkások fogadása a nem szakmai feladatok ellátásának segítésére 

 

2. Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek bővítése 

 

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

1.2. A könyvtár interaktív honlapjának napi frissítése 

2.3. Retrospektív állománykonverzió folytatása: helyismereti fotók, cikkek és kéziratok, aprónyomtatványok  katalogizálása 
2.4. A fotó- és kéziratarchiválás folytatása a helyismereti gyűjteményben 

2.5 A selyemgyári kiállítás dokumentációjának s tárgyi emlékeinek összegyűjtése (eredetiben és másolatban)  

 

3. A könyvtárak oktatási-képzési szerepének növelése, az olvasáskultúra fejlesztése partnerségben a nevelési-oktatási 

intézményekkel 

 

3.1. A  TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0087 számú projekt fenntartása 2015-ben, az együttműködő tagintézményekkel közösen 

3.2. A nevelési-oktatási intézményekkel partnerségben a TÁMOP-3.2.11-es pályázat keretében megvalósuló foglalkozás-
sorozat folytatása 11 tagintézményben a 2015. évi fenntartási időben.  

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

(Internet Fiesta, Összefogás a könyvtárakért, KSZR programok). 

3.4. Olvasótáborok, ifjúsági programok, pályázatok szervezése 
 

4. A könyvtári szolgáltatások minőségének és hatékonyságának növelése 

 

4.1. A szolgűltatóhelyek nyitva tartásának hozzáigazítása az olvasói-használói igényekhez 
4.2. A minőségbiztosítás helyi szabálygyűjteményének alkalmazása a könyvtári munkafolyamatok területén (gyarapítás, 

feldolgozás, szolgáltatások). 

4.3. Új olvasótoborzó módszerek bevezetésével a könyvtárhasználat növelése. 

4.4. Az új interaktív portál lehetőségeinek kihasználása a gyűjteménygyarapításban és az elégedettség-vizsgálatok területén. 
4.5. A múzeumi tagintézmény szolgáltatásainak fejlesztése, a pedagógiai foglalkozások rendszeressé tétele. 

 

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

 
5.1. Rendezvények szervezésével új társadalmi csoportok bevonása.  

5.2. Olvasásnépszerűsítő programok szervezése. 

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

 

6. Könyvtári marketing 

 

6.1. A hagyományos gyerekkönyvtári programok, versenyek kiterjesztése a kistérségre 

6.2. Kapcsolattartás a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel a könyvtári programok népszerűsítésére 
6.3. Együttműködés kialakítása Szentgotthárd és a kistérség közoktatási intézményeivel a tanórai, tanórán kívüli és 

szabadidős tevékenységeinek támogatására 

6.4. Kapcsolattartás a városrészi civil szervezetekkel, kisebbségi önkormányzatokkal közös programok megvalósítása 

érdekében 
6.5. Ingyenes beiratkozási lehetőségek meghirdetése, kihelyezett beiratkozási és kölcsönzési lehetőség a városi programokon.  

6.6. Könyvtári éjszaka, könyves vasárnap, alkalmanként vasárnapi nyitva tartás ingyenességgel 

6.7. Virtuális séta a könyvtárban az interaktív honlap segítségével. A honlap menüpontjainak folyamatos feltöltése, napi 
frissítése 

6.8. A távhasználat lehetőségeinek kiterjesztése. 

6.9. Kapcsolattartás a kistérség nevelési-oktatási intézményeivel, a kistérségi települések könyvtáraival. 

6.10. A múzeumi SI-HU pályázatok eredményes megvalósítása érdekében kapcsolattartás a szlovéniai partnerintézményekkel 
(Muraszombati Területi Múzeum, Lendvai Galéria), az Országos Szlovén Önkormányzattal, a Magyarországi Szlovének 

Szövetségével, és együttműködési megállapodás megkötése a Savaria Múzeummal a szakmai (múzeológusi és néprajzi) 

feladatok maradéktalan ellátása érdekében. 

 

7. A kistelepülések könyvtári ellátása a KSZR keretében 
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7.1. Olvasásnépszerűsítő programok ajánlása a kistérség könyvtári szolgáltatóhelyein. 

7.2. Az IKSZT keretében működő könyvtárak szolgáltatási kínálatának bővítése, a könyvtárhasználat népszerűsítése. 
7.3. Az új könyvtárosok szakmai segítése. 

7.4. Együttműködés a megyei hatókörű könyvtárral a kistelepülések könyvtári ellátása érdekében. 

7.5. A KSZR finanszírozásával a települési könyvtárak állományának gyarapítása, a foglalkozásokhoz szakmai anyag 

beszerzése, az új szolgáltatások eszközigényének kielégítése. 
 

8. Honismereti-helytörténeti tevékenység 

 

8.1. A honismereti klub működtetése 
8.2. A klub éves programjának segítése dokumentumok gyűjtésével, archiválásával. 

8.3. A TÁMOP-Tudásdepó pályázat fenntartásaként további retrospektív konverzió a fotóarchiválásban és a 

cikkfeldolgozásban.  

8.4. A helyismereti dokumentumok metaadatainak folyamatos feltöltése az OPAC modulban. 
8.5. A nyilvános fotódokumentumok közzététele a honlapon. 

 

9. Múzeumi tevékenység 

 
9.1. A múzeumi tagintézmény működési feltételeinek biztosítása 

9.2. A nyitva tartás növelése a nyári időszakban diákmunkás alkalmazásával 

9.3. A SI-HU projektek fenntartása külső szakemberek bevonásával 

9.4. Múzeumpedagógiai foglalkozások tartása, nevelési-oktatási intézmények bevonása a foglalkozás-sorozatokkal 
9.5. Kapcsolatépítés a Szlovén Kulturális és Információs Központtal, az Országos Szlovén Önkormányzattal, valamint 

szlovéniai partnerintézményekkel (Muraszombati Területi Múzeum, Lendvai Galéria) 

9.6. A múzeum látogatottsága növelésének érdekében városi és kistérségi iskolás csoportok bevonása mind a 

múzeumpedagógiai programba, mind a tárlatlátogatásba. 
9.7. A belépési díjak újragondolása, további kedvezmények biztosítása. Ingyenes látogatási lehetőségek  meghirdetése Szent 

Iván éjen, egyéb alkalmakkor. 

 

10. Pályázati tevékenység 
 

10.1. TÁMOP-3.2.11es kódjelű pályázat fenntartása 11 tagintézményben (Együtt könnyebb – a szentgotthárdi Móra 

Könyvtár nevelést-oktatást segítő programjai) 

10.2. TÁMOP-3.2.4.A-11-es kódjelű pályázat fenntartása 9 tagintézményben (A szentgotthárdi Móra Könyvtár a tudás, a 
képzés és a széles körű információnyújtás szolgálatában) 

10.3. TÁMOP-3.2.12-es kódjelű pályázat folytatása 2015-ben  (Kulturális szakemberek képzése) 

10.5. SI-HU pályázat fenntartása szlovén partnerekkel (A megélt táj) 

10.6. SI-HU pályázat megvalósítása szlovén partnerekkel (Kézműves akadémia) 
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Munkatervi feladatok 2015-ben 

 

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

 

1. Épület 

 
Az épület-karbantartás szükséges feladatainak elvégzése a SZET Kft. karbantartási terve alapján.   

 

A központi fűtés és a gázkazánok éves karbantartása 

Határidő: 2015. szeptember 
Felelős: Molnár Piroska 

 

A számítógépes hálózat átszerelésének folytatása a médiatárban és a gyermekrészlegben 

Határidő: 2015. folyamatos 
Felelős: rendszergazda, Molnár Piroska 

 

2. Technika, bútorzat 

 
Új szervergép tesztelése és üzembe helyezése 

Határidő: 2015. március 

Felelős: rendszergazda 

  Molnár Piroska 
 

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

átalánydíjas szerződésekkel: 

- a Szikla integrált rendszer távkarbantartása (NetLib) 
- a riasztórendszer karbantartása (Vági és Fiai) 

- a riasztórendszer távfelügyelete (G4S) 

- a számítógépek, számítástechnikai eszközök és a hálózat karbantartása (PWNET) 

- a fénymásolók, pénztárgépek karbantartása (SHARP, BEGA) 
Határidő: havonta, negyedévente, alkalmanként 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Üveges tárlók készíttetése a múzeumba 
Határidő: 2015. április vége 

Felelős: Molnár Piroska 

 

3. Személyzet 
 

Felnőtt olvasószolgálat: 2 fő (a kölcsönzés mellett feldolgozó munkát és a kistérségi feladatokat is ellátva)  

Folyóirat-olvasó és a médiatár, helyismereti gyűjtemény: 2 fő (olvasószolgálatos és feldolgozó könyvtáros) 

Gyermekkönyvtár: 1 fő  
Fiókkönyvtárak: 1 fő  

Könyvtárvezető: 1 fő 

Adminisztrátor: 1 fő 

Tárlatvezető, teremőr és takarító: 1 fő 
Múzeumpedagógus: 1 fő 

Múzeumi gondnok: 1 fő megbízási szerződéssel 

 

A könyvtáros álláshelyeken dolgozók munkabeosztásával, munkaköri feladatainak meghatározásával a lehető legnagyobb 
hatékonyság elérése. A nem szakmai feladatok ellátására kulturális közalkalmazott, nyáron diákmunkás, a lehetőségek 

függvényében közcélú munkás alkalmazása. Hosszabbb betegség esetén a feladatok célszerű átszervezése, illetve helyettesítő 

munkatárs alkalmazása.. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Molnár Piroska 

 

Az ellátórendszeri könyvtárosok szakmai segítése, alkalmi továbbképzések szervezése. Helyszíni segítségnyújtás a könyvtári 
szolgáltatóhelyeken havonkénti rendszerességgel 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

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

Szlovéniában, Ausztriában. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 
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Közcélú munkavállaló, kulturális közalkalmazott, illetve diákmunkás foglalkoztatása a technikai feladatok segítésében, 

szakképzett könyvtáros irányítása mellett. Önkéntes diákok foglalkoztatása: 

- vonalkódolás 
- raktárrendezés, dokumentumok visszaosztása 

- adatrögzítés a Szikla IKR-ben 

- az egyedi naplók vezetése a KSZR-ben 

- fénymásolás, nyomtatás 
- jelzetek javítása 

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

  feladatoknál 

- adminisztrációs teendők a leltározásnál 
- részvétel az olvasótábori feladatok ellátásában 

- a rábafüzesi ifjúsági táborban felügyelet ellátása 

- foglalkozások segítése 

- könyvek portalanítása 
- tulajdonbélyegzés a beleltározandó dokumentumokban 

Határidő: folyamatos 

Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok 

 
 

4. Az intézmény gazdálkodása 

 

A könyvtár költségvetésének tervezése, egyeztetés a pénzügyi irodával. A kiadások és bevételek figyelemmel kísérése, 
részvétel a kontroll-rendszerben, a gazdálkodáshoz kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása, önköltség-számítás, 

együttműködés a pénzügyi irodával. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 
 

A pályázati források tervszerű felhasználása. A pályázatok fenntartási feladatainak  szervezése, jelentések készítése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 
 

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

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 
 

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

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 
 

A rendezvények, szakmai programok megvalósításához pályázati forrás, szponzori támogatás keresése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 
   Horváth Tiborné 

 

A fiókkönyvtárak fizikai körülményeinek javítása önkormányzati támogatásból, pályázati forrásból, társadalmi munka 

szervezésével. 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix 

   Molnár Piroska 

 

5. Az intézmény működése 

 

Személyzeti munka 

 
A könyvtári és múzeumi dolgozókkal kapcsolatos személyügyi és munkaügyi feladatok ellátása. A személyi anyag kezelése, 

a munkaügyi adminisztrációs feladatok ellátása 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Molnár Piroska 

 

Felelősök kijelölése az egyes szakmai területeken: 

- Gyarapítás, feldolgozás: Horváth Tiborné 
- Szolgáltatás: Mátrainé B. Erika, Horváth Tiborné 

- Helytörténeti munka (Molnár Piroska, Mátrainé) 

- Honlapfrissítés, honlapadminisztráció: Csilinkó Gábor rendszergazda 

- Kistérségi ellátás: Kovács Erzsébet 
- Fiókkönyvtári feladatok: Bedi Beatrix 
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- Múzeumi feladatok: Molnár Piroska, Zaja Krisztina 

- Pályázati tevékenység: Molnár Piroska 

 

Törvényességi feladatok 

 

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

hozzáférhetővé tétele, ismertetése. A könyvtár belső szabályzatainak elkészítése, elkészíttetése, szükség szerinti módosítása, 
betartásának ellenőrzése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Szabályalkotási tevékenység 

 

Munkaköri leírások felülvizsgálata, szükség esetén módosítása 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Molnár Piroska 

 

A múzeum működési engedélyének módosítása a kölcsönszerződés jóváhagyása után. 

Határidő: 2015. április 
 

Az Alapító okirat és az SZMSZ módosítása a kiállítás-költöztetés után. 

Határidő: 2015. június 

Felelős: Molnár Piroska 
 

A könyvtár szakmai szabályzatainak módosítása a szakértői vizsgálat ajánlása alapján. 

Határidő: 2015. október 

Felelős: Horváth Tiborné 
 

Minőségbiztosítási feladatok 

 

Az intézmény szolgáltató tevékenységének ellenőrzése a könyvtári területeken: 
- Gyarapítás 

- Feldolgozás 

- Állományvédelem 

- Szolgáltatások (kölcsönzés, tájékoztatás, rendezvényszervezés, oktatás, múzeumi tárlatvezetés) 
- múzeumpedagógiai feladatok 

- Nyilvántartások vezetése 

- KSZR-feladatok 

- Pályázatkészítés 
- Statisztikai adatszolgáltatás 

- Biztonságtechnikai feladatok 

- Gazdálkodás 

Határidő: negyedévente 
Felelős: könyvtári és múzeumi szakalkalmazottak 

 

A könyvtárban és a múzeumban folyó szakmai tevékenység szervezése, ellenőrzése 

 
Az intézmény szakmai programjának elkészítése.  

Határidő: 2015. február 

Felelősök: 

 Részfeladatok: a részlegek felelősei 
 Összeállítás: Molnár Piroska 

 

A munkatervi és távlati feladatok megvalósulásának ellenőrzése, minőségének értékelése. Forgalomelemzés, kölcsönzési 

intenzitás elemzése, a beszerzett dokumentumok hasznosulásának elemzése, a könyvtári szolgáltatás folyamatainak mérése, 
múzeumlátogatási adatok elemzése 

Határidő: 2015. december – 2016. január 

Felelős: Molnár Piroska 
 

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

Határidő: 2015. március 

Felelősök: 
 Részfeladatok: a részlegek felelősei 

 Összeállítás: Molnár Piroska 

 

A könyvtár 2016. évi költségvetésének tervezése 
Határidő: 2015. október 
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Felelős: Molnár Piroska 

 

Ügyviteli, munkaügyi teendők 

 

Személyügyi változások (kinevezés, átsorolás, távollét adatok stb) rögzítése a KIR3 rendszerben 

Határidő: 2015. január eleje, aktuálisan 

Felelős: Kaczur Alexandra, Molnár Piroska 
 

A könyvtári és múzeumi szakmai nyilvántartások vezetése a munkaköri leírásokban szereplő munkamegosztás szerint. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 
 

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

készpénzkezelés. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Kaczur Alexandra  

  Horváth Tiborné  

   Molnár Piroska  

 
Az adózással, bérkompenzációs igényekkel kapcsolatos teendők. 

Határidő: 2015. január-február 

Felelős: Molnár Piroska 

 
Statisztikai jelentés készítése a múzeum működéséről 

Határidő: 2015. január 31. 

Felelős: Molnár Piroska 

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

és az ellátórendszeri tagkönyvtárakban. 

Határidő: 2014. február 10. 

Felelős: Horváth Tiborné (állományadatok, könyvtárközi kölcsönzés) 
   Kovács Erzsébet (forgalmi adatok, kistérség) 

   Bedi Beatrix (fiókkönyvtárak) 

   Mátrainé (folyóiratok) 

              Molnár Piroska (pénzügyi adatok, összesített adatok) 
 

Kis értékű eszközök selejtezése 

Határidő: 2015. április 

Felelős: Molnár Piroska 
 

Leltárkészítés a kis- és nagyértékű tárgyi eszközökről 

Határidő: 2015. december 

Felelős: Molnár Piroska 
 

A szabadságok nyilvántartása, havi távollétjelentések készítése, rögzítése a KIR3 rendszerben 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kaczur Alexandra 
 

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

Határidő: negyedévente 

Felelős: Molnár Piroska 
 

Pályázati beszámolók, elszámolások készítése, projektjelentések készítése (TÁMOP-3.2.4.A; TÁMOP-3.2.12), számlák 

kezelése, utalványozás 

Határidő: pályázattól függő 
Felelős: Kaczur Alexandra  

  Molnár Piroska 

 
Egyéb adminisztrációs teendők: 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kaczur Alexandra 

 

II. Gyűjtemény és szolgáltatások 

 

1. Gyűjteményalakítás és -feltárás 

 

Állományfejlesztés 
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Az állományfejlesztés elvei:  

- az igényeknek megfelelő gyarapítási stratégia a folyóiratok rendelésénél (NKA-ajándék folyóiratok rendelésével az 
előfizetés csökkentése)  

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

vételével), szerződés a KELLÓ-val és a Könyvellátóval 

- a népszerű regények beszerzése kedvezményes áron, postaköltség nélkül online áruházakból (Booklin, NetPiac, 
Könyvellátó, Alexandra, Libri) 

- a Szikla gyarapító moduljának alkalmazása a dezideráták gyűjtésében 

- A Márai-programban való részvétel 

 
A dokumentumállomány gyarapításának forrásai: 

 - költségvetési támogatás 

 - érdekeltségnövelő támogatás 

 - KSZR forrás 
 - pályázati források, egyéb támogatások 

 - ajándék és csere 

 

Állományfejlesztés 2015-ben a költségvetés függvényében 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné (könyvek) 

   Mátrainé B. Erika (folyóiratok, AV-dokumentumok) 

   Kovács Erzsébet (kistérségi szolgáltatóhelyek) 
 

Helyismereti jelentőségű dokumentumok gyűjtése, szkennelése, kapcsolattartás a dokumentumok tulajdonosaival. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 
 

Állományfeltárás, katalogizálás 

 

Az állományba vétel az egyedi leltárnaplóban és a Szikla integrált rendszerben (CD, DVD, KSZR-dokumentumok), a Szikla 
rendszer katalogizáló moduljában (könyvek, központi könyvtár, fotódokumentumok, helyismereti cikkek), a folyóiratok 

érkeztetése cardexen: 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné (központi könyvállomány, kötött folyóiratok) 
  Mátrainé B. Erika (folyóiratok érkeztetése, aprónyomtatványok, helyismereti cikkek 

  nyomtatott és online forrásokból, DVD-dokumentumokok) 

   Kovács Erzsébet (kistérségi könyvállomány) 

   Molnár Piroska (helyismereti cikkek, fotók)  
   Máthé Andrea (diafilmek, CD-dokumentumok) 

   Bedi Beatrix (fotódokumentumok) 

  

A csoportos leltárakban az állománygyarapítás rögzítése. 
Határidő: negyedévente 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

A szabályzatban rögzített módon építjük valamennyi részlegben valamennyi dokumentumról a raktári katalógusokat. 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

  Tóth Andrea (gyermekrészleg könyv- és diafilm állomány) 

  Bedi Beatrix (fiókkönyvtári gyűjtemény és letéti állomány) 
   Kovács Erzsébet (kistérségi gyűjtemény és letéti állomány) 

 

Az aprónyomtatványok feltárása 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

A helyismereti fotógyűjtemény retrospektív feltárása és rögzítése a Szikla fotóarchiváló moduljában  
Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix, Mátrainé B. Erika, Molnár Piroska 

 

Állományapasztás 
 

A könyvtári állományapasztásban kettős elv érvényesül: tervszerű állományapasztás (a gyűjtőköri módosulásoknak, az 

állomány tartalmi és fizikai állapotának megfelelően), alkalmi törlés (rongálás, elveszés, behajthatatlan követelés esetén). A 

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

Határidő: 2015. december 

Felelős: Horváth Tiborné 
 

Tervszerű állományapasztás a gyermekkönyvtárban 

Határidő: 2015. március 

Felelős: Molnár Piroska 
   Tóth Andrea 

Tervszerű állományapasztás a felnőtt részleg olvasóermében 

Határidő: 2015. június 

Felelős: Horváth Tiborné 
   Kovács Erzsébet 

 

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

moduljában, részlegenként 
Határidő: folyamatos 

Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok 

 

A felnőtt részlegben elhasználódott könyvek törlése. 
Határidő: 2014. november 

Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erszébet 

 

Állományellenőrzés, állományrendezés 
 

Helyismereti gyűjtemény, folyóiratraktár rendezése 

Határidő: folyamatos 

Felelő: Mátrainé B. Erika 
 

Állománygondozás 

 

A fokozott igénybevétel folyamatos állománygondozást igényel. A kisebb javításokat, a jelzetek javítását helyben végezzük 
el. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok 

 
A helyismereti gyűjtemény jelzetelése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 
Helyismereti fotók, kéziratok, aprónyomtatványok előkészítése digitalizálásra 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 
A helyben nem javítható, de törlésre nem kerülő könyveket a BDK kötészeti műhelyében köttetjük. Itt végeztetjük a hosszú 

távú őrzésre szánt folyóiratok köttetését is. 

Határidő: 2015. május 

Felelős: Mátrainé B. Erika, Máthé Andrea 
 

 

2. Olvasószolgálat, tájékoztatás 

 

2.1. Felnőtt részleg 

 

A részleg általános szolgáltatásai: 

- dokumentumkölcsönzés: könyv 
- a Szikla integrált rendszer kölcsönző moduljának kezelése, a szükséges beállítások figyelemmel kísérése 

- a prézens állomány és az elektronikus dokumentumok helyben használata 

- előjegyzés felvétele, az olvasók kiértesítése 
- a saját állományból ki nem elégíthető kérések teljesítése könyvtárközi kölcsönzéssel 

- a könyvtárközi kölcsönzési igények összegyűjtése 

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

- tájékoztatás saját állományból, a Szikla adatbázisból, számítógépes adatbázisokból, külső hálózati forrásból 
- irodalomkutatás 

- másolatszolgáltatás nyomtatott dokumentumokból 

- szkennelés 

- CD-írás 
- az internet-használat felügyelete 
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- elektronikus levelezés 

- adatok letöltése és nyomtatása 

- szövegszerkesztés, nyomtatás 
- a kölcsönzési határidők nyilvántartása 

- napi statisztika készítése a forgalomról, ennek nyilvántartása 

- a telefonközpont és a fax kezelése 

- spirálozás 
- laminálás 

- a pénztárgép és a bevételek kezelése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 
   Kovács Erzsébet 

 

Általános tájékoztatás a saját gyűjteményből, adatbázisokból és internet-forrásokból 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Tiborné 

   Kovács Erzsébet 

 

Segítségnyújtás a direkt és indirekt tájékoztató eszközök használatában, a számítógépes adatbázisok, az állományfeltáró 
eszközök használatában. A használók segítése az információszerzésben, az elektronikus ügyintézésben 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet, Horváth Tiborné 

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

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

   Kovács Erzsébet 
 

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

segítése az ügyintézésben. A nyilvántartások vezetése, e-tanácsadás. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet  

    

Részvétel az olvasótábori programokban. Programkínálat a felnőtt részlegben az olvasótáborok ideje alatt 

Határidő: 2015. június 
Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet 

 

Könyvtárismertető és könyvtárhasználati foglalkozások szervezése és lebonyolítása általános és középiskolásoknak.  

Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Tiborné 

 

Érettségire felkészítő foglalkozások könyvtári ismeretekből, információkeresésből 

Határidő: igény szerint folyamatosan 
Felelős: Horváth Tiborné 

 

Rendhagyó tanórák lebonyolításához hely, dokumentum, eszköz biztosítása, a könyvtárhasználat segítése 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Tiborné, Mátrainé B. Erika 

 

Mentori feladatok ellátása a könyvtár szakos hallgatók szakmai gyakorlatai idején az olvasószolgálati és a tájékoztató 

munkában. 
Határidő: alkalmanként, felkérés alapján 

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

 

Rendezvényeink képekben. Kiállítás a felnőtt részlegben az előző év eseményeiről 
Határidő: 2015. március 

Felelős: Kovács Erzsébet, Tóth Andrea 

 
Kreatív Európa. Erasmus és Csereprogramok. Takács Tamás előadása a gimnázium diákjainak 

Határidő: 2015. március  

Felelős: Horváth Tiborné 

 
Aktuális évfordulók megjelenítése a felnőtt részleg tárlóiban. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet  

 
Ingyenes beiratkozási lehetőségek meghirdetése (Valentin-nap, nőnap, Szent Iván éj, Ivó napja, stb.) 
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Határidő: naphoz kötött 

Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet  

 
Részvétel a Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvényein. Könyvtári kitelepülés, beiratkozási és kölcsönzési lehetőség 

biztosítása. 

Határidő: naphoz kötött 

Felelős: Horváth Tiborné  
 

Író-olvasó találkozók szervezése: Szalai Vivien 

Időpont: 2015. május 

Felelős: Horváth Tiborné 
 

Ismeretterjesztő előadások szervezése, lebonyolítása (Dr. Szabó Ágnes, Dr. Lazáryné, Mittre Zoltán, Csider Sándor,  Dr. 

Papp Lajos) 

Határidő: alkalmanként 
Felelős: Horváth Tiborné, Molnár Piroska 

 

Részvétel a könyvtár kulturális programjaiban: olvasótáborok, Internet Fiesta, könyves vasárnap, Szent Iván éj 

Határidő: rendezvényhez kötött 
Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet, Mátrainé, Molnár Piroska 

 

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

Határidő: 2015. június 24. 
Felelős: Horváth Tiborné, Zaja Krisztina 

 

Összefogás a könyvtárakért rendezvénysorozat programjai felnőtteknek.  

Határidő: 2015. október  
Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet, Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika 

 

Összefogás a könyvtárakért rendezvénysorozat programja: részvétel a Megyei Könyvtári Napon zárva tarás mellett. 

Határidő: 2015. október  
A részvételért felelős: Molnár Piroska 

 

Író-olvasó találkozó szervezése Fábián Jankával 

Határidő: 2015. november  
Felelős: Horváth Tiborné 

  

Könyvtárhasználati órák szervezése a magyarlaki  általános iskolások számára. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Tiborné 

 

Könyvtárhasználati órák szervezése a Széchenyi iskola tanulói számára. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Csillagászati előadás szervezése a Gothard Jenő Amatőrcsillagászati egyesület közreműködésével. 

Határidő: 2015. október 
Felelős: Horváth Tiborné 

 

Könyvajánlók frissítése, könyves hírek, híradások a részleg rendezvényeiről 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Tiborné 

   Kovács Erzsébet 

 

Toplistás könyvek kiállítása, olvasói vélemények elhelyezése az újdonság gyűjteményben, olvasói vélemények elhelyezése a 
könyvajánló polcon. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet 
  

Könyvajánlások elhelyezése az OPAC-ban 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 
 

 

2.2. Hírlapolvasó és médiatár 

 
A részleg általános szolgáltatásai: 
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- dokumentumkölcsönzés: 

  folyóiratok 

  videófilmek 
  DVD lemezek 

  hangzó dokumentumok (CD, hanglemez, hangkazetta) 

  zeneműtári könyvek 

  nemzetiségi dokumentumok 
- a Szikla integrált rendszer kölcsönző moduljának kezelése, a szükséges beállítások figyelemmel kísérése 

- a prézens állomány és az elektronikus dokumentumok helyben használata 

- előjegyzés felvétele, az olvasók kiértesítése 

- a saját állományból könyvtárközi kölcsönzéssel dokumentumok átkölcsönzése más könyvtáraknak 
- a könyvtárközi kölcsönzéssel járó adminisztrációs és postázási feladatok ellátása 

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

- irodalomkutatás 

- fénymásolás a helyismereti gyűjteményből 
- nyomtatás, szkennelés 

- az olvasók segítése az elektronikus információszerzésben 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 
  Máthé Andrea 

   

Könyvtárközi kölcsönzés a Gondozási Központ számára: könyvek, folyóiratok, AV dokumentumok. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Mátrainé B. Erika, Máthé Andrea 

 

Az új szolgáltatás népszerűsítése: a felolvasó és képernyőnagyító szoftver használatának oktatása és egyéni segítése a 

csökkentlátók számára biztosított számítógépeken. 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Könyvtárbemutató és -ismertető foglalkozások szervezése a felnőtt részleggel közösen. 
Folyóirat- és filmajánlás. DVD-, CD-bemutatók szervezése a szolgáltatás népszerűsítésére. 

Határidő: alkalmanként 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

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

kéthetenként.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 
 

Könyvek és folyóiratok kötésre való előkészítése, köttetés utáni szerelése. 

Határidő: 2015. május 

Felelős: Mátrainé B. Erika 
 

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

Határidő: 2015. október  

Felelős: Mátrainé B. Erika 
   Máthé Andrea 

 

Ismertetők készítése nyomtatott formában az új beszerzésekről a nem hagyományos dokumentumok körében. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

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

Határidő: folyamatos 
Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Toplistás filmek, zenék, olvasói vélemények megjelenítése a médiatárban 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

 

2.3. Különgyűjtemények  

 

Helyismereti gyűjtemény 
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A Szentgotthárdra és környékére vonatkozó dokumentumok, információk figyelemmel kísérése, gyűjtése, rendszerezése, 

ezek feltárása, rendelkezésre bocsátása. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

A Szentgotthárdra és környékére vonatkozó korábbi dokumentumok, aprónyomtatványok felkutatása, megszerzése eredeti 

formában, másolatban vagy digitalizált formában. 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Sajtófigyelés Szentgotthárdra és környékére vonatkozóan a helyi lapokban (Vas Népe, Rábavidék, Powertrain Magazin, Opel 
Hírek, Gotthárdi Körkép, Porabje, Neue Zeitung, Önkormányzati Közlöny, Szentgotthárd), egyéb nyomtatott és online 

forrásokban, cikk-adatbázis építése.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé Bezenhoffer Erika, Molnár Piroska, Horváth Tiborné  
 

A Szentgotthárdról szóló online információk gyűjtése, feldolgozása a katalógusban. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 
   Máthé Andrea 

 

A helyismereti jelentőségű aprónyomtatványok, fotók gyűjtése, rendszerezése, feltárása, előkészítése feldolgozásra, 

hozzáférhetővé tétele. 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

A helyismereti fotódokumentumok rendszerezése, kutatómunka a fotók adatainak feltárásában.  
Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

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

Felelős: Molnár Piroska 

 

Szakmai segítségadás a helytörténeti dokumentumok összegyűjtéséhez, rendszerezéséhez, katalogizálásához. Kiállítások 
előkészítése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika 

 
A helytörténeti kéziratok, egyéb dokumentumok archiválása, rögzítése a Szikla rendszerben. Részvétel a Honismereti klub 

munkájában. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 
 

A nyilvános dokumentumok közzététele a weben. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 
 

A Honismereti Klub menüpontjának kialakítása a honlapon 

Határidő: 2014. március 

Felelős: Dr. Frank Róza (önkéntes),  Csilinkó Gábor (rendszergazda)  
 

 

Nemzetiségi különgyűjtemények 
 
A gyűjtemény gyarapítása 

 

Pályázati és egyéb lehetőségek kiaknázásával források teremtése a szlovén és a német gyűjtemény gyarapítására. A 
Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárral való együttműködés keretében csere és ajándék révén a szlovén 

gyűjtemény gyarapítása.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné, Mátrainé 
  

 

A gyűjtemény szolgáltatása 

 
A hírlapolvasóban elhelyezett gyűjtemény rendelkezésre bocsátása: 
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- dokumentumkölcsönzés 

- helyben használat 

- könyvtárközi kölcsönzés 
- tájékoztatás 

- előjegyzés 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika, Máthé Andrea 
 

 

2.4. Gyermekrészleg 
 

A részleg általános szolgáltatásai 

 - dokumentumkölcsönzés 

  könyv 

folyóirat 
  diafilm 

- a prézens állomány helyben használatának segítése 

- előjegyzés felvétele 

- irodalomkutatás 
- tájékoztatás 

- könyvtárközi kérések továbbítása a felnőtt részlegbe 

- számítógéppel olvasható dokumentumok helyben használatának segítése 

- adatok letöltése és nyomtatása  
- szövegszerkesztés, nyomtatás 

- a kölcsönzési határidők nyilvántartása, napi statisztika vezetése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth Andrea 

 

Olvasásnépszerűsítő programok a TÁMOP-pályázatok fenntartása keretében 

 

A szövegértést fejlesztő foglalkozások a júniusi olvasótábor keretében. 
Határidő: 2015. június 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Szakmai feladatok a gyermekkönyvtárban 
 

A diafilmkölcsönzés népszerűsítése ajánló jegyzékekkel, ismertetőkkel, hétvégi diavetítő-kölcsönzési lehetőséggel 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth Andrea 
 

Az interaktív honlap híreinek közzététele a gyermekrészlegről. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth Andrea 
 

Könyvajánlások készítése az interaktív könyvtári honlapra a gyermekkönyvtár gyűjteményéből, új beszerzéseiről. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth Andrea 
 

A gyermekkönyvtári állomány ellenőrzése, selejtezése elhasználódás, elavulás miatt 

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: Tóth Andrea 
    Molnár Piroska 

 

Évfordulók figyelése, plakátok, asztali díszek készítése ünnepekkel, hagyományokkal, évfordulókkal kapcsolatban. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Tóth Andrea 

 

Kapcsolattartása a térség pedagógusaival, foglalkozások, közös programok szervezése. 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth andrea 

 

Gyermekkönyvtári programok szervezése 
 

Mesefoglalkozások, könyvtárismertető foglalkozások, diavetítések szervezése, tartása óvodás csoportoknak 

Határidő: havonta 

Felelős: Tóth Andrea 
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Rejtvényfüzet pályázat a 2014/2015-ös tanévben. Témái: Benedek Elek meséi, Névadónk, Móra Ferenc, Sorsfordító 

történelmi napok 

Határidő: 2015. március - május  
Felelős: Molnár Piroska 

 

Olvasótábor szervezése a gyerekek könyvtári integrációja céljából. Olvasótábori programok összeállítása, lebonyolítása.  

A zöld Szentgotthárd 
Határidő: 2015. június 22-26. 

Felelős: Tóth Andrea 

 

Kis tollnok vers- és prózaíró pályázat. Témája: Az én otthonom, az én világom 
Határidő: 2015. március 

Felelős: Tóth Andrea 

 

Móra Ferenc vers- és prózamondó verseny 
Vers- és prózamondó verseny szervezése a szentgotthárdi és a kistérségi diákok részvételével 

Határidő: 2015.  november  

Felelős: Molnár Piroska 

 
Verses-zenés, kézműves és tematikus foglakozások. Iskolaszünetben délelőtti programok szervezése. 

Határidő: alkalom és igény szerint 

Felelős: Tóth Andrea, Molnár Piroska 

 
 

3. Fiókkönyvtári feladatok 

 

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

Olvasószolgálat és tájékoztatás 

- dokumentumkölcsönzés: 

  könyvek 
folyóiratok 

  videófilmek 

  DVD lemezek 

  hangzó dokumentumok (CD, hangkazetta) 
  diafilmek 

- a prézens állomány helyben használatának segítése 

- előjegyzés felvétele 

- irodalomkutatás 
- tájékoztatás 

- könyvtárközi kérések továbbítása a felnőtt részlegbe 

- az információs infrastruktúra kezelése, az olvasók segítése 

- tájékoztatás nyomtatott, elektronikus és hálózati forrásokból 
- a kölcsönzési határidők nyilvántartása 

- napi statisztika készítése a forgalomról, ennek nyilvántartása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix 
 

Marketing tevékenység 

- ünnepekhez kapcsolódó könyvajánlók készítése 

- új könyvekről, cd-kről, dvd-kről ajánló készítése 
- internet-szolgáltatás népszerűsítése 

- olvasók tájékoztatása a könyvtárban igénybe vehető tevékenységekről 

- olvasók kalauzolása az internet világában 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Bedi Beatrix 

 

Az interaktív honlap tartalmának folxamatos frissítése a fiókkönyvtárakról. 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix 

 

Gyűjteményalakítás  és feltárás: 
- a rábafüzesi, néprajzi gyűjtemény állományba vétele, folyamatos gyarapítása 

- a fiókkönyvtári állomány jelzetelése 

- fotóarchiválás 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Bedi Beatrix 



 
20 

 

Közművelődési feladatok a fiókkönyvtárakban 

- mesefoglalkozások óvodásoknak és alsó tagozatosoknak 
- kézműves foglalkozások minden korosztálynak 

- ünnepekhez kapcsolódó foglalkozások, programok szervezése minden korosztály számára 

- nemzetiségi ifjúsági tábor szervezése Rábafüzesen 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Bedi Beatrix 

 

A TÁMOP pályázatok fenntartása 

- óvodás foglalkozások tartása a rönöki, az alsószölnöki és a szakonyfalusi óvodában 
- óvodás foglalkozások a gyermekrészlegben 

Határidő: havonta 

Felelős: Bedi Beatrix 

 



 

Kulturális programok 2015-ben 

 

2015 Rábafüzes Farkasfa Rábatótfalu 

január - - - 

február  Farsangi kézműves foglalkozás (2015.02.06) 
 Farsang 

 (2015.02.14)  Farsangi kézműves foglalkozás (2015.02.08) 

március    

április 

Húsvéti kézműves foglalkozás (2015.04.03) 

Anyák napi kézműves foglalkozás  2015.04.24. 

Húsvéti kézműves foglalkozás (2015.04.04) 

 Anyák napi kézműves foglalkozás (2015.04.25) 

Húsvéti kézműves foglalkozás (2015.03.29)  

Anyák napi kézműves foglalkozás  2015.04.26 

május 

 

Gyereknapi kézműves foglalkozás (2015.05.29) Gyereknapi kézműves foglalkozás (2015.05.30) Gyereknapi kézműves foglalkozás (2015.06.07) 

június - - 

 

-  

 

július 

Tábor 1. (2015.07.06-10) 

 

Tábor 2.(2015.07.20-24) -  

augusztus - - 

szeptember - - - 

október Halloween kézműves foglalkozás (2015.10.30)                                       Halloween kézműves foglalkozás (2015.10.24)                                       Halloween kézműves foglalkozás (2015.10.25)                                       

november -  -  - 

december 

Mikulásváró műsor (2015.12.04) 

Mézeskalács díszítés (2015.12.18) 

Mikulásváró foglalkozás (2015.12.05) 

Mézeskalács díszítés (2015.12.19) 

Mikulásváró műsor (2015.12.06) 

Mézeskalács díszítés (2015.12.20)  
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A fiókkönyvtárakban a minőségi információszolgáltatás biztosítása 

 

Az információs infrastruktúra használatának oktatása, egyéni használóképzés a fiókkönyvtárakban. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Bedi Beatrix 

 

Olvasásnépszerűsítő programok szervezése. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Bedi Beatrix 

   Molnár Piroska 

 

Közös programok szervezése a városrészi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel. 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix, Molnár Piroska 

 

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

Ttöbbcélú intézményvezetői továbbképzés 

Határidő: 2015. március 

Résztvevő: Molnár Piroska 

 

Folyamatos pályázatfigyelés, pályázati tevékenység rendezvényekre, programokra, gyűjteményre, szolgáltatásokra, 

fejlesztésre 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Molnár Piroska 

 

A megszerzett képzettségek hasznosítása a tartalmi munkában, projektekben 

Határidő: folyamatos 
Felelős: valamennyi könyvtáros 

 

Részvétel a szakmai napokon, rendezvényeken, továbbképzéseken 

Határidő: alkalmanként 
Felelős: Molnár Piroska 

 

 

III. Kistérségi feladatok 
 

Hálózati gondozás 

 

A szentgotthárdi Móra Könyvtár Szentgotthárd vonzáskörzetében 14 ellátórendszeri szolgáltatóhelyet működtet. Feladatunk e 
könyvtárak dokumentumokkal, információval való ellátása, módszertani segítése. A hálózati gondozás keretében a következő 

feladatok elvégzéséről gondoskodunk: 

- állománygyarapítás 

- állományba vétel 
- katalogizálás 

- a dokumentumok kölcsönzésre való alkalmassá tétele 

- egyedi és összesített leltárak vezetése 

- állományapasztás 
- átadó leltárak 

- az éves statisztikák összegyűjtése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 
 

Állománygyarapítás, katalogizálás 

 

A kistérségi szolgáltatóhelyek számára dokumentumok beszerzése, feldolgozása. 
Az állománygyarapítás területei: 

- a törzsállomány gyarapítása 

- csereállomány beszerzése: 
- könyvek 

- CD-lemezek 

- videó- és DVD-dokumentumok 

Határidő: KSZR-finanszírozás alapján 
Felelős: Kovács Erzsébet (könyvek) 

   Mátrainé B. Erika (CD, DVD) 

 

A csereállomány kiszállítása, illetve mozgatása a szolgáltatóhelyek között. 
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Határidő: havonta (CD, DVD) negyedévente (könyvek) 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Leltárba vétel, katalogizálás, adatbázis-építés, a raktári katalógusok építése, a letétek kezelése, a cserék nyilvántartása 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet (könyvek) 

   Máthé Andrea (CD-dokumentumok) 

  Mátrainé B. Erika (DVD-dokumentumok) 
 

Könyvtárközi kölcsönzés 

 

Könyvtárközi kölcsönzés keretében biztosítjuk a hiányzó műveket a tagkönyvtárak számára saját gyűjteményből 4 hét 
határidőre. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Kapcsolat a kistérséggel 

 

Az ellátás keretében folyamatos kapcsolattartás a kistérségi könyvtárosokkal, statisztikai adatgyűjtés.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: Kovács Erzsébet 

  Molnár Piroska 

 

Módszertani munka 
 

A KSZR-ben rendelkezésünkre álló állománygyarapítási keret felhasználásával végezzük az ellátórendszerbe tartozó 14 

település könyvtári ellátását, új dokumentumok vásárlását, elosztását, kiszállítását, a könyvtárosok által tartott foglalkozások 

kifizetését. 
Új könyvek vásárlásánál a vidéki könyvtárosok javaslatainak figyelembe vételével szerzeményezünk. 

A törzsállomány frissítése, gyarapítása (hiányok pótlása: lexikonok, kötelező olvasmányok, sorozatok). 

A csereállomány rendszeres forgatása: 3 havonta, illetve igény szerint 

A nemhagyományos dokumentumok kölcsönzése: CD, DVD, Videó,  (havonta, illetve igény szerint) 
Könyvtárak ellenőrzése. (nyilvántartások vezetése: negyedévente a munkanapló ellenőrzése, nyitva tartás) 

Szakmai feladatokban segítségnyújtás a könyvtárosoknak. 

Könyvtárunk rendezvényeiről való tájékoztatás: rejtvényfüzetek kiküldése, író-olvasó találkozó szervezése, szakkörök, 

foglalkozások tartása 
A kistérségi iskolák bevonása könyvtárunk által szervezett rendezvényekbe (mesemondó és szavalóverseny, olvasótábor, 

rejtvényfüzetek megoldása, könyvtárhasználati órák igénybevétele) 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 
 

Az interaktív honlap tartalmának frissítése a kistérségről. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet, Csilinkó Gábor 
 

Állományellenőrzés 

 

Alsószölnök 
Határidő: 2015. március 

Felelős: Kovács Erzsébet, Kaczur Alexandra 

 

Csörötnek 
Határidő: 2015. május 

Felelős: Kovács Erzsébet, Kaczur Alexandra 

 

Felsőszölnök 
Határidő: 2015. július 

Felelős: Kovács Erzsébet, Kaczur Alexandra 

 
Rátót 

Határidő: 2015. szeptember 

Felelős: Kovács Erzsébet, Kaczur Alexandra 

 

Rendezvények, kulturális programok kiajánlása a kistérségnek 

 

A rendezvények, programok hatókörének kiterjesztése a kistérségre: 

- olvasótábor meghirdetése 
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- rejtvényfüzetek kiküldése 

- író-olvasó találkozók szervezése 

- meghívás a Móra versenyre, az alkotói versenyekre 

- meghívás a szentgotthárdi könyvtári programokra 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

   Molnár Piroska 

    

IV. Pável Ágoston Múzeum 

 

1. A múzeumi tagintézmény működési feltételeinek biztosítása 

 

Épület 

 

Ablakcsere a látványraktárban 

Határidő: 215. március 
Felelős: Molnár Piroska 

 

Technika 

 
A múzeumban a technikai eszközök karbantarása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska, Csilinkó Gábor 

 

Személyzet 

 

A Pável Ágoston Múzeum feladatainak ellátásához személyzet biztosítása 

Tárlatvezető, teremőr és takarító: 1 fő kinevezett közalkalmazott 
Múzeumi gondnok: 1 fő megbízási díjas 

Múzeumpedagógus: 1 fő felsőfokú bölcsész, múzeumpedagógus 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 
 

2. A SI-HU projektek fenntartása külső szakemberek bevonásával 

 

A Megélt táj c. projekt fenntartása múzeumpedagógiai foglalkozások szervezésével. A foglalkozásokat dr. Horváth Sándort 
és Mukicsné Kozár Mária vezeti. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

 
A technikai eszközök kezelése 

Határidő: foglalkozások alkalmával 

Felelős: Zaja Krisztina 

 

3.  Tárlatvezetés 

 

Tárlatvezetés, a látogatók kalauzolása (magyar és szlovén nyelven) 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Szabó Istvánné 

 

Megbízási szerződés keretében a Savaria Múzeum munkatársai végzik a múzeumi szakfeladatokat: 

- restaurálás 
- állományba vétel 

Határidő: alkalmanként 

Felelős: Molnár Piroska  

 

4. Kiállítások 

 

A fazekas és a ciszter kiállítás elköltöztetése kölcsönszerződéssel. 
Határidő: 2015. április 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Új kiállítások rendezése: A szentgotthárdi csata, a kaszagyár, a selyemgyár 
Határidő: 2015. május 5. 

Felelős: Molnár Piroska, Zaja Krisztina, Honismereti Klub tagjai 

 

5. Múzeumpedagógiai foglalkozások tartása, nevelési-oktatási intézmények bevonása a foglalkozás-sorozatokkal 
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A város és a kistérség nevelési-oktatási intézményei bevonása a múzeumpedagógiai tevékenységbe. Rendszeres 

tárlatlátogatás felajánlása. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Zaja Krisztina 

 

Elsődleges feladat a múzeumpedagógiai foglalkozások szélesebb körben való népszerűsítése.  

Határidő: folyamatos 
Felelős: Zaja Kriasztina 

 

A honlapok kezelése, külön múzeumpedagógiai fül létrehozása, melyben a foglalkozások tematikája szerepelne 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Zaja Kriasztina 

 

Múzeumpedagógiai terv (már kipróbált foglalkozások): 

 Foglalkozás Tudnivalók 

 

 
1. 

 
Fazekasság 

A Délnyugat-Dunántúl fazekasságát bemutató kiállítás megismertetése a 
gyerekekkel. A foglalkozás keretein belül végigjárjuk az egész kiállítást.  

 

2. 

 

Népi építészet 

 

A Magyarországon élő szlovének népi építészetének bemutatása, a ház 

kinti és benti felépítésének megismerése.  

 

3. 

 

Népszokások 

 

A Magyarországon élő szlovének főbb népszokásainak bemutatása. 

 

 
4. 

 

Népviselet, gyerekjátékok, 
hangszerek 

 

Óvodások, kisiskolások számára kialakított foglalkozás, melynek 

keretein belül megismerkedünk a népviselettel, gyerekjátékokkal és a 
népi hangszerekkel, népzenével. 

 

Tervezett múzeumpedagógiai foglalkozások a szentgotthárdi csata, a selyemgyár és a kaszagyár kiállításához kapcsolódva. 

 

6. Kapcsolatok  

 

Együttműködési megállapodás kötése az Országos Szlovén Önkormányzattal, a Magyarországi Szlovének Szövetségével és a 

Savaria Megyi Hatókörű Múzeummal. 

Határidő: 2015. február 
Felelős: Molnár Piroska 

 

Kapcsolattartás a SI-HU pályázat szlovéniai partnereivel. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Molnár Piroska 

 

7. A múzeum látogatottsága növelésének érdekében városi és kistérségi iskolás csoportok bevonása mind a 

múzeumpedagógiai programba, mind a tárlatlátogatásba.  
 

Rendszeres tárlatvezetés meghirdetése az oktatási-nevelési intézmények számára. A nyitva tartás meghirdetése nyomtatott és 

elektronikus sajtótermékekben. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Molnár Piroska 

 

8. Adminisztrációs és ügyviteli teendők 
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A bevételek kezelése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabó Istvánné 

 
Nyilvántartások vezetése (látogatottság, tűzvédelmi, hőmérséklet és páratartalom) 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabó Istvánné 

 
Éves statisztikai jelentés készítése 

Határidő: 2015. január 31. 

Felelős: Molnár Piroska 

 
 

Szentgotthárd, 2015. február 9. 

Összeállította: 

 
Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 
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Előterjesztés  

a képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére 

 

Tárgy: Huszár Gábor polgármester  2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszogálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. ( a továbbiakban : kttv. ) 225/C §-a 

rendelkezik a polgármester szabadságával kapcsolatos szabályokról, mely 2014. december 

12-én lépett hatályba: 

 

 

225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 

munkanap pótszabadságra jogosult. 

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 

polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 

megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről 

a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az 

ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt 

megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a 

polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott 

szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 

március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. 

 

A 2014. évi szabadságnyilvántartás alapján a polgármester 2014. évben  fel nem használt 

szabadságainak száma: 2 munkanap, melyet 2015. januárjában már igénybe vett , és erről a 

képviselő-testületet tájékoztatta. 

 

A fentiek alapján Huszár Gábor polgármester 2015. évre megállapított szabadsága: 

2014. évről áthozott szabadság:   2 munkanap 

alapszabadság:    25 munkanap 

pótszabadság    14 munkanap 

összesen:     41 munkanap 

 

A szabadság ütemezését az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmaza. 

A szabadságolási ütemterv  természetesen a polgármester úrral egyeztetetve került 

előterjesztésre. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet , hogy az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen 

elfogadni. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületet Huszár Gábor 

polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C § (2) bekezdése alapján az 1. számú melléklet 

szerint hagyja jóvá: 
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Határidő: folyamatosan 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Labritz Béla alpolgármester 

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Szentgotthárd, 2015. február 16. 

 

 

 

        Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1. számú melléklet 

Huszár Gábor polgármester 2015. évre megállapított szabadsága: 

2014. évről áthozott szabadság:   2 munkanap 

alapszabadság:    25 munkanap 

pótszabadság    14 munkanap 

összesen:     41 munkanap 

A szabadság ütemezése:  

2.  

kezdete vége munkanapok 

száma 

2015.01.21. 2015.01.23. 3 

2015.02.13. 2015.02.17. 3 

2015.02.19. 2015.02.20. 2 

2015.03.18. 2015.03.20. 3 

2015.04.20. 2015.04.24. 5 

2015.05.18. 2015.05.22. 5 

2015.07.13. 2015.07.17. 5 

2015.08.10. 2015.08.14. 5 

2015.11.16. 2015.11.20. 5 

2015.12.23. 2015.12.31. 5 

összesen:  41 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére 

Tárgy: Egyes külföldi állampolgárok Szentgotthárdon tartózkodásának helyzetéről  

 

Tisztelt Képviselő – Testület! 

Bevezetés, előzmények 

A 20124. decemberi Képviselő-testületi ülésen terjesztete elő Lábodi Gábor a javaslatait a 

Szentgotthárd városában a lakáskiadók hatósági ellenőrzéséről. A felvetett probléma – úgy is 

mint az egész kérdéskör kiindulási pontja – a következő volt: Szentgotthárd város területén az 

elmúlt évek alatt jelentősen megnőtt a Szentgotthárdra megélhetési okokból költöző 

külföldiek száma. Ez a kezdeményezés  szerint számtalan problémát vet fel: elsődlegesen 

közbiztonsági probléma, szociális probléma, egészségügyi probléma, idegenrendészeti 

probléma, gyámhatósági probléma.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatánál ezt a kérdést a decemberi jegyzőkönyv szerint így 

próbáltuk kezelni:  

„Huszár Gábor: ez az előterjesztés része lesz annak a komplex anyagnak, mely az összes 

érintett szervet be kívánja vonni. Felolvasnám a javaslataimat.  

„2015. februári testületi ülésre kerüljön a testület elé egy komplett vizsgálati anyag „Az egyes 

külföldi állampolgárok Szentgotthárdon tartózkodásának helyzetéről”. A vizsgálatba be kell 

vonni legalább a következő szervezeteket:  

 Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 

 Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Szentgotthárdi Rendőrörs 

 Szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Szentgotthárdi Járási Hivatal Szabálysértési Hatósága 

 ÁNTSZ 

 SZEOB  

 Szentgotthárdi iskolák képviselői 

 Szociális Tanácsnok 

 SZET Szentgotthárdi Kft. 

 a hulladékszállítással foglalkozó szervezet.” 

 

A decemberi jegyzőkönyv tanúsága szerint mindez még kiegészült a következővel: 

„Lábodi Gábor: annyival kiegészíteném, hogy ne csak egy átfogó beszámoló készüljön 

hanem az esetleges problémák  felszámolására egy intézkedési terv is.” 

 

Az elfogadott határozat ezek után a következő volt: 

296/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a 2015. februári 

testületi ülésre kerüljön a testület elé egy komplett vizsgálati anyag „Az egyes külföldi 

állampolgárok Szentgotthárdon tartozkodásának helyzetéről”. A vizsgálatba be kell vonni 

legalább a következő szervezeteket:  

 Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 

 Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Szentgotthárdi Rendőrörs 

 Szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Szentgotthárdi Járási Hivatal Szabálysértési Hatósága 
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 ÁNTSZ 

 SZEOB  

 Szentgotthárdi iskolák képviselői 

 Szociális Tanácsnok 

 SZET Szentgotthárdi Kft. 

 a hulladékszállítással foglalkozó szervezet. 
 

Amennyiben szükséges, fel kell venni a kapcsolatot az idegrendészeti szervekkel és mindazon 

szervezetekkel, amelyek a vizsgálati kérdésekben lényeges információkkal rendelkezhetnek. 

A vizsgálat során a képviselő testület részéről Lábodi Gábor képviselő vesz részt.” 

Ezt követően felvettük a kapcsolatot a határozatban felsoroltakkal, illetve Lábodi Gábor 

képviselő a közösségi portálokon keresztül az ott jelenlévők segítségét kérve megpróbálta 

feltérképezni az egyébként a statisztikákban meg nem található adatokat azokról az 

ingatlanokról, amelyekben külföldieket szállásolnak el. 

Felvettük a kapcsolatot a helyi rendőrőrs, a Körmendi Rendőrkapitányság és a Vas megyei 

Rendőr-főkapitányság vezetőivel, hogy érdemi segítséget kérhessünk tőlük. 

Kapcsolatba léptünk az Idegenrendészeti Hivatallal,  a Győri területi vezetőjét meghívtuk 

Szentgotthárdra.  

Valamennyi, a határozatban megjelölt szentgotthárdi intézménynek, Szentgotthárdon működő 

hivatalnak megkeresést küldtünk ahol a Szentgotthárdon tartózkodó külföldiekkel 

kapcsolatos, náluk felmerült esetekről kérdeztük őket.  

Összehívtuk a Bűnmegelőzési Bizottságot, melynek ülésén az állandó bizottsági tagokon 

kívül részt vett Dr. Sipos Anikó a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-dunántúli 

Regionális Igazgatóságának vezetője is. 

Kikértük Vas megye Rendőrfőkapitányénak a vélenményét is. 

 

A Bűnmegelőzési Bizottság  

      A Bűnmegelőzési Bizottság egy nagyon fontos ülést tartott ahol sorra vették a jelenlévő 

érintettek e téma különféle aspektusait. Idézetek az ott elhangzottakból: 

 Lábodi Gábor: folyamatosan napirenden kell tartani ezt a kérdést. Szentgotthárd nem egyedi 

eset, a bevándorlók az EU-n belül máshol is – Angliában, Franciaországban, 

Németországban, Olaszországban – okoznak problémát. Szentgotthárdot ellepték, 

erőszakosan koldulnak, árulják kétes eredetű áruikat. Szentgotthárdon nőtt a közterületen 

elkövetett bűncselekmények száma, többségüket idegenek követték el. A szentgotthárdiak 

relatív biztonságérzete csökkent. A Jobbik tavaly ősszel aláírásgyűjtő akciót tartott, az ívet 

több százan aláírták.  

Dömötör Sándor szociális tanácsnok: tapasztalata, hogy a vonatok indulásakor a 

vasútállomás környékén csoportosulnak, hogy átutazzanak Ausztriába. Egészen kis 

gyerekeket is magukkal visznek. Előfordult a városban, hogy egy idős hölgynek erőszakkal 

rakták a táskájába az árujukat, és utána megfenyegették, hogy ki kell fizetnie. Zaklatják az 

embereket, erőszakosak. Úgy figyelte meg, hogy nincsenek itt állandóan, hanem 

időszakonként jelennek meg.  

 

Huszár Gábor Szentgotthárdon vannak tisztességes, munkás bevándorlók, akik üzemekben 

dolgoznak, munkásszálláson laknak, és vannak, akik ügyeskedni jöttek ide. A képviselő-

testület megfogalmazhatna a Rendőrkapitányság felé egy olyan kérést, hogy növelje meg a 

Szentgotthárdi Rendőrőrs személyi állományát járőrözés céljából, a kialakult helyzet miatt. 

 

Dr. Sipos Anikó, miután megköszönte a meghívást, elmondta, hogy a külföldről érkezők 

közül az EU-hoz tartozó országokból érkezők így a román állampolgárok is rendelkeznek a 
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szabad mozgás jogával az EU-ban. Minden uniós állampolgár kötelezettsége, hogy ha 90 

napot túlhaladóan tartózkodik Magyarországon, regisztráltatnia kell magát az illetékes 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalban (BÁH). Ilyenkor kap egy visszavonásig 

érvényes regisztrációs igazolást, amihez igazolnia kell a lakhatás, megélhetés, egészségügyi 

ellátottság meglétét. A központi Okmányirodától postai úton lakcímkártyát kap, aminek a 

sorsát onnantól már az Okmányirodában intézheti. Nem egyszerű annak bizonyítása, hogy 

valaki 90 napot meghaladóan tartózkodik Magyarországon. Ha kimegy Ausztriába, és 

visszajön, onnan újra kezdődik a 90 nap. A bevándorlókkal kapcsolatos probléma nem csak 

Szentgotthárdon merül fel, a régió több városát is érinti. Más városokban együttműködési 

megállapodás keretében közös ellenőrzéseket tart a rendőrség, a NAV, a BÁH és a 

Népegészségügyi Intézet. Nagyon jól elő kell készíteni, nagyon meg kell tervezni egy ilyen 

ellenőrző akciót. Kell lennie egy céljának (pl. egészségügyi vagy közterület rendje), A 

közterületi árusítás kapcsán pl. a NAV is eljárhat. 

A bevándorlókkal kapcsolatban felmerülő problémák: nem tudjuk, hogy a gyerekek a 

kötelező védőoltásokkal rendelkeznek-e; huzamosabb ideje itt vannak, de nincsenek 

bejelentve; gyermekek esetén a tankötelezettség teljesítése problémás. Kiemeli, hogy akik a 

BÁH látókörébe kerülnek, azok a jogszerűen itt tartózkodók, de akik nem kerülnek a 

látókörükbe, még nem biztos, hogy illegálisan tartózkodnak itt.  

 

 

Végvári János tájékoztatott arról, hogy náluk nincs arról statisztika, hogy pl. hány román 

állampolgár követett el Szentgotthárdon bűncselekményt. 

A rendőrség konkrét ügyekkel foglalkozik, konkrét bejelentések alapján. Fontos volna, hogy a 

szentgotthárdiak ilyen jellegű problémáikkal elsősorban a rendőrséget keressék meg. 

Mindenkinek, minden esetben segíteni fognak. A Szentgotthárdon lévő bevándorlók általában 

nem szálláshelyeken laknak, hanem albérletben, ahová a rendőrség sem mehet be csak úgy, a 

jogszabályok megkötik a kezüket. 

 

 

Szendrődi Barnabás szerint A Szentgotthárdi járás közbiztonsága jó. A statisztika valós. A 

rendőrség tényadatokból dolgozik. Származást nem nézhet a rendőrség, csak a jogsértést. 

Minden jogsértő magatartással szemben eljárnak, ha bejelentik, vagy hivatalos tudomásuk van 

róla. Névtelen bejelentésre is eljárnak, ha az konkrét, megalapozott és nem csak 

általánosságban fogalmaz. Folyamatosan tart a rendőrség ellenőrzéseket is, elsősorban a 

közterületeken illetve a mindenki által látogatható helyeken. A migránsok legnagyobb része 

most koszovói és albán. A térfigyelő kamerarendszer kiépítésének pozitív hatásaiban bízik. 

Egy kamera egy járőrpárt ki fog váltani. Az ilyen szempontból problémásabb területekre 

terveztek köztéri kamerát. már több alkalommal is intézkedtek közterületen árulókkal 

szemben, volt olyan, akitől több száz euró értékben foglaltak le illetve koboztak el árut. Ha 

érkezik hozzájuk konkrét és indokolt megkeresés, részt vesznek az ellenőrzésben. Reményei 

szerint két hónap múlva – a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével – a napirend kapcsán több 

kérdés is okafogyottá válik. 

 

 

 

Szendrődi Barnabás elmondta, hogy  

Lábodi Gábor jó ötletnek tartja a járványügyi ellenőrzést, mert van, hogy tömegesen laknak 

együtt egy kis lakásban. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző szerint nem lenne ilyen probléma, ha nem adnák ki 
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szentgotthárdiak a lakásukat külföldieknek – annak a körnek akik miatt ez az egész ügy 

elindult-, és ha nem venne tőlük senki semmit az utcán, gyanúsnak tekinthető körülmények 

között csak azért, mert olcsón kínálják azt. A probléma megoldásának egy másik irányát 

erősítené éppen ezért: A lakosság felvilágosítását is belevenné ebbe a folyamatba. Az érintett 

lakáskiadókat be lehetne vonni a munkásszállások biztosításába. Az ELBIR bűnmegelőzési 

hírlevél mintájára pedig információkat lehetne közzé tenni azzal kapcsolatban, hogy mi a 

teendő az utcán táskából árut kínálókkal, mi a teendő akkor, ha valakit az itt tartózkodó 

külföldiek bántanak, fenyegetnek illetve ha ilyet a polgárok  saját maguk észleltek. Az 

újságban, a városi  honlapon lehetne ezt kommunikálni; el kellene menni pl.  a nyugdíjasok 

szervezeteihez, egyéb civil szervezetekhez és beszélni kellene ezekről a problémákról.   

. A bevándorlókkal kapcsolatos gondok nem mindig bűnügyi, hanem inkább szociális, 

egészségügyi, gyámügyi problémák. Fontosak lennének a célzott ellenőrzések. Ha ezek 

rendszeresek, többször megismétlődnek, akkor eredményesek lehetnek.  

 

      : 

 

A felmérések és azok eredményei 

1.) Lábodi Gábor képviselőhöz eljutott jelzések alapján Szentgotthárdon 7 olyan cím van, 

ahol nagyobb számban élnek külföldiek – olyanok, amit tulajdonosaik a jelzések szerint nem 

Szentgotthárdon munkát vállaló külföldieknek adnak albérletbe. Ezek az ingatlanok nagyobb 

részben a József A. u., Deák F. u., Wesselényi u., Széchenyi úton találhatók, de van jelzés 

Zsida városrészről, Rábatótfalu városrészről, az Apátistvánfalvi útról is.    

2.) A szentgotthárdi oktatási- nevelési intézmények jelzései szerin a nem magyar 

állampolgárságú gyermekek száma a bölcsődében egy fő (román állampolgár) van beiratva. 

Az óvodában:  

 

 

 
 

 

Az iskolákban: 

Arany J. Általános Iskola: 
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A Vörösmarty M. Gimnáziumban mindössze egy szlovén diák tanul – az iskolának jó 

tapasztalatai vannak vele kapcsolatban. 

 

A Széchenyi Iskolában nincs külföldi tanuló. 

 

 

3.) A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szerint: 

A Szolgálat által adott információkból idézünk: 
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A felsorolt problémák jól jellemzik a Szentgotthárdon tartózkodó, nagyobb számban érkezett 

külföldiek okozta gondokat.  

4.) A Járási Gyámhivataltól kapott tájékoztatás szerint nem volt olyan eljárás a Hivatal előtt 

ami Szentgotthárdon élő külföldiekkel kapcsolatosan  folyt: 

5.) Az Okmányiroda tájékoztatása szerint külföldiek  lakcímnyilvántartásba vételét a KEK 

KH végzi, az okmányirodában csak akkor jelennek meg ha a lakcímük megváltozik – vagyis a 

Szentgotthárdon lakcímnyilvántartásba vett külföldiek számáról nem tudnak adatot 

szolgáltatni.  

6-) A szabálysértési hatóság adatai szerint: szabálysértési eljárást jogosulatlan közterületi 

értékseítés miatt 2 külföldi ellen, veszélyeztetés kutyával szabálysértés miatt egy külföldivel 

szemben folytattak le.  

 

Levonható következtetések, teendők 

     Szentgotthárdon élnek külföldiek, akik alapvetően két nagy csoportra oszthatók: azokra, 

akik saját maguk vállalkozóként vagy gazdasági társaság tagjaként főleg kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak a piacon üzletet vagy asztalt bérelve – 15- 20 éve tartózkodva 

Szentgotthárdom; továbbá akik szentgotthárdi gyárakban dolgoznak  és munkásszállás-

szerűen bérlőként laknak. A másik csoport az, amelynek a tagjai olyan külföldiek, akik az 

utóbbi időben jelentek meg a településen, hol többen hol kevesebben vannak – jól 

láthatóan eltérő kultúrájúak még az előbb említett külföldiekhez képest is. Eltérő 

magatartású nagyobb csoportot képeznek, albérletben laknak a jelek szerint nagyobb 

számban egy – egy lakásban, tevékenységük kimerül abban, hogy reggelente vonatra 

ülnek, Ausztriába kiutaznak, ott valószínűleg pénzt keresnek (+szereznek”) és estére 

visszajönnek Szentgotthárdra.  

      Sokan amikor a külföldiekkel szembesülnek Szentgotthárdon, akkor ez első pillanatban  a 

közbiztonság romlását juttatja  eszükbe. Mert ezek az emberek mások mint akik ebben a 

városban élnek: sokszor hangosabbak, a nyelvet nem beszélik, más szabályokat követnek, 

esetenként az utcán csoportosulnak, kéregetnek ami ebben a városban nem volt eddig 

jellemző. Leszólítják a helyieket, és táskából mindenféle árut kínálnak nekik és minden 

áron – többször még szelíd erőszakot is alkalmazva – az áruk megvételére akarják rábírni 

a szentgotthárdiakat. Más zenei ízlés szerinti zenét hallgatnak esetenként a kelleténél 

hangosabban, másképp öltözködnek, több esetben többeknek is ápolatlannak tűnnek.  Azt 

gondolják sokan, hogy ezektől az emberektől félni kell, a közterületen át kell menni az 

utca másik oldalára ha a közelükbe érnek.  

 

      A statisztikai adatok nem mindig támasztják alá a közbiztonság romlásával 

kapcsolatos véleményeket: viszonylag kevés közbiztonságot érintő eset van, ami eljut a 

hatóságokhoz, még kevesebb eset van amikor indul is eljárás a külföldiekkel szemben. A 

felmérés azt is napvilágra hozta, hogy ezen a téren elég nagy lehet a látencia – vagyis 

közbiztonságot rontó magatartást tanúsítanak a külföldiek, de végül senki nem tesz 

feljelentést vagy bejelentést. Lehet ennek oka az is, hogy az emberek úgy érzik, hogy csak 

első látásra volt nagyobb a veszély, valójában ezért nem érdemes a rendőrséghez menni. 

Azt meg kellene értetni az emberekkel, hogy az illetékes hatóságok csak a konkrét 

bejelentések esetén tudnak intézkedni – ha a szomszédnak vagy képviselőnek mesélik el 

utólag a történetet, az már nem segít. A másik, hogy sokszor a polgárok naivitása, 

hiszékenysége, határozatlansága az ok: ez bátoríthatja is azokat a köröket akiket fent 

említettünk és emiatt válhat valaki áldozattá. Ugyanennek a másik oldala: bár emberek 

sokasága látja a negatív jelenségeket, mégsem szól senki. Természetesen egy embernek 

egy csoport ellen fellépni nem mindig javasolt, de biztosan több olyan eset lenne amikor 

ez eredménnyel megtehető volna.       
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- Igen fontosnak gondoljuk mindezek fényében e téren a lakosság felvilágosítását. 

Érdemes volna a teendőkre felhívni a lakosság figyelmét: hogyan viselkedjünk, ha 

idegenek kéregetnek tőlünk vagy táskából, bőröndből árut akarnak nekünk eladni? Külön 

is fel kellene hívni a szentgotthárdiak figyelmét az utcán vásárolt áruk miatti veszélyekre 

– megértetve egyúttal azt is, hogy milyen negatív következményei lehetnek az igen olcsón 

vásárolt termékeknek.   

Hova lehet fordulni, mit kell tenni? Ehhez szórólapokat lehetne készíteni, vagy a 

mindenkihez eljutó helyi újságokban hónapról hónapra figyelemfelhívó írásokat 

közzétenni melyeknek elkészítéséhez a rendőrség szakmai segítségét lehetne kérni. - 

Javasoljuk a korábban már működtetett ám pár éve nem üzemelő  telefonos bejelentő 

vonalat újból létrehozni az önkormányzatnál, ahol bárki a Hivatal felé jelezhetné, ha a 

külföldiekkel kapcsolatban negatívumokat tapasztalt – ami persze nem helyettesíti a 

rendőrség felé való jelzést.  

- A márciustól működő köztéri kamerarendszeren látható, vélhetően külföldiek által 

tanúsított, a közrendet megzavaró magatartásokra különösen nagy figyelmet kellene kérni 

a rendőrségtől.  

- Fel kell kérni a Polgárőr Egyesületet is akár együttműködési megállapodás keretében is 

végezzen rendszeres ellenőrzést azokon a közterületi részeken,  ahol a külföldiek általában 

csoportosulni szoktak.  

 

      Úgy tűnik, hogy a közrend – közbiztonságnál nagyobb problémát jelenthet, ha ezek az 

emberek többnyire kisebb lakásokban, kevesebb helyiségben élhetnek viszonylag 

nagyobb számban, ami egészségügyi, járványügyi veszéllyel jár. Ezeken a területeken 

biztos, hogy az illetékes hatóságoknak össze kellene fogniuk és célirányosan a 

lakóhelyekre, lakásokba is bemenve kellene ellenőrizni az ott lakókat és intézkedni a 

hiányosságok kiküszöbölése érdekében.  

      A velük lévő gyermekekhez képest viszonylag csekély az iskolába – óvodába beiratott 

gyermekek száma – azok gyermekei járnak ezekbe az intézményekbe, akik már tíz éve 

vagy még annál is régebb óta élnek Szentgotthárdon, többnyire a piacon dolgozó 

kereskedők, vállalkozói igazolvánnyal vagy céggel rendelkeznek, adót fizetnek, többen 

közülük már saját tulajdonú lakással vagy házzal is bírnak. Azok az újabb csoportok akik 

mostanában jöttek a városba a gyermekeiket nem iratják iskolába/óvodába, a gyermekek a 

hatóságok elmondása szerint nem mindig rendelkeznek saját okmányokkal, a szülők azt 

nyilatkozzák, hogy még nem iskolakötelesek vagy esetleg, hogy már nem tankötelesek. 

Sokszor ezeket a gyermekeket is nagy valószínűséggel magukkal viszik amikor egyes 

vélemények szerint koldulni, kéregetni mennek Ausztriába.   

      - Indokolt lenne felkérni az érintett hatóságokat arra, hogy ezekben a kérdésekben 

folytassanak le közös ellenőrzést, közös helyszíni célorientált ellenőrzést. Jó lenne, ha 

ebben a rendőrség, az ÁNTSZ, a Gyámhivatal, a NAV, a Bevándorlási Hivatal, a 

katasztrófavédelem és az önkormányzat megfelelő szervezetei együttműködést tudnának 

tanúsítani célirányos, koordinált helyszíni ellenőrzésekkel.  

 

      A problémákat jelentő külföldiek Szentgotthárdon azoknak is köszönhető, akik 

ingatlanaikat albérletbe adják ki nekik. Ezek az emberek nem vásárolnak házakat és 

lakásokat hanem mások tulajdonában lévő ingatlanokat vesznek ki bérbe, albérletbe. 

Egyszerű belátni, hogy erre nem kerülhetne sor, ha nem lenének Szentgotthárdon olyanok, 

akik ingatlanaikat ezeknek az embereknek nem adnák ki. Senkinek nem kötelessége hogy 

bárkinek is lakást adjon bérbe, még indokolni sem kell, ha a fent körülírt társaságba 

tartozóknak a lakását nem adja bérbe. Természetesn az a szentgotthárdi aki ilyet megtesz, 

az ezt azért teszi, mert pénzt szeretne keresni. Erre tekintettel a hamarosan indítandó 
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önkormányzati Munkásszállás – programba lehetne bevonni azokat akikről tudni lehet, 

hogy külföldi csoportoknak adják ki lakásaikat. Annak fejében, hogy ezeket a meglévő 

bérleteket felmondják, az önkormányzat felajánlhatja, hogy ingatlanaikat bevonja a 

programjába ami hosszú távra jelenthet ellenőrzött, rendezett folyamatos bevételt a 

lakások tulajdonosainak.  Ezzel meglátásunk szerint az egész probléma méregfogát 

lehetne kihúzni amennyiben a szentgotthárdiak összefogva, egymás érdekeit szem előtt 

tartva közösen szüntetik meg azt a problémát, amit a Szentgotthárdra csoportosan, nagy 

számban érkező, itt nem letelepedő, legális munkát itt nem végző, adót nem fizető 

potenciálisan akár veszélyt is  hordozó külföldiek lakáshoz jutását megakadályozzák. 

.  

 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete Az egyes külföldi állampolgárok 

Szentgotthárdon tartózkodásának helyzete: című Előterjesztést megismerte, az abban 

foglalt megállapításokkal egyetért. A jövőre vonatkozóan a kérdés megoldására két irányt 

javasol. 

1) Felkéri a Körmendi Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a 

Szentgotthárdon tartózkodó külföldiek által okozott közbiztonsági problémák 

megoldása érdekében lehetőségei szerint fokozza a közterületi jelenlétet, a hozzá 

érkező bejelentések esetén biztosítson intézkedő rendőrjárőrt a helyszínre. 

 

2) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a márciustól 

üzemelő közterületi kamerarendszer adta lehetőségeket kihasználva lépjen fel 

különösen nagy súllyal a külföldiek által közterületen okozott jogsértések esetén 

 

 

3) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal, a NAV illetve az ÁNTSZ illetve az önkormányzat megfelelő 

szerveinek bevonásával célzott ellenőrzéseket tartson a Szentgotthárdon tartózkodók 

lakóhelyén is. Amennyiben szükséges ehhez együttműködési megállapodás kötése, 

akkor ennek koordinálását az önkormányzat is felvállalja. Kéri, hogy a lefolytatott 

ellenőrzésekről folyamatosan tájékoztassák Szentgotthárd Város Önkormányzatát. 

 

4) Felkéri Szentgotthárd oktatási intézményeinek vezetőit, hogy az 

intézményeikben előforduló, Szentgotthárdon tartózkodó külföldiek által okozott 

súlyosabbnak minősülő eseteket jelentsenek a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatalnál is. 

5) Felkéri Szentgotthárd lakosságát, hogy a város utcáin őket 

leszólító, nekik árukat eladni kívánó idegenekkel ne álljanak szóba, tőlük ne 

vásároljanak, az ilyen tapasztalataikat haladéktalanul jelentsék a Rendőrőrsön vagy a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal által biztosított bejelentő vonalon. 

 

6) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, Szentgotthárd 

Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy szervezzék meg a közterületeken lehetséges 

polgárokat érő zaklatások elleni fellépéshez ismeretterjesztő kiadvány (szórólap, stb.) 

készítését és terjesztését. Szentgotthárd Polgármestere vonja bele ebbe a helyi 

médiumok képviselőit is. 
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7) Felkéri Szentgotthárd Város Polgármesterét, hogy vegye fel a 

kapcsolatot azokkal a szentgotthárdiakkal, akik a rendelkezésre álló információk 

szerint külföldiek számára lakásokat adnak ki, hogy egyeztessen velük arról, hogy 

ezen külföldiek elszállásolása helyett az önkormányzat által indítandó munkások 

elszállásolására irányuló önkormányzati programba kapcsolódjanak be. 

 

8) Felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kereskedelmi 

szálláshelyek folyamatos ellenőrzése során különösen nagy figyelmet fordítson a 

szálláshelyen huzamosabb ideje már ott tartózkodó külföldiek ellenőrzésére.  

 

 

9) Felkéri a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesületet, hogy akár 

végezzen rendszeres ellenőrzést azokon a közterületi részeken,  ahol a külföldiek 

általában csoportosulni szoktak. 

 

Határidő: valamennyi pont esetében folyamatos, a végrehajtásról első alkalommal a    

                2015. májusi ülésen szükséges. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

              Lábodi Gábor a témáért felelős képviselő 

 

 

Szentgotthárd, 2015. február 16. 

                                                                                    Huszár Gábor 

                                                                                    Poágármester 

Ellenjegyzés: 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére 

 

Tárgy: Konferenciarendezés 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1944 végén, a II. Világháború utolsó szakaszában, amikor a szovjet csapatok Budapest 

közelében voltak, az akkori magyar kormány a nemzet kincseinek jelentős részét - azért, 

hogy azokat a szovjetek ne szerezhessék meg - ládákba csomagoltatták és a nyugati határ felé 

vitték. Első körben Pannonhalmán az apátság épületében rejtették el a ládákat, de kellő 

biztonságban nem érezték azokat így egy részüket Ausztriába vitték, a többit az ennél jóval 

biztonságosabbnak tűnő szentgotthárdi ciszter apátság kolostorépületébe szállították. Ide 

költözött a magyar közigazgatás egy része is. A ládákba zárt nemzeti kincseket 1945 

tavaszáig tartották ennek az épületnek a falai között, aztán ezeket is Ausztriába vitték. Tény, 

hogy a kincsek egy része a háború után visszakerült Magyarországra, de az is igaz, hogy a 

ládák egy részét nem találták meg. 

 

Mindennek az eseménysornak kerek 70 éves évfordulója van. Szentgotthárd történelmének 

egy igen különleges és eddig még alig feltárt eseményéről van szó. 2015 tavaszán erről 

szeretnénk egy konferenciát rendezni Szentgotthárdon, amely ezt az eseményt és az 

akkori egyéb Szentgotthárdot érintő kérdéseket vizsgálná meg. Tervezett témakörök: 

- a ciszter szerzetesrendről, 

- Szentgotthárd a II. világháború idején, 

- a II. világháború eseményei között a Szentgotthárd körüli harcok,  

- a Szentgotthárdra került múzeumi értékek,  

- a zsidó vagyon sorsa a világháború idején, stb.   

  

Előadók az ország illetve Szentgotthárd témához legjobban értő szakemberei lehetnének. 

Szeretnénk, ha a védnökséget Balogh Zoltán Miniszter Úr vállalná el. A konferencia 

képviselő-testületi támogatása fontos lenne – ennek megléte esetén kezdi meg az előadók 

szervezését a témával mélyebben foglalkozó történész, Matheidesz Konrád. A konferencia 

május 5-én lenne, Szent Gotthárd Napján – a konferencia 15-2o perces előadásokat jelentene 

az azt követő kísérő programokkal együtt.  

 

A Hivatal már előrehaladott egyeztetéseket folytat a konferencia megrendezése kapcsán, a 

részletes programjavaslat is összeállt, azonban a költségvetési oldal – elsősorban az előadók 

tiszteletdíja hiányában – még nem végleges, erre a márciusi ülésen tudunk pontos válasszal 

visszatérni. Most úgy látjuk, hogy a konferencia szervezése 400 ezer Ft – 1 millió Ft közötti 

összegből valósítható meg az elképzelt színvonalon.  

 

A Tisztelt Képviselő-testülettől ezúttal elvi támogatást kérünk azzal, hogy - támogatás 

esetén - a felmerülő költségek ismeretében a finanszírozásra visszatérünk.  
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Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2015. május 

5-én, a Szentgotthárdon 1944-45-ben elrejtett és innen külföldre elszállított nemzeti kincsek 

történetének 70 éves évfordulóján történelmi konferencia rendezésére kerüljön sor a témát 

ismerő előadók részvételével. 

 

Határidő: folyamatos, költségvetés összeállítása: 2015. márciusi ülés 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd 2015. február 17. 

 

 

                                                                                                         Huszár Gábor  

                                                                                                          polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

  

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015.február 25.–i ülésére 

 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször 

módosított,  1997. évi LXXVIII. törvény, (továbbiakban:ÉTV) az országos településrendezési 

és építési követelményekről szóló, többször módosított, 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 

(továbbiakban:OTÉK) valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított feladat- és jogkörében eljárva a korábbi években 

meghatározta a város legfontosabb településrendezési eszközeit: a településszerkezeti tervet, 

és a helyi építési szabályzatot (továbbiakban:HÉSZ), melynek melléklete a szabályozási terv. 

 

 

 

A településrendezési eszközök tartalmának, elkészítésének, egyeztetésének, elfogadásának 

szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.(I.8.) Kormányrendelet szabályozza, melynek 16.§ (1) bekezdése értelmében 

az Önkormányzatnak a korábbi években elfogadott településrendezési eszközökkel 

kapcsolatban aktuális feladatai vannak. 

 

     

Településszerkezeti terv: 

A településszerkezeti terv, hosszú távra – 10 évet meghaladó időtartamra -  szól, melyben 

meg kell állapítani a  táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének 

terület-felhasználással összefüggő módját, ki kell jelölni a település fejlesztésének területi 

irányait, meg kell határozni az egyes területrészek terület-felhasználását, a település 

működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét 

meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. 

       

Településszerkezeti tervünk a 280/2004. számú képviselő-testületi határozattal került 

elfogadásra, a város teljes közigazgatási területére kiterjed.  

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.(XI:8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 16.§ (1) bekezdése szerint 

az önkormányzatnak a  szerkezeti tervet legalább 10 évente át kell tekinteni, és dönteni kell 

arról, hogy  

- továbbra is 

változatlan tartalommal alkalmazza 

- módosítja vagy 

- újat készít. 

 

-Több alkalommal, bizonyos területek vonatkozásában módosítására is sor került.  
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Módosítások :  -    Kethely-Máriaújfalu  között a Kis utca átminősítése lakóúttá  109/2008.  

                            sz.határozat 

- autóbusz 

végállomás áthelyezése  181/2010.számú határozat 

- Ipari park II. 

ütem legutóbbi módosítása – közműterületből ipari terület, Felső liget utca 

összekötése a tervezett keleti elkerülő úttal, tervezett iparvágány törlése  

295/2013. számú határozattal 

- Aquaparki tömb 

módosítása – útnyomvonal változása 3/2010. sz. határozat 

- Motocross és 

Kalandpark új terület-felhasználás  239/2011.sz.határozat 

 

- Az alkalmazás tapasztalatai szerint a hatályos szerkezeti tervünkben meghatározott alapvető 

irányok  fenntartása mellett, új terület-felhasználási lehetőségek igénye felmerült, 

pontosítások szükségesek 

 

Új terület-felhasználási lehetőségek,  szükséges  pontosítások   : 

- a  nyugati és a 

keleti elkerülő út nyomvonalának módosítása, pontosítása 

- utak szabályozási 

szélességének pontosítása 

- kórház 

tartalékterület fenntartásának vizsgálata  

- Zsidahegy már 

felszámolt folyékonyhulladék lerakó helyének pontosítása -  tanyás terület 

kiterjesztése 

- állattartásra-

tenyésztésre felhasználható mezőgazdasági területek meghatározása vagy  

kizárása 

- mezőgazdasági 

üzemi terület helyének kijelölése – vagy kizárása,  

- megújuló 

energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület kijelölése vagy 

kizárása 

- megkezdett - 

módosított terület-felhasználás visszaállítása (EmerikKft.)  

- beépítésre szánt 

területen új állattartó épület kizárólag a falusias lakóterületen létesíthető – 

szükséges-e a  falusias lakóterület kiterjesztése   

- A tavalyi évben 

történt rendkívüli belvízi helyzet megismétlődésének megakadályozásához 

szükséges intézkedések településrendezési összefüggéseinek beemelése a 

szerkezeti tervbe.   stb. 

   

- A szerkezeti terv készítése óta az ÉTV, az OTÉK településrendezési eszközökre vonatkozó 

részeit módosították  pl.:  új, lehetséges terület-felhasználásokat, új alapfogalmakat határoztak 

meg, az állattartó építmények elhelyezésének feltételeit a HÉSZ-ben lehet megállapítani. A 
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jogszabályi változások új, a terület-felhasználási lehetőségeket befolyásoló jogi kategóriákat 

pl .a  nagyvízi meder- vezettek be.   

                                  

Javaslat: a jelenleg hatályos szerkezeti tervet a jogszabályi változások átvezetése, korábbi 

módosítások egységbe foglalása kapcsán aktualizálni szükséges, a városrészi egyeztetések 

után összeállított, a Képviselő-testület által jóváhagyott módosításokkal, pontosításokkal.   

 

 

Helyi építési szabályzat, szabályozási terv: 

Az 1998-tól hatályos 1998. évi LXXVIII. törvény (építési törvény) egy tollvonással hatályon 

kívül helyezte az addig használatos rendezési terveket, helyi építési szabályzatokat. 

Szentgotthárdnak a teljes közigazgatási területre kiterjedő rendezési tervei, szabályozása volt, 

amik 2003.december 31.-től hatályukat vesztették.  

  

Mivel a jogi szabályozók lehetővé tették, új helyi építési szabályzat, szabályozási terv a város 

teljes közigazgatási területére nem készült. Ennek valószínűleg pénzügyi okai lehettek, hiszen 

ennek elkészítése jelent költségvetési terheket. Így aztán azóta minden esetben az éppen 

aktuális önkormányzati vagy magán célú  beruházások kapcsán került sor egy – egy terület 

szabályozására de ez mindig csak az éppen érintett tömbterület helyi építési szabályzatának 

elkészítését, vagy a meglévő módosítását jelentette. (1.sz. mellékelt) 

HÉSZ-szel rendelkező tömbterületek csak a következők Szentgotthárdon:  (2.sz. mellékelt)  

                       -     Ipari park I. ütem 

- Ipari park II. 

ütem 

- Aquapark és 

környéke 

- Várkerti tömb 

- József Attila 

utcai tömb 

- Pável Á. 

lakótelepi tömb 

- Akasztódomb 

nyugati terület 

- Kethely északi 

tömb 

- Kis utca déli 

tömb (Kethely) 

- Kis utca déli 

tömb (Máriaújfalu) 

- Kethely-

Máriaújfalu közti terület  

- Zsidai-Erdei 

utcai tömb 

- Motocross és 

kalandpark kialakítása 

-  

A másik oldalról nézve: a fent fel nem sorolt területekre nincsen helyi építési szabályzatunk 

 

A szabályozások 1998.-tól 2013.-ig készültek, a 28/2007.(IX.27.) számú önkormányzati 

rendelettel egységes szerkezetbe lettek foglalva. Annak ellenére, hogy hatályos HÉSZ-ünk  a 
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város közigazgadási területének elenyésző részére terjed ki, 123 oldalt tesz ki maga a 

rendelet.  

 

Egységesíteni, egyszerűsíteni kellene, a város teljes közigazgatási területére ki kell terjeszteni 

a szabályozást. A Szentgotthárdi Járásban levő települések közül csak  Gasztony és Rönök 

nem rendelkezik teljeskörű településrendezési eszközökkel; Vas Megyében nincs tudomásunk 

olyan városról, amely olyan szinten hézagos szabályozással rendelkezne mint Szentgotthárd. 

 

 

A  Rendelet) 16.§ (1) bekezdése szerint az önkormányzatnak a helyi építési szabályzatot 

legalább 4 évente át kell tekinteni, és dönteni kell arról, hogy  

- továbbra is 

változatlan tartalommal alkalmazza 

- módosítja vagy 

- újat készít. 

 

  

Javaslat:         

- A város teljes közigazgatási területére kiterjedő, új helyi építési szabályzatot kell   

készíteni.  

- A hatályos helyi építési szabályzattal rendelkező tömbök esetén, a többször módosított, a 

28/2007. (IX.27.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt helyi építési 

szabályzat egyszerűsített, egységesített formában, a városrészi egyeztetések után összeállított, 

a Képviselő-testület által jóváhagyottak szerint 

 

- A hatályos helyi építési szabályzattal nem rendelkező tömbök esetén, az ÉTV-nyel hatályon 

kívül helyezett szabályozást, a városrészi egyeztetések után összeállított, a Képviselő-testület 

által jóváhagyottakat figyelembe kell venni 

 

A településrendezési eszközök tartalmának, elkészítésének, egyeztetésének, elfogadásának 

szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 33.§ (1) bekezdése szerint lehetséges a 

településszerkezeti terv és a HÉSZ egyszerre készítése, módosítása, az egyeztetési eljárás 

történhet párhuzamosan, külön-külön vagy egy eljárásban is. 

 

A Képviselő-testület módosítást, új készítést elrendelő döntése után a tervező kiválasztására  

kerül sor, majd a városrészi egyeztetések után összeállított, a Képviselő-testület által 

jóváhagyottak figyelembe vételével, az előzetes tájékoztatási szakasz lefolytatására. Az 

előzetes tájékoztatási szakaszt az elkészült településrendezési eszköz tervezetének 

véleményeztetése követi.     

 

Mindez az elmúlt hónapban tárgyalt de még véglegesen el nem fogadott településfejlesztési 

koncepcióval annyiban van kapcsolatban, hogy az abban elfogadottakra is figyelemmel kell 

majd lenni e településrendezési eszközök elkészítése során. Ennek az előterjesztésnek a 

mostani ülésre hozatalával az volt a célunk, hogy  időközben már el lehessen kezdeni a 

szükséges beszerzési eljárások előkészítését és amire a testület a végleges koncepciót 

elfogadja, addigra rendelkezésünkre álljon majd az a szervezet is amelyik a településrendezési 

eszközöket el fogja készíteni.  
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A 2015. évi költségvetés tervezete 10 millió forint előirányzatot tartalmaz a rendezési tervek 

készítésére. 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

- mi indokolja a településrendezési eszközök módosításának, új készítésének 

támogatását: a szerkezeti terv több, mint 10 éve készült, aktualizálása elengedhetetlen; a 

HÉSZ egységesítése, egyszerűsítése, a város teljes közigazgatási területére kiterjesztése 

tovább nem halasztható – az Önkormányzat egyik alapvető közfeladata a településrendezés, 

településtervezés, mely feladatot a településrendezési eszközök készítése, módosítása útján lát 

el           

 

- milyen hosszú távra hat ki: a hatályos Rendelet szerint a településszerkezeti tervet a 

módosítás elfogadása után 10 éven belül, a HÉSZ-t 4 éven belül kell újra áttekinteni 

 

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára. 

 

Határozati javaslat 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a 

280/2004. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott településszerkezeti 

tervnek a jogszabályi változások átvezetése, korábbi módosítások egységbe foglalása 

miatti módosítását és a városrészi egyeztetések után összeállított, a Képviselő-testület 

által jóváhagyott további módosításokkal, pontosításokkal való kiegészítését.   

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  28/2007. (IX.27.) 

önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt helyi építési szabályzatot 

áttekintette, kezdeményezi a város teljes közigazgatási területére kiterjedő, új helyi 

építési szabályzat elkészítését.  

    

- a hatályos helyi 

építési szabályzattal rendelkező tömbterületek  esetén a 28/2007. (IX.27.) 

önkormányzati rendeletbe foglalt helyi építési szabályzat előírásait 

egyszerűsített, egységesített formában, az egyeztetések után összeállított, a 

Képviselő-testület által jóváhagyott módosításokkal kiegészítve kell 

megfogalmazni  

 

- a hatályos helyi 

építési szabályzattal nem rendelkező tömbök esetén, az 1997.évi 

LXXVIII. törvénnyel hatályon kívül helyezett korábbi szabályozást a 

városrészi egyeztetések után összeállított, a Képviselő-testület által 

jóváhagyott módosításokkal kiegészítve kell megfogalmazni 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
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Szentgotthárd, 2015. február 16. 

 

         Fekete Tamás 

                városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzés 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz. melléklet 
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2.sz. melléklet 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére 

 

Tárgy: Kéttusa Diákolimpia megyei döntő 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Vas Megyei Diáksport Egyesület a 2014/15. tanév tavaszi szezonjában első alkalommal 

sorra kerülő – egyúttal a diákolimpiák új sportágként bemutatkozó – Kéttusa Diákolimpia Vas 

megyei döntőjét Szentgotthárdon szeretné megrendezni. A március 27-i esemény 

megvalósítása kapcsán a Vas Megyei Diáksport Egyesület elnöksége a városi sport és ifjúsági 

referenst kereste meg. 

 

A megrendezéshez két helyszínre van szükség: a kéttusa első száma az úszás, melynek a 

szentgotthárdi termálfürdő sportmedencéje adná a helyszínt. A második versenyszám pedig a 

futás lenne, amelyet a fürdő szomszédságában található várkertben tartanánk meg. 

 

A megyei döntőn való részvételhez előzetes internetes nevezés szükséges, ezt a megye összes 

általános iskolája megteheti. Mivel új sportágról beszélünk, nehéz előzetesen megbecsülni a 

várható létszámot. A verseny természetesen a helyi diákság számára is kiváló lehetőséget 

biztosít egy színvonalas megyei szintű versenyen való részvételre. A versenyről még több 

információ az előterjesztés 1. számú mellékletét képező versenykiírásban található. A kéttusa 

versenyt a Vas Megyei Diáksport Egyesület és a városi sportreferens koordinálná, de a 

lebonyolítás folyamatába a helyi testnevelők is bekapcsolódnak. 

 

Ez az alkalom kiváló lehetőség arra, hogy a megyében tanuló diákokkal megismertessük a 

városunkban található wellness komplexumot, remélve azt, hogy a későbbiekben akár családi 

körben ismét visszatérnek ide.  

 

A rendezés feltétele, hogy a város biztosítsa a szükséges helyszíneket a kéttusa döntőhöz. 

Arra tekintettel, hogy a verseny időpontja alig egy hónap múlva lesz, az időjárás pedig csak 

lassan javul, kevés idő van arra, hogy a Várkertnek azon részeit, ahol a futóverseny lesz, 

feljavítsuk. Azokat a gyalogos- és kerékpáros utakat, amelyeket az ősz végi közvilágítás 

odavezetése érintett, soron kívül kell járhatóvá tenni – a jelen pillanatban a sok csapadék 

következtében a megmozgatott, kiásott majd betemetett árkok környékén az utak 

járhatatlanok, egy ilyen verseny lebonyolításához pedig méltatlanok. A Várkert másik részén 

folyik a parkoló építése és ehhez kapcsolódóan a csapadékvíz elvezetéséhez a talaj 

megbontásával járó munkák is folynak. Emiatt szükséges, hogy a Városüzemeltetés és a 

verseny szervezői mielőbb egyeztessenek – mindenekelőtt a pálya nyomvonala és a szükséges 

javítási, tereprendezési igények miatt, majd a Városüzemeltetés, a SZET Szentgotthárdi Kft és 

a parkoló beruházás kivitelezője egyezzen meg a tereprendezési munkálatokban, a munkák 

ütemezésében.  

 

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

szíveskedjen.  

 

Határozati javaslat: 
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1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és támogatja, 

hogy a Kéttusa Diákolimpia Vas megyei döntőjét 2015. március 27-én Szentgotthárdon 

rendezzék meg, ehhez biztosítja a szükséges helyszíneket (termálfürdő sportmedence, 

várkert). 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Városüzemeltetést és a SZET Szentgotthárdi Kft-t, hogy a Várkertbe tervezett 

futóversenyhez a megfelelő körülmények biztosítása, az útvonal javítása, kavicsozása 

érdekében egyeztessen a verseny szervezőivel.  Felkéri továbbá a St. Gotthárd Spa & 

Wellnesst üzemeltető Gotthárd-Therm Kft-t, hogy az úszóversenyhez a szükséges 

feltételek biztosításával legyen a szervezők segítségére.  
 

Határidő: 2015. március 27. 

Felelős:   Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

                Dr. Simon Margit igazgató  

                Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

                Karsai Gábor SZET Kft. igazgató 

 

Szentgotthárd, 2015. február 10. 

 

                                                                                                             Huszár Gábor 

                                                                                                              polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző
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1. számú melléklet 

 

KÉTTUSA 
 

Megyei döntő időpontja: 2015. 03. 27. (péntek) 12.30 óra 

Helye:    Szentgotthárd 

    

Versenyszámok:  

Egyéni verseny:  nemenként az I.,II., III.,IV.,V.,VI. kcs. 

Csapatverseny:   nemenként az I.,II., III.,IV.,V.,VI. kcs. 

 

A verseny célja: 

• A futás, és úszás, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme, része legyen a 

diákok mindennapos mozgáskultúrájának. 

• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, 

elmélyítése. 

• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének megerősítése. 

• Az öttusa sportág utánpótlás-nevelésének biztosítása. 

• Versenylehetőség biztosítása azon oktatási intézményekbe járó tanulók részére, akik iskolai 

keretek között rendszeresen foglalkoznak futással és úszással. 

• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen 

képviseljék iskolájukat diákversenyen. 

 

Az országos döntő rendezője a Magyar Diáksport Szövetség 

Az országos döntőn, és a megyei/budapesti versenyeken azok a versenyzők vehetnek részt, 

akik a 2012. augusztus 1. óta az öttusa és a triatlon sportágakban versenyengedéllyel nem 

rendelkeznek.  

Felversenyzés: 

Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges. 

 

Indulásra jogosultak: 

Nyílt verseny. 

 

Nevezés:    

Elektronikus nevezési határidő : 2015. 03. 17. (kedd) 12.00 óra 

 

Versenytávok:  I.,II.,III. kcs.:  Úszás: 50 m; Futás: 800 m  

   IV.,V.,VI. kcs.:  Úszás: 100 m; Futás: 1600 m 

Egyebek: 

Az országos döntőn indulásra jogosultak: csapatversenyben a nemenként és korcsoportonként 

megyei 1. helyezett  iskolai csapatok, egyéniben: a nemenként és korcsoportonként megyei 1. 

és 2. helyezett versenyzők.  

 

Díjazás: 

• Megyei/budapesti versenyen a rendező diáksport szervezetek kiírása szerint. Az országos 

döntőn: 

– Egyéni: korcsoportonként és nemenként az I-III. helyezettek érem-, az 

I-VI. helyezettek oklevél-díjazásban részesülnek. 
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– Csapat: korcsoportonként és nemenként az I-III. helyezettek érem-, az 

I-VI. helyezettek oklevél-díjazásban részesülnek. 

– Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny forgatókönyve tartalmazza. 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére 

 

Tárgy: Testvérvárosi pályázat 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Megjelent az „Európa a polgárokért” program, melynek keretében önkormányzatok, civil 

szervezetek pályázhatnak testvérvárosi programokra, civil társadalmi projektekre. Ennek 

keretében lehetőség nyílik a testvérvárosokból érkező polgárok számára találkozási alkalom 

szervezésére, egy, a program célkitűzéseivel összhangban lévő téma köré. A pályázat 

benyújtásának határideje 2015. március 01. 

 

A pályázati kiírás feltételeinek leginkább a Történelmi Napok rendezvénnyel tudnánk 

megfelelni. A pályázat lehetővé tenné a rendezvényre testvérvárosainkból érkezők 

elszállásolását, vendégül látását. A meghívott testvérvárosi vendégek aktívan részt 

vehetnének a programokon, színesítenék azokat, másrészről a testvérvárosi kapcsolatok 

ápolása terén is előbbre lépnénk. A Történelmi Napok összességében véve kiváló alkalom 

lenne a kapcsolatok szorosabbá tételére, ráadásul minderre pályázati forrásból kerülne sor.  

 

Az elnyerhető összeget a testvérvárosból meghívott vendégek alapján lehet igényelni, 

Szentgotthárd ezen városokból 25 – 40 fő érkező résztvevővel számol, ami pozitív elbírálás 

esetén 5.000,- EUR támogatást jelenthet. A pályázat 100% támogatási intenzitású, 

Önkormányzatunknak mindössze a projekt előfinanszírozásáról kell majd gondoskodnia. 

 

Levélben már megkerestük és meghívtuk a testvérvárosainkat, azonban a megadott határideig 

(és az előterjesztés megírásának időpontjáig) nem érkezett válasz azokra. A tapasztalatok 

alapján azonban azt reméljük, hogy ennek ellenére mégiscsak megérkeznek a rendezvényre – 

kiindulva abból, hogy a tavalyi sikeres programon is részt vettek a delegációik és jól is 

érezték magukat. Azt reméljük, hogy legalább azon települések, ahonnan a delegációk évről-

évre tiszteletüket teszik Szentgotthárdon (Walldürn, Isola), érkeznek majd csoportok. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az „Európa a polgárokért - 

Testvérváros-program” kiírásra. Sikeres elbírálás esetén vállalja a projekt előfinanszírozását.  
Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. február 16. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 
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Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei ülésére 
 

Tárgy: Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése projekt - vasúti betonaljak 
elszállítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Előzmények: A "Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése" című pályázati projekt 
keretében Szentgotthárd Város Önkormányzata konzorciumi együttműködésben az 
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel (a korábbi nevén Vasi Volán Zrt.-
vel), a GYSEV ZRt.-vel, illetve 4 településsel (Alsószölnök, Felsőszölnök, Kétvölgy, 
Szakonyfalu) komplex, közösségi közlekedés-fejlesztési projektet hajt végre. A 2014. 
novemberi előterjesztésünkben már tájékoztattuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
projekt teljes műszaki tartalmának megvalósítására, egész pontosan az előkészítő munkálatok 
(gazdasági, és - raktár épületek, rakodórámpa és kerítés bontása, törmelék szállítási költségek, 
vasúti beton keresztaljak aprítása, munkaterület előkészítése stb.) elvégzésére az elnyert 
támogatás sajnos nem biztosít fedezetet, azt a konzorciumi partnereknek kell saját forrásból 
kell kiegészíteni. A 271/2014. számú Képviselő-testületi határozat alapján Önkormányzatunk 
bruttó 29 millió forint összeget biztosított a 2015. évi költségvetés terhére. 
 
Az előkészítő munkálatok keretében a szentgotthárdi vasútállomás területén található, 
használaton kívüli 1.400 darab vasúti betonalj (a köznapi beszédben nem e szakszóval hanem 
„vasbeton talpfa”-ként szoktuk említeni) jelenleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
tulajdonát képezi. A vasúti betonaljak a kialakítandó új buszpályaudvar építésének területén 
vannak, ezzel akadályozva az építés kimenetelét. Ezeket a betonaljakat térítésmentesen 
szeretnénk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től önkormányzati tulajdonba kérni, hogy 
azokat a jelenlegi tárolási helyükről elszállíthassunk és Szentgotthárd egy másik 
önkormányzati ingatlanján építési munkákhoz felhasználhassuk. Ehhez azonban a Képviselő-
testület támogató hozzájárulását is csatolnunk szükséges a határozati javaslatban 
megfogalmazottak alapján. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél, hogy az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0003 azonosítószámú 
„Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázati projekt megvalósítása 
érdekében az MNV Zrt. tulajdonában lévő, a projekt megvalósításának területén található 
használaton kívüli 1.400 darab vasúti betonalj térítésmentesen kerüljön Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának tulajdonába. Ezzel párhuzamosan az Önkormányzat vállalja, hogy a 
vasúti betonaljak elszállításáról és felhasználásáról gondoskodik. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 
Szentgotthárd, 2015. február 13. 
 
                                                                                                              Huszár Gábor 
                                                                                                               polgármester 
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Ellenjegyezte:   
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésére 

Tárgy: Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia beszerzésére 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A földgáz energiáról szóló törvény (GET) értelmében 2010. július 1-től választhatnak kereskedőt a 20 

m3/h feletti lekötött teljesítményű szabadpiaci fogyasztók. Ennek lényege, hogy a fogyasztók az 

energiakereskedőktől, a kereskedők pedig a termelőktől szabadpiaci körülmények között szerezhetik be a 

földgáz energiát. A földgáz energiát előállító cégek ugyanilyen módon értékesítik ezen terméket a 

rendszerirányítók és nagykereskedők közreműködésével. 

Az önkormányzati intézményeknek (oktatási intézmények, egészségügyi intézmények stb.) külön-külön 

önálló energiavásárlóként történő megjelenése veszélyes, gyenge alkupozíciót kínáló megoldás. 

Elgondolkodtató, hogy az önkormányzat milyen felkészültséggel próbálná meg saját alku érdekeit érvényesíteni 

a tőkeerős szolgáltatókat felsorakoztató energiapiacon. Az önkormányzati intézményeknek együttesen, 

közbeszerzési tömörülésbe tagozódva van esélyük valódi alkupozíció, partneri viszony kialakítására. Ezzel 

realizálható méretgazdaságosságból adódó ún. árvezérlő funkció kiharcolására, relatív árelőny és korábban nem 

tervezett költségmegtakarítás elérésére a jelenleg érvényes szabadpiaci kereskedői árakkal szemben.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei nem rendelkeznek energia-kereskedelmi 

szervezettel. Az új modell számol az energetikai tanácsadó társaságok megjelenésével, amelyek szakmai 

támogatásával a megfelelő felkészültséggel nem rendelkező fogyasztó számára is megnyílik a lehetőség egy 

optimalizált energia szolgáltatási portfolió kialakítására.  

A földgáz energia beszerzésénél a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait kell betartanunk, mert a 

beszerzési érték meghaladja a nettó 8 millió Ft-os értékhatárt. A földgáz energia közbeszerzési eljárás keretében 

történő beszerzése terén tapasztalatokkal önkormányzatunk nem rendelkezik, így ezen eljárás különlegesen 

speciális voltára való tekintettel szükségszerű a beszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása végett műszaki 

és jogi szakértő bevonása a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően. 

A jogszabályi változások miatt érdemes a közbeszerzési eljárást a Sourcing Hungary Kft. által 

szervezett önkormányzati csoport keretében megindítani. Csoportos közbeszerzés esetén egy szindikátusi 

szerződés aláírása szükséges, amellyel csatlakoznának a gesztor ajánlatkérőhöz – Mosonmagyaróvár Város 

Önkormányzata – a 2015-16. évi földgáz energia beszerzésre.  Ezen kívül egy egyedi megbízási szerződés 

aláírása szükségeltetik a lebonyolító Sourcing Kft. felé.  

A földgáz energia szabadpiaci megvásárlására Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei 

összes 20 m3/h feletti lekötött teljesítményű fogyasztási helye vonatkozásában javasolom csoportos 

közbeszerzési eljárás lefolytatását 2015. július 1-től 2016. október 1-ig tartó szerződéses időszakra. Kérem az 

előterjesztés megvitatását. 

Határozati javaslat 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete  a földgáz energia beszerzése kapcsán  

megbízza a polgármestert, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2015. 

július 1-től 2016. október 1-ig tartó szerződéses időszakra jóváhagyja az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti  csatlakozási szándéknyilatkozat  aláírását mely szerint Szentgotthárd Város Önkormányzata csatlakozik  

a Sourcing Hungary Kft., mint független energia szekértő szervezet által a Magyar Energia Beszerzési Közösség 

keretében csoportos energia beszerzésekre létrehozandó  szerveződéshez.  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testüélete jóváhagyja az Előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatására szóló szerződés aláírását. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

                                                                              Huszár Gábor  

                                                                         Polgármester 

Ellenjegyzés: 



 
60 

 

1. számú melléklet 

NYILATKOZAT A TAGSÁG FENNTARTÁSÁRÓL 

Preambulum 

A kedvezőbb energiaárak elérésének érdekében a Sourcing Hungary Kft., mint független energia-beszerzési 

szekértő szervezet a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében az energia piaci liberalizációt kihasználva 

csoportos energia beszerzéseket szervez. A csoportos beszerzések által a csatlakozó tagok számára kedvezőbb 

feltételek érhetőek el, mint a szervezetek önálló beszerzései során. A szervező Sourcing Hungary Kft. több 

iparágban támogatta már energia beszerzési közösség létrehozását, együttes energia beszerzés lefolytatását, 

melyeknek köszönhetően jelentős megtakarításokat realizált a megbízói számára. 

A beszerzési közösség célja, hogy a tagok földgáz és villamos energia beszerzését együttesen kezelve, 

kihasználjuk a nagyobb mennyisségből és portfolióhatásból fakadó előnyöket, és a Sourcing Hungary Kft. által 

biztosított energia beszerzési tapasztalatok és szakértelem által a tagok számára a piacon elérhető 

legalacsonyabb árszintet és legjobb feltételeket, pozíciókat harcoljuk ki a szabad piaci kereskedők 

pályáztatásával. 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő) 

szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak 

Ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást 

lefolytatni, azaz lehetősége van több Ajánlatkérőnek közösen közbeszerzési eljárás megindítására és 

lefolytatására.  

Fentiek alapján Alulírott, mint a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

szervezet törvényes képviselője n y i l a t k o z o m, 

hogy fenn kívánjuk tartani az általam képviselt szervezet tagságát a Sourcing Hungary Kft. mint független 

energia-beszerzési szakértő által szervezett közös energia-beszerzési közösségben, azaz a feladatokat 

koordináló Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, mint Gesztor által képviselt csoportos, földgáz energia 

beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kívánunk megjelenni. 

 

Nyilatkozatom aláírásával tudomásul veszem, hogy a 2014.03.10-én aláírt Szindikátusi Szerződés az aláírástól 

számítottan változatlan tartalommal hatályban maradt. Kijelentem továbbá, hogy a Szindikátusi Szerződés közös 

közbeszerzési eljárás feltételeit tartalmazó 2. számú mellékletét megismertem és az abban foglaltakat elfogadom.  

Kelt: Szentgotthárd, 2014. ………………... 

 ……………………………… 

 Ajánlatkérő tag 

 képviseletében: 

 …………………….. 

 

 

 

2. sz. Melléklet 

 

Intézményi adatok  

Név: Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Székhely: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11 

Adószám: 15421481-2-18 

Számlázási cím:  

Államháztartási azonosító / Cégjegyzékszám:  

Képviseletre jogosult személy neve: Huszár Gábor 
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SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYEKÉNT 

MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ FÖLDGÁZ ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉSHEZ: 

 

1. A Gesztor neve és székhelye: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhelye: 9200 

Mosonmagyaróvár, Fő u. 11) 

2. A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: teljes ellátás alapú földgáz kereskedelmi szerződés 

3. Szerződési időszak: 2015.07.01. 06:00 CET – 2016.10.01. 06:00 CET  

4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás típusa: nyílt eljárás 

5. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

6. Ajánlati ármodell: háromkomponensű (Gázdíj + fix RHD + forgalom arányos RHD), ahol a gázdíj olajár 

indexált képlet 

7. Toleranciaszint: A fogyasztás a csoportos beszerzésben szereplő szervezetek fogyasztási helyeit 

együttesen kezelve a szerződött mennyiségtől éves szinten + 50 %-kal eltérhet változatlan feltételek 

melletti elszámolással. (A szerződött mennyiség a tervezett földgázfelhasználás 80%-ának megfelelő 

mértékű.) Teljesítmény túllépés esetén a 31/2009 KHEM rendelet az irányadó. 

8. Nominálási kötelezettség: a 0 - 100 m3/h közötti lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében 

Ajánlatkérők számára nincs nominálási kötelezettség. A 100 m3/h feletti lekötéssel rendelkező fogyasztási 

helyek esetében sincs nominálási kötelezettség, a kereskedő ad napi igénybejelentést, melynek esetleges 

költségét a molekulaár tartalmazza. 

9. Fizetési feltételek, számlázás: Kereskedő két számlát állít ki, ezek közül az első a forgalomarányos RHD 

díjtételt és a gázdíjat, a másik a fix RHD (kapacitás-lekötési díj) arányos részét tartalmazza. Számlázás: 

fogyasztási helyenkénti bontásban történik. A számlázás pénzneme: RHD: HUF, Gázdíj: HUF az 

ajánlatban meghatározott napon érvényes HUF/USD MNB középárfolyam alapján. Fizetési határidő: a 

számla kézhezvételétől számított 15. nap. 

10. Alul- vagy felülvételezés miatti pótdíj (melyet a vevőként szerződő fizet meg): Alulvételezés esetén a 

minimum és ténylegesen átvett mennyiség különbözetére a gázdíj 60%-a a kötbér, felülvételezés esetén a 

sávon kívül fogyasztott mennyiség esetében a gázdíjon felül a gázdíj összegnek 25%-os mértéke a kötbér. 

Elszámolás éves szinten. A fizetendő pótdíjat a csoportos toleranciasáv figyelembevételével kell 

meghatározni. 

 

 

 

 

 

MEGHATALMAZÁS 

 

 

 

Alulírott, Huszár Gábor, Szentgotthárd Város Önkormányzata (székhely: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán 

tér 11., adószám: 15421481-2-18) nevében meghatalmazom a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (székhely: 

1138 Budapest, Meder utca 8. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41.), hogy a szervezet 

képviseletében a Meghatalmazó felhasználási helyeinek jogszabályokban rögzített módon elérhető fogyasztási 

adatainak megkérésében az illetékes elosztónál vagy egyetemes szolgáltatónál vagy a kereskedelmi 

engedélyesnél teljes körűen eljárjon.  

 

Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében kötelezettségeket vállalni.  

Szentgotthárd, 2014.  

 

 

Cégszerű aláírás 
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E l ő t e r j e s z t é s 

 

A Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 

6/2014.(II.27) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Az Előterjeszté még mindig a tavalyi, 2014. évi költségvetési rendeletünket hjavasolja 

módosítani. A 2014.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt 

végrehajtani: 

 

1. 2015. évi költségvetési előleg folyósítása  

 Államháztartáson kívüli megelőlegezés visszafizetés 8 038 e/Ft 

 Fedezete: Államháztartáson belüli megelőlegezés 8 038 e/Ft 

 

2. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat 

    módosítása 

 a./ Önkormányzat 

     Jogszabályi változás miatt új elszámolás a felújításnál 

   - Bölcsőde felújítás /udvar, vizesblokk/  -  343 e/Ft 

     Ebből: dologi kiadás -  445 e/Ft 

                 Felújítás  102 e/Ft 

   - Bölcsőde térburkolat /beruházás/  343 e/Ft 

 Intézményi működési bevétel átcsoportosítás 

 Köztemetés  -  310 e/Ft 

 Önkormányzati igazg.tevékenység  310 e/Ft 

 

  Móra F. Városi Könyvtár /saját hatáskörű előirányzat módosítása 

   - Könyvtár/Könyvtári szolg.                                                                93 e/Ft 

       Személyi juttat. 93 e/Ft 

     Fedezete: Intézményi műk. bevétel          93 e/Ft 

 

 Rendelőintézet 

   - Háziorvosi alapellátás /IV. sz. körzet 

Ebből: személyi jutt. 193 e/Ft 

            dologi kiad. -193 e/Ft 

   - Fogorvosi alapellátás 

         Ebből: személyi jutt.   172 e/Ft 

                    dologi kiad. -172 e/Ft 

   - Fizikóterápiás szolgáltatás 

Ebből: személyi jutt. 10 e/Ft 

            dologi kiad. -10 e/Ft 

   - Ifjúság eü. gondozás 

Ebből: személyi jutt. 34 e/Ft 

            dologi kiad. -34 e/Ft 

   - Eü. laboratóriumi szolgáltatások  32 e/Ft 

         Ebből: személyi jutt. 32 e/Ft 
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     Járóbeteg szakellát./személyi jutt.    -32 e/Ft -32 e/Ft 

 

3. A 6/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet 3.§.(10) jóváhagyott a költségvetés bevételi és 

kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a csatolt 

14.sz.melléklet szerint módosul. 

 

 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: előírás, hogy a 

költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korrigálni 

szükséges, hiszen így tudjuk lekövetni  a gazdasági – pénzügyi folyamatokat.  A követés 

naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek. 

A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.  

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot  

A jogalkotás elmaradásának esetén: a kialakuló helyzet ellentétes lesz a törvényi 

előírásokkal.  

 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2014. évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek. 

 

 

Szentgotthárd, 2015. február 12 

 

 

 

 

 

                                                                               Dr Dancsecs Zsolt 

                                                                                       Jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/…..(…) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 

6/2014. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II.27.) 

önkormányzati  rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 3.355.805 e/Ft-ban, azaz hárommilliárd-háromszázötvenötmillió-

nyolcszázötezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 3.355.805 e/Ft azaz, hárommilliárd-háromszázötvenötmillió-

nyolcszázötezer forintban, 

     állapítja meg.” 

 

2.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg 

forrásait és azok összegét – a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján – az 

alábbiak szerint határozza meg: 

(2) Működési bevételek      2.190.623 e/Ft 

a) intézményi működési bevételek:    232.173 e/Ft,  

   b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele          1.354.949 e/Ft 

c) Működési támogatások:       324.865 e/Ft 

d) Egyéb működési bevételek:         278.636 e/Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek          319.090 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek     29.326 e/Ft 

b) Felhalmozási támogatások      16.695 e/Ft. 

c) Egyéb felhalmozási bevételek    273.069 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.       128 517 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:     2.638.230 e/Ft 

 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 709.537 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:     709.537 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány        141 738 e/Ft, 
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ab) felhalmozási pénzmaradvány         567.799 e/Ft. 

    Költségvetési hiány belső fin.meghaladó össz. külső finansz. bevételek          8 038 e/Ft 

  a) Államháztartáson belüli megelőlegezések                             8 038 e/Ft 

 

(7) Finanszírozási bevételek összesen:       715.575 e/Ft” 

 

3.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

a) működési kiadások előirányzatra   1.645.836 e/Ft-ot,  

b) felhalmozási kiadások előirányzatra   1.386.820 e/Ft-ot, 

c) támogatások kölcsönök nyújtására      102.950 e/Ft-ot, 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra      209.431 e/Ft-ot, 

    e) Finanszírozási kiadás                                 10.768 e/Ft-ot 

      Összesen:        3 355 805 e/Ft 

határoz meg.” 

       

4.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata              331.410 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata              94.101 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              749.258 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra              443.626 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    379.718 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     60.022 e/Ft 

dc) elvonások és befizetések        3.886 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata               27 441 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:          1.645.836 e/Ft. 

 

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

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az 5. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

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

1.876 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete        0 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap          1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék           876 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  207.555 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:    138.421 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:       69.134 e/Ft. 

 

(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 

a) Civil Alap                                     180 e/Ft 

b) Pályázati alap Működési             500 e/Ft 

c) Intézménykarbantartás                   0 e/Ft 
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d) Pannon Kapu rendezv.                   0 e/Ft 

e) Környzetvédelmi alap              1.000 e/Ft 

f) Közcélú fogl.dologi                      294 e/Ft 

g) Közcélú fogl.pályázati önrész     1.100 e/Ft 

h) TDM idegenfor.marketing kts                      0 e/Ft 

i) Városi rend. Szentgotthárdi csata                  0 e/Ft 

j) Polgármester végkielégítés, járulékok     1.840 e/Ft 

k) Ügyeleti ellátás                                        4.000 e/Ft 

l) Bérkompenzáció                0 e/Ft 

m) Pénzmaradvány         3.078 e/Ft 

n) Szociális pótlék /szabad keret/       6.150 e/Ft 

o) E-útdíj                49 e/Ft 

p) Bevételi többlet     120.230 e/Ft 

 

(5) A (3) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik 

meg: 

a) Pályázati alap         2.702 e/Ft 

b) Gotthard Therm Kft. Óvadék kez.             0 e/Ft 

c) Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz      39.904 e/Ft 

d) Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz    

El nem ismert         1.500 e/Ft 

e) Gondozóház ép.felújítás       6.400 e/Ft 

f) Bölcsőde udvar, vizesblokk              0 e/Ft 

g) Térfigyelő kamerarendszer       5.000 e/Ft 

h) Gimnázium díszudvar              0 e/Ft 

i) MSE gyakorlópálya        2.500 e/Ft 

j) Rendelőintézet ultrahankészülék              0 e/Ft 

k) Tekepálya felújítás               0 e/Ft 

l) Farkasfa kultúrház felúj.       6.000 e/Ft 

m) Bevételi többlet        5.128 e/Ft 

 

(6) A céltartalékban tervezett 207.555 e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 

a) A 5.§ (4) bekezdés (a-p) testületi döntés alapján 

b) A 5.§ (5) bekezdés a),(e-m) testületi döntés alapján 

c) A 5.§ (5) bekezdés c) és d) pályázat elnyerésekor 

d) A 5.§ (5) bekezdés b) a banki kötelezés szerint” 

 

5.§ A Rendelet 7.§- a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen   

324.865 e/Ft működési célú központi támogatásban, 16.695 e/Ft egyéb felhalmozási célú 

központi támogatásban részesül.” 

 

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

              Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

      polgármester             jegyző 
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Kihirdetve: 

 

Indokolás a Rendelettervezethez: 
 

1.§. 

A költségvetési rendelet módosítása következtében a kiadási főösszeg-, a bevételi főösszeg-, 

változásával foglalkozik. 

2.§. 

A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi. 

3.§. 

A kiadási főösszeg változását részletezi működési-, felhalmozási kiadások, támogatások-, 

kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként. 

4.§ 

A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként, 

valamint a tartalék változását mutatja be. 

5.§. 

Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be. 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére 

 

Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 2. §-a szerint a szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének 

önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén 

túl – az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. Az Szt. 

rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete tartalmazza a Szentgotthárdon élő 

családok/személyek részére adható szociális juttatásokat. 

 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. 

törvény több szakaszában is módosította az Szt-t. Ezen módosítások közül a legtöbb 2015. 

március 1-jén lép hatályba, melyek értelmében az állam által biztosított támogatási formákon 

túl a szociális támogatás a jövőben az önkormányzatok feladata lesz. Az önkormányzatok 

szabadon dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az állami felelősségi körbe 

tartozó „jövedelempótló” ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati, „kiadáscsökkentő” 

ellátások képviselő-testületi hatáskörbe kerülnek. 

 

Március 1-jétől az állam által – a járási intézményrendszer útján - kötelezően nyújtott 

ellátások körébe kerül át az aktív korúak ellátása (a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás). 2015. március 1-jétől az 

újonnan megállapított ezen ellátások költsége nem terheli az önkormányzatot. 

 

A módosítást megelőzően kötelező ellátások közül a rendszeres szociális segély mint ellátási 

forma megszűnik. A korábban rendszeres szociális segélyre jogosult ellátotti kör más 

támogatásokra válhat jogosulttá: foglalkoztatást helyettesítő támogatásra vagy 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra. A jelenleg rendszeres szociális 

segélyben részesülők jogosultságát 2015. január 1. és 2015. február 28. között felül kell(ett) 

vizsgálnunk, ennek eredményeként állapítja meg a hatóság, hogy március 1-jétől melyik 

ellátásra lesznek jogosultak. 

 

További fontos változás, hogy megszűnik a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési 

szolgáltatás, a méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj. Ezek közül 

csak a méltányossági ápolási díj megszüntetése nem érinti Szentgotthárdot. A már jogerősen 

megállapított és folyósított ezen támogatások azonban kifutó jelleggel szűnnek meg, a már 

megállapított támogatás idejére a jogosultnak jár az ellátás, az önkormányzatot pedig továbbra 

is megilleti a normatív támogatás. 

 

Az Szt. 2015. március 1-jén hatályba lépő 132. § (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást 

kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás 

keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. Az Szt. 

134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás 
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megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 

szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia. Az 

önkormányzat a rendeletalkotási kötelezettségének korábbi rendelete módosításával, illetve új 

rendelet megalkotásával is eleget tehet. 

 

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési 

támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, 

rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az Szt. a települési 

támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel: 

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére, 

c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez, 

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

Az Szt. ezen felsorolása nem taxatív jellegű, így települési támogatás a fenti célokon túl 

bármely más, az önkormányzat által támogatandónak ítélt élethelyzet esetén is nyújtható. 

 

Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást, a 

rendelet-alkotás során azonban az Szt. általános részében használt fogalmak (pl. jövedelem, 

vagyon, család, háztartás) alkalmazása során, azok meghatározásától nem lehet eltérni. Annak 

eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, 

milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat 

mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a 

képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 

az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli 

települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a 

létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen 

helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. 

 

A települési támogatás keretében nyújtható ellátások tekintetében tehát az önkormányzat 

szabadon dönthet. Az Szt. alapján az önkormányzat egyetlen kötelezettsége, hogy a rendkívüli 

települési támogatást biztosítsa, e jogcím tekintetében tehát kötelező a rendeletalkotás, a többi 

jogcím tekintetében csak opcionális. 

 

Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást. 

Annak eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése 

esetén, milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat 

mérlegelési jogkörébe tartozik. 

A jogosultsági feltételek meghatározásának korlátai, hogy: 

- azoknak kapcsolódniuk kell az ellátás céljához, 

- összhangban kell lenniük az Szt. általános szabályaival, illetve 

- nem ütközhetnek a hatályos magyar jogszabályokba. A jogosultsági feltételek tehát nem 

tartalmazhatnak valamely társadalmi csoport tekintetében hátrányos megkülönböztetést. 

 

A települési támogatásra való jogosultság megállapításához az önkormányzat rendelete 

jövedelmi feltételek vizsgálatát írhatja elő. Jövedelmi feltételek meghatározása esetén 

azonban kizárólag az Szt. által meghatározott jövedelemfogalom alkalmazható. Az 

önkormányzat nem alkothat tehát például olyan szabályozást, amely szerint a családi pótlék 

az ellátásra való jogosultság megállapításakor nem tekintendő jövedelemnek. 
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A jövedelmi feltételek meghatározásakor eldöntendő fő kérdések: 

- jövedelemhatár mértéke (pl. az öregségi nyugdíjminimum 120 %-a, 150 %-a, 250 %-a stb.); 

- esetlegesen eltérő jövedelemhatár meghatározása egyes speciális jogosulti körök 

tekintetében (pl. egyedülélők, gyermeküket egyedül nevelő személyek, fogyatékos, tartósan 

beteg személyek stb.); 

- a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett személyek körének meghatározása (pl. család 

vagy háztartás, vagy az önkormányzati rendeletben meghatározott, eltérő személyi kör). 

Fontos azonban, hogy amennyiben például az önkormányzat családi jövedelem alapján 

vizsgálja a jogosultságot, úgy a szabályozás nem térhet el az Szt. által alkalmazott család-

fogalomtól; 

- a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett személyek beszámításának mértéke (pl. egy főre 

vagy egy fogyasztási egységre jutó jövedelem számítása); 

- fogyasztási egység alkalmazása esetén annak mértékének meghatározása (pl. első nagykorú 

személy arányszáma: 1,0; második nagykorú személy arányszáma: 0,9). 

 

A települési támogatásra való jogosultság megállapításához az önkormányzat rendelete 

vagyoni feltételek vizsgálatát is előírhatja. Vagyoni feltételek meghatározása esetén azonban 

kizárólag az Szt. 4. §-a által meghatározott vagyon fogalom alkalmazható. Az önkormányzat 

nem alkothat tehát olyan szabályozást, amely szerint vagyonnak minősül az az ingatlan is, 

amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik. A vagyoni feltételek meghatározásakor 

eldöntendő fő kérdés a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személyek körének 

meghatározása (pl. család, háztartás, más személyi kör). 

 

Az önkormányzat mérlegelése alapján egyéb jogosultsági feltételek is meghatározhatóak. 

 

A támogatásra való jogosultság megállapítása esetén nyújtható azonos összegű támogatás 

valamennyi jogosult részére. Alkothat azonban az önkormányzat olyan szabályozást is, amely 

szerint a biztosított támogatás összegét valamilyen módon differenciálja. Az ellátás 

mértékének meghatározásakor az önkormányzat tekintettel lehet az alábbi tényezőkre: 

- a család/háztartás havi jövedelmének mértéke, 

- bizonyos kiadások havi költsége, hátralék mértéke, speciális élethelyzet (pl. gyermek 

születése, betegség, haláleset) stb. 

A támogatás összegének meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az Szt. 45. § (7) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel 

nyújtott települési támogatás – ide nem értve a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 

felhalmozó személyek részére nyújtott támogatást, amit viszont mi nem tervezünk bevezetni – 

havi összegét úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegét, azaz 2015-ben a 28 500 Ft-ot. 

 

A támogatás adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel. 

 

Szentgotthárd város esetében – tekintettel az eddigi tapasztalatokra és az új törvényi 

feltételekre – a kötelező támogatási forma, azaz a rendkívüli települési támogatás mellett 

– melynek szabályai szinte teljesen megegyeznek a jelenlegi önkormányzati segély 

előírásaival – a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 

települési támogatás bevezetését javasoljuk. 
 

A rendkívüli települési támogatás: 
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Az Szt. 45. § (3) bekezdése március 1-jétől hatályos szövege szerint a képviselő-testület a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást 

köteles nyújtani. 

A rendkívüli települési támogatásra való jogosultsági feltételek meghatározása során tehát 

tekintettel kell lennie az önkormányzatnak arra, hogy a támogatás megítélése bizonyos 

esetekben soron kívüli eljárást igényel, illetve nem várt események (pl. betegség, halál, 

természeti katasztrófa) esetén olyan személyek is létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe kerülhetnek, akik egyébként jövedelmi/vagyoni viszonyaik alapján nem 

tekintendők rászorulónak. E krízishelyzetekben azonban az önkormányzat köteles részükre is 

támogatást nyújtani. 

Az Szt. 45. § (4) bekezdése szerint rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a 

személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más 

módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így 

különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő 

várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának 

előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek 

családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek 

hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. 

Az Szt. tehát csak példálózó jelleggel sorolja fel, hogy mely célokra biztosítandó rendkívüli 

települési támogatás. Az önkormányzati rendeleti szabályozás megalkotásakor javasolt 

figyelemmel lenni arra, hogy az Szt. által megfogalmazott támogatási célokra a rendelet 

alapján biztosítható legyen az ellátás. 

A rendkívüli települési támogatás esetében dönthet az önkormányzat a természetbeni 

támogatási forma biztosításáról, javasolt azonban, hogy bizonyos – természetbeni 

támogatással nem kezelhető – krízishelyzetek esetében a pénzbeli ellátási forma is elérhető 

legyen. 

 

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás: 

 

A támogatás megállapításához kapcsolódóan javasolt annak meghatározása, hogy milyen 

jellegű költségek (pl. a villanyáram-, víz- és gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a 

csatornahasználat és szemétszállítás díjához, a lakbérhez illetve a közös költséghez) 

viseléséhez nyújtható támogatás. 

A támogatás mértékének meghatározásánál figyelembe vehető például a tényleges 

lakásfenntartási költség, vagy a lakott lakás nagysága alapján előre rögzített, figyelembe 

vehető költség. Használható a támogatási összeg kiszámításánál az Szt.-ben a 2015. február 

28-án a lakásfenntartási támogatás összegének kiszámításánál használt képlet is. 

 

A támogatás megállapításához kapcsolódóan javasolt, hogy az ellátás biztosítására 

természetben kerüljön sor (pl. a szolgáltató részére történő folyósítással, előre fizetős mérőóra 

feltöltésével). 

 

Az Szt. 45.§ (2) bekezdése szerint más jogszabály alkalmazásában a lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást lakásfenntartási támogatásnak 

kell tekinteni, így a lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó kedvezmények ehhez a 

támogatáshoz is társulnak. Ezen kedvezmények közül kiemelendő az előrefizető mérőhöz 

való jog. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése, valamint a 

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. 
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(I. 30.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése szerint a lakásfenntartási támogatásban részesülő 

személy védendő fogyasztónak minősül, tehát a lakhatási célra nyújtott települési 

támogatásban részesülő személy is védendő fogyasztó. 

A védendő fogyasztókat – egyéb kedvezmények mellett – megilleti az előre fizető mérőhöz 

való jog, számukra az térítésmentesen kerül felszerelésre. Az előre fizető mérő a kártyás 

mobiltelefonokhoz hasonlóan működik. A felhasználni kívánt energiáért előre kell fizetni, és 

a fogyasztó csak a kifizetett energiamennyiséget tudja felhasználni. Az előrefizető mérő a 

lakhatás biztonságát szolgáló fontos eszköz, hiszen általa a fizetési hátralék felhalmozódása 

megakadályozható. 

 

 

A települési támogatás keretében az önkormányzat a felsorolt jogcímeken kívül is 

megállapíthat ellátás típust, hiszen az Szt. 45. § (1) bekezdése csak példálózó jelleggel sorolja 

fel a támogatási célokat. Ezen felül az Szt. 26. §-a alapján a települési önkormányzat 

képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan 

rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli 

támogatásokat is megállapíthat. Fontos azonban figyelemmel lenni arra a tényre, hogy a 

települési támogatás (a rendkívüli települési támogatást is beleértve) teljes összegét az 

önkormányzatnak kell biztosítania, saját költségvetéséből, ahogyan ez jelenleg is történik az 

önkormányzati segély esetében. 

 

Változás még, hogy a törvény március 1-jétől a képviselő-testület hatáskörébe teszi a 

köztemetés elrendelését, ami eddig a polgármester feladata volt. Az eltemettetés elrendelésére 

nyitva álló 21 napos határidő miatt célszerű ezt a hatáskört önkormányzati rendeletünkben a 

polgármesterre átruházni, hogy továbbra is ő lássa el ezt a feladatot. 

 

Ugyanígy célszerű a gyorsabb döntéshozatal miatt a polgármesterre átruházni a rendkívüli 

települési támogatás megállapításának hatáskörét (jelenleg az önkormányzati segély esetében 

is így van), valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 

települési támogatás megállapításának a hatáskörét (a jelenlegi normatív lakásfenntartási 

támogatás a jegyző hatáskörében van, aki a kiadmányozási jogot a szociálpolitikai 

ügyintézőre ruházta). 

 

A központi jogszabály-módosítással nem érintett egyéb rendelkezéseket (szociális 

szolgáltatások) a jelenleg is hatályos tartalommal építettük a rendelet-tervezetbe. 

 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény megköveteli valamennyi jogszabálytervezet esetén egy 

előzetes hatásvizsgálat elkészítését, és önkormányzati rendelet esetén arról a Képviselő-

testület tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett új rendeletnek társadalmi 

hatása hogy a törvény által megszüntetett ellátásokat részben pótlandó új támogatást vezet be, 

ami az eddigi lakásfenntartási támogatás helyébe léphet, valamint szabályozza az 

önkormányzati segély és a rendkívüli önkormányzati segély helyébe lépő rendkívüli települési 

támogatást is. 

Gazdasági, költségvetési hatása, hogy a rendelet megalkotásával az önkormányzat szociális 

kiadásai a korábbi keretek között maradnak. 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, hogy a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetében 

megköveteli a lakókörnyezet rendezettségét. 

Egészségügyi következménye nincs. 
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Adminisztratív terheket befolyásoló hatása, hogy bizonyos szociális ellátások megszűnésével 

illetve járási hatáskörbe kerülésével az adminisztrációs terhek csökkennek. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: Az Szt. 2015. március 1-jén hatályba lépő 132. § (4) bekezdés g) pontja 

szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a 

települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások 

megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 

szabályait. Az Szt. 134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a 

települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 

ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia. 

A jogalkotási kötelezettség elmulasztása jogbizonytalanságot eredményezne, továbbá a 

Kormányhivatal törvényességi felhívását vonná mag után. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után fogadja el új 

szociális rendeletét! 

 

Szentgotthárd, 2015. február 16. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző
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Az előterjesztés melléklete 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

 

a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ban, 32. § (3) 

bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés d) és 

g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza a Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a 

továbbiakban: képviselő-testület) hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni 

ellátásoknál a nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes 

szabályait, a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, 

valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának és felhasználása 

ellenőrzésének szabályait, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok 

igénybevételének szabályait, az értük fizetendő térítési díjakat, valamint a szociális 

étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályait. 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § (1) A rendelet hatálya – a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed 

Szentgotthárd város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező, életvitelszerűen Szentgotthárdon lakó 

a) magyar állampolgárokra, 

b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 

c) hontalanokra, 

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre. 

 

(2) A rendelet hatálya a 4. alcím tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően 

kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Szentgotthárd város 

közigazgatási területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. 

 

(3) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a 

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás 

igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a 

három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén, Szentgotthárdon 
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gyakorolja és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény 

szerint Szentgotthárdon bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

 

3. § E rendeletben szabályozott rendszeres és eseti ellátásoknál a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. §-ában 

meghatározott fogalmakat értelemszerűen kell alkalmazni. 

 

4. § (1) Az ügyfél az önkormányzati hatáskörben lévő szociális ellátásra irányuló kérelmét 

szóban vagy írásban a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 

Hivatal) szociálpolitikai ügyintézőjénél, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti 

kérelmét a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetőjénél terjeszti elő. 

 

(2) A kérelmező a 3. és a 4. alcímben szabályozott támogatások iránti kérelem benyújtásakor 

köteles kérelméhez csatolni az 1. mellékletben szereplő jövedelemnyilatkozatot. 

 

(3) Ha a jövedelmi viszony más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy a jövedelem 

nem mérhető, a (2) bekezdés alapján csatolt jövedelemnyilatkozaton feltüntetett kérelmező 

vagy hozzátartozó büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot köteles tenni. 

 

(4) Amennyiben a kérelmező a szükséges igazolásokat felhívás ellenére megfelelő határidő 

alatt nem pótolja, a kérelmet el kell utasítani. 

 

(5) E rendeletben szabályozott szociális ellátási formák érdemi elbírálásánál a kérelemben, 

valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódiságát a 2. melléklet szerinti 

környezettanulmány készítésével kell vizsgálni, különösen akkor, ha a kérelmező első 

ízben nyújt be kérelmet bármely ellátásra, továbbá akkor, ha a kérelemben foglaltak 

vitathatók, aggályosak, valamint ismételten ugyanazon az indokoláson alapul. Felkérés 

alapján a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is készít környezettanulmányt. 

 

(6) Ha a jogosult jövedelmi és vagyoni viszonyairól valótlan adatot közöl, vagy a szociális 

ellátást biztosító szervet egyéb módon megtéveszti, köteles az ellátást – az Szt. 17. §-ában 

meghatározottak szerint – visszafizetni. A szándékosan jogosulatlanul igénybevett ellátás 

visszafizetése nem mentesít az egyéb (büntető, szabálysértési) felelősségre vonás alól. 

 

(7) A hatáskört gyakorló szerv hivatalból indult eljárás esetén eltekinthet a jövedelmi 

viszonyok vizsgálatától. 

 

(8) A rendszeres pénzellátás összegére és folyósítására vonatkozóan egyéb rendelkezés 

hiányában a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) 

Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakat kell megfelelően 

alkalmazni. 

 

(9) A kérelmező részére megállapított pénzbeli ellátás folyósítása utalással történik. 

Amennyiben a rendkívüli települési támogatás utalvány formájában kerül megállapításra, 

az utalványokat a Hivatal kijelölt helyiségében lehet átvenni. 

 

II. Fejezet 

Helyi szociális ellátások 
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3. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 

települési támogatás 

 

5. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatás (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás) a szociálisan rászoruló háztartások 

részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 

viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

 

(2) A (6) bekezdésben e hatáskör gyakorlására feljogosított szerv a villanyáram-, a víz- és a 

gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a 

lakbérhez illetve a közös költséghez lakásfenntartási támogatást nyújt az e rendeletben 

meghatározott feltételek szerinti jogosultnak. 

. 

(3) A lakásfenntartási támogatást a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres 

kiadásokhoz kell elsősorban nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező 

lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A lakásfenntartási támogatás folyósítása 

a szolgáltató részére történik, annak összegét a támogatással érintett költségek tekintetében 

a szolgáltató írja jóvá. A jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, 

hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni 

az Szt. 18. § la) pontja szerinti azonosító adato(ka)t. 

 

(4) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A kérelmezőt a 

lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. A 

lakásfenntartási támogatást utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani. 

 

(5) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék 

működik, a lakásfenntartási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a 

készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani. 

 

(6) A lakásfenntartási támogatás megállapításának hatáskörét a képviselő-testület a 

polgármesterre ruházza át. 

 

6. § (1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a 

fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

 

(2) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a 

háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

 

(3) Ha a háztartás 

a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 
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b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű  családi 

pótlékot folyósítanak, 

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

 

(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a 

nevelőszülőt is – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

 

7. § (1) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az 

elismert lakásnagyság és a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi 

költségének a szorzata. A lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 

450 forint. 

 

(2) A lakásfenntartási támogatás esetében az elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik: 35 nm, 

b) ha a háztartásban két személy lakik: 45 nm, 

c) ha a háztartásban három személy lakik: 55 nm, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik: 65 nm, 

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és 

minden további személy után 5-5 nm, 

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 

 

(3) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 50 %-át, 

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: 

TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi 

jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, 

de legalább 2500 forint, és legfeljebb 5000 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 

forintra kerekítve kell meghatározni. 

 

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

 

  

 TM = 0,3 –    J – 0,5 NYM   x 0,15 

 NYM 

 

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM 

pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra 

kerekítve kell meghatározni. 

 

(5) Ha az (1) bekezdés szerinti egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 

változik, a változás időpontjától a lakásfenntartási támogatást az új összegnek megfelelően 

kell folyósítani. 

 

8. § (1) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani, amihez csatolni kell a Kormányrendelet 1. 

melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. 

 

(2) A lakásfenntartási támogatás megállapításához a 4. § (2) bekezdésében foglaltakon túl 
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a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása, 

b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő hivatalos igazolása, valamint 

c) az Szt. 18. § la) pontja szerinti adat megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása 

vagy másolatának csatolása 

szükséges, azokat a kérelemhez csatolni kell. 

 

9. § (1) A lakásfenntartási támogatás jogosultjának, az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy 

ház (a továbbiakban együtt: ingatlan) tulajdonosaként, kezelőjeként, használójaként, 

bérlőjeként teljesítenie kell a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. (VI. 28.) 

önkormányzati rendelet 2. § (1)-(3) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 6. § (1) 

bekezdésében, 9. §-ában, 13. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 19. § (1) 

bekezdésében és 22. § (1) bekezdésében foglalt előírásokat. 

 

(2) A lakásfenntartási támogatás jogosultjának mint az általa életvitelszerűen lakott 

önkormányzati lakás bérlőjének, használójának teljesítenie kell a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 

LXXVIII. tv. 12. § (2) bekezdésében és a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) 

önkormányzati rendelet 8. §-ában és 20. § (4) bekezdésében foglalt előírásokat. 

 

(3) A lakásfenntartási támogatás megállapításának és folyósításának további feltétele, hogy a 

jogosultját mint az általa életvitelszerűen lakott ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, 

használóját a jegyző a hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásban hozott jogerős 

határozattal nem kötelezte a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására, vagy kötelezte 

ugyan, de a kötelezett a jegyzői határozatban foglaltaknak, az ott meghatározott időben 

önként eleget tett, vagy végrehajtási eljárás keretében teljesített. 

 

(4) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot megállapító határozatban rendelkezni 

kell a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekről. 

 

(5) Az (1)-(3) bekezdésben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a 

jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével – az elvégzendő 

tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítani. Amennyiben a kérelmező vagy a 

jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, 

vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni. 

 

(6) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a hatáskört gyakorló az (5) 

bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított lakásfenntartási támogatást 

megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan 

a) a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja 

sem nyújthat be lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet, valamint 

b) a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül benyújtott kérelem esetén a 

lakásfenntartási támogatás kizárólag természetben nyújtható. 

 

10. § (1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet 

és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 
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(3) A lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg annak, akinek 2014. december 31-ig 

normatív lakásfenntartási támogatást állapított meg a jegyző, és e jogosultsága még 

fennáll. 

 

11. § (1) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás 

folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a 

haláleset hónapjára járó támogatást a folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a 

támogatás további folyósítását meg kell szüntetni. 

 

(2) A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződésből eredő fizetési 

kötelezettség teljesítéséhez nyújtott lakásfenntartási támogatás esetében ugyanazon lakás 

tekintetében bekövetkezett szolgáltatóváltás esetén a változás hónapjára járó támogatást 

teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást 

az új szolgáltatónak kell folyósítani. 

 

4. Rendkívüli települési támogatás 

 

12. § (1) Kérelmére alkalmanként vagy havi rendszerességgel – figyelemmel a kérelmező és 

családja jövedelmi, szociális rászorultságára – rendkívüli települési támogatásban részesíti 

a (7) bekezdésben e hatáskör gyakorlására feljogosított szerv azt az időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyt, akinek a családjában az egy főre jutó havi 

nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

a) gyermeket nem nevelő háztartásban 

aa) egyedül élő esetében a 175 %-át, 

ab) két vagy több fős háztartásban a 130 %-át; 

b) gyermeket nevelő háztartásban 

ba) 2 fős háztartásban a 175 %-át, 

bb) 3-4 fős háztartásban a 150 %-át, 

bc) 5 vagy több fős háztartásban a 130 %-át. 

 

(2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege a 13. §-ban és a 14. §-ban 

szabályozott esetek kivételével az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

legfeljebb 50 %-a. 

 

(3) Rendkívüli települési támogatásban a 13. §-ban és a 14. §-ban szabályozott esetek 

kivételével egy család, egy naptári éven belül négy alkalommal részesíthető. A négy 

alkalom számításánál a 2015. évben a 2015. február 28-ig megállapított önkormányzati 

segélyt is figyelembe kell venni. 

 

(4) Rendkívüli települési támogatást a kérelmező részére pénzben vagy természetben lehet 

nyújtani. 

 

(5) Időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére legfeljebb 

hat hónapra állapítható meg rendkívüli települési támogatás, melynek havi összege nem 

haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át. 

 

(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem formanyomtatványát a 4. melléklet 

tartalmazza. 
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(7) A rendkívüli települési támogatás odaítélésének hatáskörét a képviselő-testület a 

polgármesterre ruházza át. 

 

13. § (1)  Rendkívüli települési támogatásban részesíthető a 12. § (1) bekezdésében 

szabályozott egy főre jutó havi nettó családi jövedelem túllépése esetén is és a 12. § (3) 

bekezdésében meghatározott négy alkalomtól eltekintve az a létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került személy, aki az egy háztartásban élők jövedelmi viszonyai 

alapján átmenetileg a társadalmilag elfogadható életvitelét biztosítani nem tudja. 

 

(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen a következőket: 

a) elemi kár elszenvedéséhez, 

b) baleset vagy betegség miatt legalább három hónapig tartó munkaképtelen állapothoz, 

c) halálesethez, 

d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

e) a születendő gyermek fogadásának előkészítéséhez, 

f) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez 

kapcsolódó kiadásokat. 

 

(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén a rendkívüli települési 

támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-áig 

terjedhet. 

 

14. § (1) Ha a rendkívüli települési támogatást elhunyt személy eltemettetésének költségeihez 

való hozzájárulásként kérik, a támogatás összege azonos a helyben szokásos legolcsóbb 

földbetemetési, illetve hamvasztásos temetés költségeinek 

a) 15 %-ával, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 

nyugdíjminimum 150 %-át, 

b) 10 %-ával, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem a nyugdíjminimum 151-250 

%-a közé esik. 

 

(2) Temetési költségként a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 

által évente közölt legolcsóbb temetési költséget kell figyelembe venni. Szentgotthárdon a 

legolcsóbb földbetemetés költsége bruttó 164.625,- Ft; a legolcsóbb hamvasztásos temetés 

költsége bruttó 185.195,- Ft. 

 

(3) A támogatás összegének megállapításánál a tényleges temetési módot kell figyelembe 

venni. 

 

(4) A kérelmezőnek csatolnia kell a jövedelemnyilatkozaton túl a temetés költségeiről 

kiállított eredeti számlákat és a halotti anyakönyvi kivonatot, amennyiben a haláleset nem 

Szentgotthárdon került anyakönyvezésre. 

 

(5) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként kért rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmet földbetemetés esetén a halálesettől 

számított 30 napon belül, hamvasztásos temetés esetén 60 napon belül lehet benyújtani. 

 

III. Fejezet 

Természetben nyújtott szociális ellátások 

 

5. Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás 
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15. § A 12. § (4) bekezdése alapján természetben nyújtható rendkívüli települési támogatás az 

élelmiszer, a tüzelősegély, a ruhanemű, a személyes gondoskodás keretében nyújtott 

ellátás, az élelmiszer vásárlási, a gyógyszer-, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy 

csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosító utalvány, az 

általános és középiskolás gyermekek részére a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a 

tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények étkezési térítési díjának 

kifizetéséhez  nyújtott támogatás. 

 

6. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 
 

16. § A lakásfenntartási támogatást a 5. § (3) bekezdésében szabályozott módon, elsősorban 

természetbeni szociális ellátás formájában kell nyújtani. 

 

7. Köztemetés 

 

17. § (1) A köztemetésről lakossági bejelentés vagy hivatalból történő jelzés alapján kell 

intézkedni. A köztemetést az elhalt személy hozzátartozója, vagy a temetésre köteles 

személy is kezdeményezheti. 

 

(2) A köztemetés a legolcsóbb hamvasztásos temetés és gyászszertartás igénybevételével 

történik. 

 

(3) Az elhunytat a temetésre kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell 

temetni, ha Szentgotthárd város köztemetőjében a megjelölt temetési hely felett a 

kérelmezőnek rendelkezési joga van. Az ezzel kapcsolatos többletköltségeket a köztemetés 

szolgáltatásába be kell számítani. 

 

(4) Kérésére a hamvakat tartalmazó urnát az eltemettetésre köteles személynek ki kell adni. 

 

(5) Az eltemettetésre köteles személynek nem kell megtérítenie a köztemetés költségét, ha a 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át. 

 

(6) Kérelemre részletfizetés engedélyezhető, ha a temetésre köteles személy családjában az 

egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250 %-át. 

 

(7) A köztemetés elrendelésének hatáskörét a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. 

 

IV. Fejezet 

Szociális szolgáltatások 

 

8. Alapszolgáltatások 

 

18. § (1) A személyes gondoskodás ellátási formáin belül ugyanazon jogosultat többféle 

ellátás is megillethet. 

 

(2) A képviselő-testület a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi 

alapszolgáltatásokat biztosítja a város közigazgatási területén: 
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a) étkeztetés, 

b) házi segítségnyújtás, 

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

d) családsegítés, 

e) nappali ellátás (Idősek Klubja), 

f) támogató szolgáltatás és 

g) közösségi pszichiátria. 

 

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 

 

(4) A házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, a 

közösségi pszichiátriai ellátás és a családsegítés a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulást alkotó helyi önkormányzatok közigazgatási területén is igénybe vehető 

szolgáltatások. 

 

9. Étkeztetés 

 

19. § (1) A képviselő-testület az Szt. 62. §-ában foglaltak szerint étkeztetést biztosít 

különösen annak, 

a) aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. törvény alapján a reá 

irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, 

b) akinek az egészségi állapota az 5. számú mellékletet képező háziorvosi vagy szakorvosi 

igazolás alapján indokolja, 

c) aki érzékszervi, így különösen látás-, hallásszervi, vagy mozgásszervi, vagy értelmi 

képességeit jelentős mértékben nem, vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 

kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a 

társadalmi életben való aktív részvétel során, és fogyatékosságának fennállását hitelt 

érdemlő módon igazolja, így különösen ellátást megállapító határozattal, orvosi 

szakvéleménnyel, 

d) a pszichiátriai vagy szenvedélybetegnek, akinek az állapota a háziorvos vagy szakorvos 

5. melléklet szerinti igazolása indokolja, 

e) aki az Szt. alapján hajléktalannak minősül, 

f) aki a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek 

gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának 

elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 

alapján tartósan álláskeresőnek minősül. 

 

(2) Az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhatja, ismételt esetben pedig 

jegyzőkönyv felvétele mellett megszüntetheti az étel kiadását, ha az ellátásra jogosult 

a) az étkeztetési hely házirendjét megsérti, vagy az együttélés alapvető szabályait nem 

tartja be, a közösségre nézve agresszív, fenyegető magatartást tanúsít, vagy 

b) a közegészségügyi, járványügyi szabályokat nem tartja be. 

 

 (3) Ha az étel házhozszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a 

kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. Az 

ebéd kiszállításáért fizetendő személyi térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő személyek 

eltérő rendszeres havi jövedelme esetén a magasabb összegű rendszeres havi jövedelemmel 

rendelkező igénybe vevő figyelembe vételével kerül megállapításra. 

 

10. Házi segítségnyújtás 
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20. § (1) Az Szt. 63. §-a alapján nyújtott házi segítségnyújtás működtetése a Városi 

Gondozási Központ feladatkörébe tartozik. 

 

(2) Házi segítségnyújtás keretében a jogosult kérelmére 

a) ebéd házhozszállításban, 

b) egyéni szükséglet szerinti gondozásban 

részesül. 

 

(3) A házi segítségnyújtást az intézményvezető jegyzőkönyv együttes felvétele mellett 

megtagadhatja, ismételt esetben pedig megszüntetheti, ha a segítségnyújtásra jogosult a 

szociális gondozót munkájában szándékosan akadályozza, így különösen, ha a lakásba 

felhívás ellenére nem engedi be, vagy a gondozó testi épségét veszélyeztető magatartást 

tanúsít, vagy azzal fenyeget. 

 

11. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

21. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére szociális rászorultság alapján 

jogosult 

a) az egyedül élő 65 év feletti személy, 

b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy 

c) kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai 

beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. 

 

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Városi Gondozási Központ biztosítja. 

 

(3) Az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó a legrövidebb időn belül 

köteles a helyszínen megjelenni és a probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 

intézkedéseket megtenni. 

 

(4) A szolgáltatást igénylő a krízishelyzetek elhárítása céljából, a lakásba való bejutás miatt 

köteles egy lakáskulcsot leadni a Városi Gondozási Központban. 

 

12. Családsegítés 

 

22. § (1) A családsegítő szolgáltatatás általános és speciális segítő szolgáltatatása keretében a 

települési önkormányzat segítséget nyújt a közigazgatási területén élő szociális és 

mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, 

családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, 

valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. 

 

(2) A családsegítés feladatait a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el az Szt. 64. §-

ában foglaltak alapján. 

 

13. Nappali ellátás 

 

23. § (1) A képviselő-testület nappali ellátást nyújtó intézményként a Városi Gondozási 

Központban Idősek Klubját működtet. 
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(2) A felvétel iránti kérelmet a Városi Gondozási Központ vezetőjénél kell benyújtani, a 

felvételről az intézmény vezetője dönt. 

 

(3) Az Idősek Klubja szolgáltatásait az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhatja 

attól az ellátottól, aki 

a) a közösségre nézve agresszív, 

b) az alapvető közegészségügyi, járványügyi szabályokat megszegi, vagy 

c) a közösség sérelmére szabálysértést, vagy bűncselekményt követ el. 

 

(4) Az Idősek Klubja a saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk 

vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 

részben képes személyek részére biztosit lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas 

kapcsolatokhoz, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint 

biztosítja az ellátottak napközbeni étkezését. 

 

(5) Az ellátás biztosításánál előnyt élvezhet az az egyedülélő időskorú, 

a) akinek jövedelmi viszonyai alacsonyak, vagy 

b) aki szociálisan hátrányosabb helyzetű. 

 

(6) Kivételesen indokolt esetben előnyt élvezhet az az időskorú, 

a) aki egyedül él, 

b) akinek egészségi állapota ezt indokolja és 

c) napközbeni ellátására más nappali intézményben nincs lehetőség. 

 

(7) Nem veheti igénybe az ellátást az a személy, aki 

a) fertőző beteg vagy kórokozó hordozó, 

b) közveszélyes vagy elmebeteg vagy 

c) a közösségi életvitelre, a közösségi normák betartására alkalmatlan. 

 

(8) Az ellátás keretében az intézmény napi kétszeri étkezést és heti egyszeri orvosi ellátást 

biztosít, e rendelet 9. alcímének rendelkezései szerint. 

 

14. Intézményi térítési díj 

 

24. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját 

a képviselő-testület évente kétszer állapíthatja meg. Első alkalommal minden év április 1-

jéig, második alkalommal szükség szerint. 

 

(2) Az április 1-jéig megállapított intézményi térítési díj esetén a személyi térítési díjak 

összegét az intézményvezető évente minden év április 30-ig köteles felülvizsgálni. 

 

(3) Amennyiben az intézményi térítési díjak megállapítása a (2) bekezdésben foglaltaktól 

eltérő időpontban történik, az intézményvezető köteles a személyi térítési díjak összegét az 

intézményi térítési díj megállapítását követő 30 napon belül felülvizsgálni. 

 

(4) Az intézmény által nyújtott bármely ellátását meg kell szüntetni annak, aki a személyi 

térítési díj megfizetésével önhibájából legalább 3 hónapja késedelemben van. 

 

(5) Az intézményi térítési díjak megállapítását a rendelet 6. melléklete tartalmazza. 
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15. Személyi térítési díj 

 

25. § A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési 

szempontból meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben, a 6. melléklet 

szerint. 

 

V. Fejezet 

Szociálpolitikai kerekasztal 

 

26. § (1) A képviselő-testület helyi szociálpolitikai kerekasztalt működtet a képviselő-testület 
által jóváhagyott szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott célkitűzések, 
fejlesztések, feladatok megvalósulásának, végrehajtásának és a városi szociális 
jelzőrendszer működésének folyamatos figyelemmel kísérésére.  

 
(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjait a képviselő-testület felkérésére a város területén 

szociális intézményeket működtető alábbi fenntartók, valamint alábbi szervezetek 
delegálják:  
a) Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárd, Széll K. tér 11.),  
b) Városi Gondozási Központ (Szentgotthárd, Arany J. u. 1.),  
c) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7.),  
d) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület (Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7.),  
e) Katolikus Plébánia Karitász (Szentgotthárd, Széll K. tér 5.),  
f) Magyar Vöröskereszt Szentgotthárdi Területi Szervezete (Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) 

és  
g) Diabétesz Klub (Szentgotthárd, Rákóczi F. u. 5.).  

 
(3) A delegált tagok megbízatása a képviselő-testület megbízatásának időtartamáig szól.  

 
(4) A szociálpolitikai kerekasztal tagságának megbízatása megszűnik:  

a) a megbízatási idő leteltével,  
b) a tag lemondásával, illetve halálával,  
c) a tag visszahívásával,  
d) a delegáló szervezet jogutód nélküli megszűnésével. 
 

27. § (1) A szociálpolitikai kerekasztal vezetői tisztét a képviselő-testület által választott 
személy tölti be.  

 
(2) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülést a 

kerekasztal vezetője hívja össze és vezeti le. A kerekasztal akkor határozatképes, ha a 
tagok több, mint fele jelen van.  

 
(3) A kerekasztal véleményét egyszerű szótöbbséggel alakítja ki. A szociális 

szolgáltatástervezési koncepció végrehajtásáról kialakított véleményéről a képviselő-
testületet tájékoztatni kell.  

 
(4) Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a kerekasztal vezetője, valamint a 

jegyzőkönyv vezetője ír alá és hitelesít.  
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(5) A kerekasztal kidolgozza a szociális jelzőrendszer működésének elveit, rendjét.  
 

(6) A szociálpolitikai kerekasztal működésével kapcsolatos a feladatokat a Hivatal látja el. 

 

VI. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

28. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és az 

egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati 

rendelet. 

 

  

Huszár Gábor 

 polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 

 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 

….-i ülésén fogadta el. 

 

 

Kihirdetve: ……………………….. 

 

  Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 
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1. melléklet 

a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
 

A.) Személyi adatok 
 
1. Az ellátást igénylő neve: …………………………………………………………………….  
születési neve: ……………………………………………………………………………...  
2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………………….  
3.Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe, ahol életvitelszerűen tartózkodik: 
.................................................................................………………………………………….  
4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ……………………  
5. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ……………………………………..  
6.Az igénylővel együtt élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe 
vehető hozzátartozók száma: ………………. fő  
7. A 6. pontban szereplő hozzátartozók neve:  
a) …………………………………………………….  
b) …………………………………………………….  
c) …………………………………………………….  
d) …………………………………………………….  
e) …………………………………………………….  
f) …………………………………………………….  
g) ……………………………………………..……… 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 10. § (7) bekezdése alapján a 
szociális hatáskört gyakorló szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti.  
 
Dátum: …………….……………..  
 
……………………………….  
az ellátást igénylő  
vagy törvényes képviselőjének aláírása 
 
…………………………….. cselekvőképes hozzátartozók aláírása 
 
 
KITÖLTÉSI UTASÍTÁS: 
 
1. Bejelentett lakóhely címeként a lakcímet igazoló személyi okmányon szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az 

állandó lakóhely címét kell feltüntetni.  

2. Kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: házastársat; élettársat; 20 évesnél 
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton 
egyetemi, főiskolai tanulmányait folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi, 
értelmi, beszéd, vagy más fogyatékos gyermekeit; A Ptk. alapján eltartott egyéb rokont.  

3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.  

4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát 
(nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés, stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.  
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5. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett cselekvőképes hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást 
igénylő, vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.  
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B.) Jövedelemi adatok 
 

A jövedelmek típusai 

A 

kérelmező  

jövedelme 

A kérelmezővel közös háztartásban élő  

Személyek jövedelme 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és 

táppénz. 

       

2. Társas és egyéni 

vállalkozásból származó 

jövedelem. 

       

3. Ingatlan, ingó 

vagyontárgyak 

értékesítéséből származó 

jövedelem. 

       

4. Nyugellátás, baleseti 

nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

       

5. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (különösen: 

GYED, GYES, GYET, 

családi pótlék, 

gyermektartásdíj, 

árvaellátás) 

       

6. Munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres 

pénzellátás. 

       

7. Föld bérbeadásából 

származó jövedelem. 
       

8. Egyéb (különösen: kapott 

tartás, ösztöndíj, 

értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.). 

       

9. Önkormányzat által 

folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás a szociális 

igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi 

III. tv. 4. § (1) bek. i)  

pontja.  

       

10. A család összes nettó 

jövedelme (1-9.). 
       

11. A család összes nettó 

jövedelmét csökkentő 

tényezők (tartásdíj összege). 

       

 

A család összes nettó jövedelme: ……………………… Ft/hó 
 
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ……….…….. Ft/hó. 
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2. melléklet 

a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

 

A D A T L A P 

 

1. Név:  .............................................................................  
2. Születési hely, idő  ..............................................................................  
3. Anyja neve:  ..............................................................................  
4. Állandó lakcíme:  ..............................................................................  
Tartózkodási helye:  ..............................................................................  
5. Családi állapota:  ..............................................................................  
6. Gyermekeinek száma:  ..........  
7. Közös háztartásban élők név szerinti felsorolása: 
  
...................................  Rokonsági fok:  ..........................................  
...................................  Rokonsági fok:  ..........................................  
...................................  Rokonsági fok:  ..........................................  
...................................  Rokonsági fok:  ..........................................  
...................................  Rokonsági fok:  ..........................................  
...................................  Rokonsági fok:  ..........................................  

 

8. Foglalkozása: .............................................. 

9. Jövedelme: 

......................................  Ft főfoglalkozásból  

......................................  Ft mellékfoglalkozásból  

......................................  Ft nyugdíj  

......................................  Ft egyéb (.....................................)  
 

10. Vagyoni helyzete (ingatlanok): 
 

a) Családi ház - öröklakás: 1 szoba – 2 szoba – egyéb  
 Állaga: jó – közepes – rossz 
 Komfort fokozata: összkomfortos – komfortos – félkomfortos – komfort nélküli 
 

b) Üdülő és egyéb ingatlan: beépített, illetve beépítetlen ingatlan (......... m2) 
Ingóságok a szokásos berendezési tárgyakon kívül:  
 
Gépkocsi gyártási éve: ………. 
Típusa: ……………………….. 
Egyéb:  van – nincs 
Ha van, annak felsorolása: .......................................................................... 
 

11. Eltartottak száma: 
 
................................. név ............. (kora)  ...........................................  oktatási intézmény  
................................. név.............

. 
(kora) ........................................... oktatási intézmény  

................................. név............. (kora) ........................................... oktatási intézmény  
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. 
................................. név.............

. 
(kora) ........................................... oktatási intézmény  

................................. név.............
. 

(kora) ........................................... oktatási intézmény 

 
12. Van-e tartásra kötelezett hozzátartozója?  Igen – Nem  

Ha igen, neve és lakcíme:..........................................., 
.............................................................  
Rokoni kapcsolat: 

..................................................................................................................... 

 

13. Van-e családban krónikus betegségben szenvedő?  Igen – Nem  
Ha igen, neve: ......................................................................................  
Betegsége: ............................................................................................  
Mióta: ................................................................................................... 
 

14. Egyedülálló esetén el tudja-e látni magát?  Igen – Nem  
Ha nem, milyen segítséget igényel: 
...............................................................................................  

 
15. Szenvedélybeteg van-e a családban?  Igen – Nem  

Ha igen, ezek név szerinti felsorolása: 
.......................................................................................... 
 

16. A szenvedélybeteg gyógykezelés alatt áll-e?  Igen – Nem  
Ha nem, hajlandó-e alávetni magát annak?  Igen – Nem 
 

17. Van veszélyeztetett kiskorú a családban?  Igen - Nem  
Ha igen, név szerint: 
............................................................................................................................  
 

18. Családon belül elhárítható-e a veszélyeztető ok? Igen – Nem 
Ha igen, hogyan: 
..................................................................................................................................  
Ha nem, javaslat a kiskorú érdekében a teendő intézkedésre: 
…......................................................... 
………………………………………………………………………………………………………... 

 
19. A család – személy havi rezsije: 
 

Kölcsöntörlesztés  ......................,-  Ft/hó  Csatorna  ....................,
-  

Ft/hó  

TV. előfiz. díj:  ......................,-  Ft/hó  Fütési költség  ....................,
-  

Ft/hó  

Villany  ......................,-  Ft/hó  Víz  ....................,
-  

Ft/hó  

Napilapok:  ......................,-  Ft/hó  Telefon  ...................., Ft/hó  
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-  

Gáz  ......................,-  Ft/hó  Egyéb  ....................,
-  

Ft/hó  

Helyi adó befizetés ......................,- Ft/hó Szemétszállítási díj ....................,
- 

Ft/hó 

 

Egyéb költség részletezése: pl. gyógyszer, diéta stb: ……………………………………………... 
...................................................................................................................................................
........ 
 
Összesen: .......................,- Ft/hó  

 
20. Egy főre jutó jövedelem: .......................,- Ft/hó  
 
21. Létminimum alatt van?  Igen – Nem 
 
22. Részesül-e valamilyen ellátási formában?  Igen – Nem  

Ha igen, melyik ellátási formában? 
............................................................................................... 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
............. 
 

23. Megjegyzés, értékelés:  
.....................................................................................................................................................
....  
.....................................................................................................................................................
....  
.....................................................................................................................................................
....  
.....................................................................................................................................................
....  
.....................................................................................................................................................
....  
.....................................................................................................................................................
.... 
 
 

J A V A S L A T :  
.....................................................................................................................................................
....... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................ 
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.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................ 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................ 
 
 
Szentgotthárd, ............. év ........................... hó ........ nap 
 
 
 ……………………. 



 
95 

 

3. melléklet 

a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM  
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 

települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) megállapítására 

 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve: ................................................................................................................................................................ 

1.1.2. Születési neve: ................................................................................................................................................. 

1.1.3. Anyja neve: ...................................................................................................................................................... 

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .................................................................................................................. 

1.1.5. Lakóhelye:     irányítószám ................................................................................................ település  
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó 

1.1.6. Tartózkodási helye:     irányítószám ................................................................................................ település 
...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó 

  

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:          
1.1.8. Állampolgársága: .............................................................................................................................................. 

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................................ 

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ............................................................................................ ................. 

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 
1.2.1.  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
1.2.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy 
1.2.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.2.4.  menekült/oltalmazott/hontalan. 

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő. 
1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

  A B C D 

  
Név 

(születési név) 
Születési helye, ideje (év, hó, nap) Anyja neve Társadalombiztosítási Azonosító Jele 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai 

között van olyan személy: 
a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő, 
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő, 
c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő. 
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2. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 

 A B C 

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban 

élő további személyek 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 
ebből: közfoglalkoztatásból származó 

            

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és 

más önálló tevékenységből származó 
      

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások       

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 
      

6. Egyéb jövedelem       

7. Összes jövedelem       

 

3. Lakásviszonyok 

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2. 
  
3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ……………………………………………………….. 

 

4. Nyilatkozatok 

4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék 
  
működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). 
  
Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ……………. ……………………………… 

  

4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok) – különös tekintettel azokra, amelyek 
esetében már hátralék áll fenn: 
     

  

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

Dátum: ................................................ 
.......................................................................... 

kérelmező aláírása 
.......................................................................... 

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

   

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik. 
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4. melléklet 

a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem 
rendkívüli települési támogatás megállapításához 

 
 

A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 
 
Neve: ….………………………………………………. 
Születési neve: ……………………………………….... 
Anyja neve: ……………………………………………. 
Születési helye, ideje: ….…………………………………………………………..  

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□  
Lakóhelye: …………………………………………………………………………  
Tartózkodási helye: ……..………………………………………………………… 

A kérelmező családi állapota: □ egyedülálló  □ házastársával/élettársával él együtt  

Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ……… fő  
 
A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok:  
 
Neve: ….………………………………………………. 
Születési neve: ……………………………………….... 
Anyja neve: ….…………………………………………..…..  
Születési helye, ideje: …..……………………………………………….  

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□  
 
A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekek száma összesen: .......... fő 
 

A rendkívüli települési támogatást elhunyt személy eltemettetésének költségeihez kérem □  

A temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele közös lakcímen élő 
közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát. 
 
Milyen célból kéri a rendkívüli települési támogatást? (részletes indokolás): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A rendkívüli települési támogatás megállapítása esetén az …………………… pénzintézetnél 
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vezetett ……………………………. számú lakossági folyószámlámra történjen az utalás. (Ki nem 
töltés esetén az önkormányzati segély folyósításának módja postai átutalás.) 
 
 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent előadottak a valóságnak 
megfelelnek.  
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen 

- a lakóhelyemen, vagy      □ 

- a tartózkodási helyemen  □ 

élek (a megfelelő részhez tegyen X-et). 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 
szociális hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti. 
Alulírott mint az eljárás megindítására irányuló ezen kérelmet benyújtó ügyfél a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (9) 
bekezdése szerinti értesítés megküldését kérem:  igen / nem 
 
  
Szentgotthárd, ……… év ………………… hó …. nap 

 

 

 

 …………………….  
  Kérelmező aláírása 
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5. melléklet 

a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

 

 

IGAZOLÁS 
az étkeztetést igénybe vevő egészségi állapotáról 

 
Név:……………………………………………………….  
Születési hely, idő………………………………………...  
Lakóhely:…………………………………………………  
TAJ szám:…………………………………………………  
 
1. Önellátásra vonatkozó megállapítások (a megfelelő rész aláhúzandó):  
 

Önellátásra    képes – részben képes – segítséggel képes 
 

2. Szenved-e krónikus betegségben (ha igen, miben)? 
………………………………………………………………………..  
 
3. Fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke: 
………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………..  
 
4. Szenved-e szenvedélybetegségben (ha igen, miben)? ………………………………………..  
 
5. Rendszeres orvosi ellenőrzése szükséges-e? ………………………………….  
 
6. Háziorvos/szakorvos egyéb megjegyzései:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 
 
 
 ……………………….. 
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6. melléklet 
a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

 

INTÉZMÉNYI ÉS SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAK 
 

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 
(Ft) 

Ebéd szállítással  
(Ft/adag) 

Ebéd szállítás nélkül 
(Ft/adag) 

nettó áfa  bruttó nettó áfa bruttó 

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  
 
2.1. Intézményi térítési díj: 950,- Ft/óra  
 
2.2. Kedvezmények, mentességek: 
  

Jövedelmi sáv (Ft) 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 
  
Személyi segítés óradíja: 700,- Ft/óra  
Szállítási kilométerdíj: 120,- Ft/km  
 
4.2. Kedvezmények, mentességek 
 

Jövedelmi sáv (Ft) 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 

130 Ft/km 

 

 

6. NAPPALI ELLÁTÁS 
 
6.1. Intézményi térítési díj 
 
Étkeztetés intézményi térítési díj:  

ebéd: 570,- Ft/fő/nap  

reggeli: 250,- Ft/fő/nap  

Klub-tartózkodás intézményi térítési díj: 180,- Ft  
 
6.2. Kedvezmények, mentességek 
 

Jövedelmi sáv  
 (Ft) 

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  
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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  
 

 

Indokolás: 

 

1. §-hoz: Az Szt-ben használt fogalmakkal meghatározza a rendelet célját, ami az Szt-ben a 

képviselő-testület hatáskörébe utalt szabályozási feladatok végrehajtása. 

2. §-hoz: A rendelet személyi hatályának meghatározása az Szt. rendelkezéseinek 

megfelelően. 

3. §-hoz: Az Szt. értelmező rendelkezéseit kiterjeszti jelen rendelet alkalmazásában is. 

4. §-hoz: Meghatározza, az ellátások iránti kérelem benyújtásának helyét és módját. 

Rendelkezik a környezettanulmány készítéséről, valamint a jogosulatlanul igénybe 

vett ellátás következményeiről. Lehetővé teszi, hogy hivatalból indult eljárás esetén a 

döntéshozó eltekintsen az ügyfél jövedelmi viszonyaitól. Megállapítja a pénzbeli 

ellátások kifizetésének módját. 

5. §-hoz: Meghatározza a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 

települési támogatás fogalmát, meghatározza, hogy a támogatás mely 

lakásfenntartási költségekhez nyújtható. Megállapítja a támogatás időtartamát (egy 

év). A képviselő-testület a gyorsabb ügyintézés miatt a polgármesterre ruházza át a 

hatáskörét. 

6. §-hoz: A megállapítás jogosultsági feltételeiről rendelkezik, és meghatározza a fogyasztási 

egységeket. 

7. §-hoz: Meghatározza a lakásfenntartás elismert havi költségét és a lakásfenntartás egy 

négyzetméterre jutó elismert havi költségét, az elismert lakásnagyságokat, a 

lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összegét. Rendelkezik az egy 

négyzetméterre jutó elismert havi költség összegének változása esetére a változás 

időpontjától az új összegnek megfelelő folyósításról, valamint az előrefizetős gáz- 

vagy áramfogyasztást mérő készülékkel rendelkezők támogatásának módjáról 

(legalább egy részét a támogatásnak természetben, a készülék működtetését lehetővé 

tévő formában kell nyújtani). 

 

8. §-hoz: A kérelem benyújtásának módját és kötelező mellékleteit állapítja meg. 

 

9. §-hoz: Feltételül szabja a lakókörnyezet rendezettségét, megállapítja a szankciókat. 

 

10. §-hoz: Egy lakásra csak egy jogosultnak nyújtható a támogatás. Kizárja az ugyanarra a 

célra nyújtott párhuzamos támogatás lehetőségét, aminek a 2015. évben van csak 

jelentősége. 

 

11. §-hoz: A jogosult és a szolgáltató érdekkörében történő változások következményeiről 

rendelkezik. 

 

12-14. §-hoz: Meghatározza a rendkívüli települési támogatás feltételeit: a 

jövedelemhatárokat, az adható támogatás összegét, gyakoriságát, módját (pénzben 

vagy természetben is lehet nyújtani). A képviselő-testület a hatáskörét ezen 

támogatás kapcsán a gyorsabb ügyintézés végett a polgármesterre ruházza. 
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Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetére, valamint arra az esetre, ha 

a rendkívüli települési támogatást elhunyt személy eltemettetésének költségeihez 

való hozzájárulásként kérik, az általánostól eltérő szabályokat állapít meg. 

 

15. §-hoz: Meghatározza a természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás lehetséges 

formáit. 

16. §-hoz: A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában 

kell nyújtani. 

17. §-hoz: Megállapítja a köztemetés ügyintézése elindításának módját, a köztemetés módját, 

valamint költségének elengedése illetve részletekben való megfizetése feltételeit. A 

képviselő-testület a hatáskörét e tekintetben a polgármesterre ruházza át a 21 napos 

ügyintézési határidő miatt. 

18. §-hoz: Felsorolja a szociális szolgáltatásokat, megengedi azok párhuzamos biztosítását. 

Térítési díj ellenében vehetők igénybe. Meghatározza a kistérség területén igénybe 

vehető szolgáltatások körét. 

19. §-hoz: Meghatározza a szociális étkeztetés helyi feltételeit, a kérelem szükséges 

mellékletét, az ellátást végző szervezetet, az ellátás megtagadásának, illetve 

megszüntetésének eseteit. 

20. §-hoz: Meghatározza a házi segítségnyújtást végző szervezetet, az ellátás módját és az 

ellátás megtagadásának, illetve megszüntetésének eseteit. 

21. §-hoz: Megállapítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogosultsági feltételeit, az 

ellátást biztosító szervezetet, az ellátás tartalmát és egyéb feltételét. 

22. §-hoz: Meghatározza a családsegítés körét, célját és az azt ellátó szervezetet. 

23. §-hoz: Meghatározza a nappali ellátást nyújtóintézményt, és az ellátás módját, a kérelem 

benyújtásának és elbírálásának módját, az ellátás megtagadásának eseteit, az ellátás 

igénybe vételének feltételeit és kizáró okait, valamint az ellátás módját. 

24. §-hoz: Az intézményi térítési díj megállapításának módját és időpontjait, valamint a 

kifizetés késedelmének szankcióját határozza meg 

25. §-hoz: A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által 

mérlegelési szempontból meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint 

összegben. 

26-27. §-hoz: A Szociálpolitikai Kerekasztal működését szabályozza. 

28. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés, valamint a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül 

helyezése. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére 

 

Tárgy:  Önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítása 2015. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd útjai állagának megfelelő szinten tartása különösen fontos feladat. Az itt 

élők a mindennapi életük során naponta szembesülnek a jól karbantartott utak pozitív 

élményével és naponta bosszankodnak, ha az útépítés illetve karbantartás elmaradása 

nehézségeket okoz nekik. A településre érkezők pedig legelőször közútjainkkal 

találkoznak és meghatározó következtetéseket vonnak le ezek állapota alapján a 

település egészére vonatkozóan. 

Mi most ebben az előterjesztésben valamennyi olyan önkormányzati utat 

megvizsgáltunk melyek javításra, karbantartásra, átépítésre várnak. Sajnos ezek összes 

költsége lényegesen magasabb, mint az önkormányzatunk számára 2015-ben 

rendelkezésre álló keret így a T. Képviselő- testületnek válogatnia kell. A megjelölt 

költségek becsült összegek, vélhetően közbeszerzési eljárásban kell majd kiválasztani 

a kivitelezőket és ennek fényében a költségek változhatnak, de a felsorolt összegek 

mindenképpen irányadók.     
 

A Képviselő-testület 2013. októberi ülésén foglalkozott az önkormányzati utak 

állapotával. Az előterjesztésben jeleztük, hogy a felújítással érintett utcákat időben 

meg kell határozni, mivel egy építési engedély nélkül végezhető meglévő út burkolat-

felújításánál is műszaki tervdokumentáció alapján lehet a kivitelezésre vonatkozó 

közbeszerzést elindítani. A műszaki tervdokumentációt az építési beruházások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

előírásai szerint kell elkészíttetni. Egy új út, járda, vagy kerékpárút építésénél pedig 

csak jogerős építési engedély beszerzése után lehet a kivitelezésre vonatkozó 

közbeszerzési eljárást elindítani. 

Fontos az is, hogy  a műszaki előkészítés során az összes közmű-üzemeltetőt értesíteni 

célszerű az adott évben tervezett felújításokról, hogy munkáikat ütemezni tudják, 

mivel az utak felújítását követően a közvetlen hibaelhárítást kivéve nem célszerű 

felbontani a végleges burkolatot. 

 A fent leírtak alapján kérjük, hogy már most határozza meg a T. Képviselő-testület a 

felújítással érintett utcákat, hogy az előkészítéseket időben el tudjuk indítani annak 

érdekében, hogy a kivitelezési munkálatokat idén el is lehessen végezni. 

2014-ben az alábbi közlekedési felületek  teljes szélességű burkolat-felújítására került 

sor: 

- Deák F. utca teljes hosszban kétoldali járdával, parkolóállásokkal); 

- 15. hrsz.-ú út (színház mögötti útszakasz); 

- Rózsa F. út – Zsidai út (Tompa M. utca – Örökzöld utca közötti szakasza); 

- Tótfalusi úti járda (templom épülete és Tótfalusi patak közötti szakasza); 

- Hétház utca teljes szakasza. 
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Továbbá jelenleg folyamatban van a vis maior pályázatunk elbírálása, amely több 

útszakasz teljes szélességű burkolat-felújítását is érintené, amelyek a következők: 

- Felsőpatak utca teljes szakasza; 

- Alsópatak utca teljes szakasza; 

- Erdei utca felső szakasza; 

- Zöldlomb utca teljes szakasza; 

- Toldi M. utca felső szakasza; 

- Babits M. utca teljes szakasza; 

- Kodály Z. utca (Alkotmány utca – Dobó I. utca közötti szakasza); 

- Dobó I. utca 200 m
2
-es szakasza. 

 

 

 

Az önkormányzat idei évre tervezett költségvetésében burkolat-felújításra 85 mFt 

szerepel, illetve az éves út-híd karbantartási keret terhére is tudunk kisebb teljes 

szélességű burkolat-felújításokat elvégeztetni.  

 

Az egyik legkritikusabb utca, évtizedes elmaradásunk a Tompa M. utca.  Az utca 

felújítására kivitelezőkkel is egyeztetett olyan alternatív megoldást javaslunk, hogy 

ezzel már nem kell szétszedni a teljes pályaszerkezetet. (Ennek költségei biztosan 

jelentősen túlhaladják a 100 millió Ft-ot). A javaslatunk, hogy a Tompa M. utca 5,5 m 

széles burkolatalap kialakítása után 2 rtg.-ű melegen hengerelt aszfalt burkolatot 

kapna, kétoldali nemesített padkával, kétoldali beton folyóka kiépítésével és a meglévő 

egyoldali járda teljes felújításával. Ennek az alternatív megoldásnak  a bekerülési 

költsége bruttó 53,98 mFt lenne. 

A Máriaújfalu városrész önkormányzati útjait, járdáit a mellékelt állomány nem 

tartalmazza a tervezett szennyvíz-csatornázás miatt. 

 

A fent leírtak alapján az alábbi táblázatban összegezzük az előterjesztéshez csatolt 

állományban részletezett önkormányzati utak felújításának költségeit és főbb műszaki 

tartalmát: 

 
Munka megnevezése Bekerülési költsége (bruttó) Megjegyzés 

Tompa M. utca 53,98 mFt 2 rtg. melegen hengerelt 

aszfalttal teljes hosszon, 

kétoldali beton folyókával, 

járda felújítással 

 Zsidai utca (Örökzöld u.-

tól a tűzoltószertárig) 

31,33 mFt  2 rtg. melegen hengerelt 

aszfalttal  

Váci M. utca 8,140 mFt Remix-es technológiával 

melegen hengerelt aszfalttal 

Felsőpatak utca 21,40 mFt Vis maior pályázatban érintett 

utca – Pályázat elbírálás alatt ! 

Alsópatak utca 7,98 mFt Vis maior pályázatban érintett 

utca – Pályázat elbírálás alatt ! 

Dobó I. utca (temetőtől a 

Kodály Z. utcáig) 

9,71 mFt Vis maior pályázatban érintett a 

Dobó I. utca 200 m2-es 

szakasza (1,823 mFt-tal) – 
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Pályázat elbírálás alatt ! 

Babits utca 3,43 mFt Vis maior pályázatban érintett 

utca – Pályázat elbírálás alatt ! 

Toldi utca 12,56 mFt Vis maior pályázatban érintett a 

Toldi M. utca felső szakasza 

(6,27 mFt-tal) – Pályázat 

elbírálás alatt ! 

Kodály Z. utca 15,14 mFt Vis maior pályázatban érintett a 

Kodály Z. utca Alkotmány u. – 

Dobó I. utca közötti szakasza 

(10,18 mFt-tal) – Pályázat 

elbírálás alatt ! 

Erdei utca 8,94 mFt Vis maior pályázatban érintett 

az Erdei utca felső szakasza 

(4,99 mFt-tal) – Pályázat 

elbírálás alatt ! 

Zöldlomb utca 5,46 mFt Vis maior pályázatban érintett 

utca – Pályázat elbírálás alatt ! 

Kilián Gy. utca 4,45 mFt Melegen hengerelt 

aszfaltburkolattal történő 

felújítás 150 m hosszon 

Mikes K. utca 4,92 mFt Szilárd burkolat nélküli 180,00 

m hosszúságú utca  

370 hrsz.-ú út (szilárd 

burkolat nélküli utca Kethelyi 

mezőben (Duxler u. – Vakarcs 

K. utca között)  

2,35 mFt Szilárd burkolat nélküli 75,00 m 

hosszúságú utca 

Fenyő utca 5,41 mFt Melegen hengerelt 

aszfaltburkolattal történő 

felújítás 115 m hosszon 

Felső utca 8,36 mFt Melegen hengerelt 

aszfaltburkolattal történő 

felújítás 150 m hosszon + 

parkoló (Rábakethelyi 

temetőhöz vezető út) 

Alsó út 2,54 mFt Melegen hengerelt 

aszfaltburkolattal történő 

felújítás 180 m hosszon 

Szépvölgyi  utca 6,36 mFt Szilárd burkolattal rendelkező 

szakaszán melegen hengerelt 

aszfaltburkolat kialakítása 

Vadvirág utca 7,36  mFt Melegen hengerelt 

aszfaltburkolattal történő 

felújítás 370 m hosszon 

Móra F. utca 4,43 mFt Melegen hengerelt 

aszfaltburkolattal történő 

felújítás 200 m hosszon 

Gyertyános utca 5,33 mFt Melegen hengerelt 

aszfaltburkolattal történő 

felújítás 200 m hosszon 

Akác utca 6,04 mFt Melegen hengerelt 

aszfaltburkolattal történő 

felújítás 260 m hosszon 

Fagyöngy utca 3,13 mFt Melegen hengerelt 
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aszfaltburkolattal történő 

felújítás 135 m hosszon (szilárd 

burkolat nélküli utca 

Rábatótfalu városrészen) 

 

 

 Tisztelt Képviselő-testület ! 

 
Kérem, hogy az előterjesztés alapján a 2015. évre vonatkozó önkormányzati burkolat-

felújításokkal érintett területeket az önkormányzat költségvetésében biztosított forrásokra 

tekintettel meghatározni szíveskedjenek ! 

 

Határozati javaslat  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó 

önkormányzati burkolat-felújításokkal érintett területeket az alábbiak szerint határozza meg: 

...  

 

Határidő:  

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

  

 

Szentgotthárd, 2015. február 17. 

 Fekete Tamás 

 városüzemeltetési vezető                                                                                                      

Ellenjegyzés: 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére. 

 

Tárgy : Sztg. Széll K. tér 15. sz. alatti 29/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség bérleti díjának  

            felülvizsgálata 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Fanatic BT. bérleti díj ügye: 

 

Fanatic Bt. az általa bérelt Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonát képező 

Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti 29/A/1 hrsz-ú üzlethelyiséget 2014. őszén felújította, 

komfortosította s 2015. január 16-n érkezett és iktatott kérelem alapján kérte a felújítás 

költségeinek bérleti díjba történő beszámítását. A kérelem mellé csatolt, falújítás során 

megbízott vállalkozások által kiállított számlák alapján a beruházás bruttó 1.509.622.-Ft-ba 

került.  

Mivel az ÁFA-t a vállalkozás visszaigényelheti, így a nettó költségekből, 1.192.929.-Ft-ból 

(melyben volt alanyi mentes számla is) nettó 600.000.-Ft összeg beszámítását támogattuk. A 

teljes igényelt összeg elfogadására azért nem állt módunkban elfogadni, mivel a Bérlő az 

 önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó szabályairól szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 6.§. (4) – (7) 

bekezdése alapján nem tartotta be az előírásokat, így a rendelet alapján nem tudunk 

elszámolni egymással, hiszen a rendelet következő bekezdése így rendelkezik: 

„ (4) A bérlő ráfordításait a bérleti díj szüneteltetésével, vagy mérséklésével csak abban az 

esetben nyerheti vissza, ha az általa elvégzett munkálatok a Törvény 91/A.§ 17. pontjában 

meghatározott központi berendezéseket érinti. 

(5) Amennyiben a Bérlő a helyiséget a bérleti jogviszony fennállása alatt kívánja felújítani, 

úgy ezen szándékát a Városüzemeltetés vagy garázsok esetében a SZET Kft. felé köteles 

írásban olyan időben jelezni, hogy annak indokoltságát még a munkálatok megkezdése 

előtt vizsgálni lehessen. Amennyiben a SZET Kft. által bérbe adott bérleményt érinti a 

felújítás, úgy a SZET Kft. a Városüzemeltetés felé köteles haladéktalanul jelezni. Ezt 

követően a helyiséget meg kell tekinteni. A (4) bek. hatálya alá tartozó felújítás 

indokoltsága esetén a helyszínen felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni a felújítás tényét, 

annak várható költségeit és a Szerződő felek által lényegesnek ítélt további 

szempontokat. Ha a munkálatokat ténylegesen elvégezték, akkor a munka befejezését 

követően a bérlő köteles értesíteni a Városüzemeltetést, vagy garázsok esetében a SZET 

KFt-t a felújítás megvalósulásának ellenőrzése érdekében. A Bérlő a tényleges 

költségeket köteles számlával igazolni, ezt követően a bérleti díj szüneteltetésének vagy 

mérséklésének feltételeit külön megállapodásban kell rögzíteni.  
A számlából ki kell tűnnie annak, hogy a (4) bek. szerint elszámolható felújítások költségei 

milyenek voltak. 

(6) A Városüzemeltetés vagy garázsok esetében a SZET Kft. és a bérlő megállapodhatnak 

abban is, hogy a bérlő a helyiséget (4) bekezdés alá nem tartozó esetekben is 

átalakíthatja, korszerűsítheti. Ebben az esetben külön megállapodást kell kötni az 

ingatlankezelő és a bérlő között. Az 1 millió forint beruházási értéket meghaladó 

esetekben a megállapodás megkötésének előfeltétele a Képviselő-testület jóváhagyása. 
Amennyiben a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal ,az ingatlankezelő a 

korszerűsítési és átalakítási munkákhoz hozzájárult, a bérleti jogviszony megszűnése esetén a 

bérlő a megállapodástól függően igényt tarthat a megállapodásban foglalt értéknövelő 
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beruházásai megtérítésére illetve a költségei, vagy azok egy részének a bérleti díjba való 

beszámításába. 

Az elvégzett munkák megkezdésére, végzésére, ellenőrzésére a (4) bek. előírásai irányadók. 

(7) A (4) – (6) bek. hatálya alá nem tartozó esetekben a felújítások miatt a Bérlő 

semmilyen jogcímen visszatérítésre nem tarthat igényt. 

 

Láthjató, hogy a bérlő ebben az esetben a rendelet előírásai közül semmit nem tartott be.  

Ugyanakkor nem akarunk elmenni azon fontos szempont mellett, hogy az önkormányzat 

tulajdonát képező épületben végülis történt korszerűsítés (villamos hálózat, világítás 

korszerűsítése, mosdó, wc építése stb.) és annak eredményeképp a bérlemény 

komfortfokozata nőtt,  a tulajdonos  Önkormányzat vagyona gyarapodott, ezért támogattuk  

nettó 600.000.-Ft összeget a bérleti díjba beszámítani. (Mivel a 32/2013. (X.31.) 

önkormányzati rendelet 6.§. (6) bekezdésében szereplő munkálatok, beruházások 

összege nem éri el az 1 millió forintot, ezért nem kell ehhez a Testület hozzájárulása.) 

A bérlemény eddig nem rendelkezett wc-vel és mosdóval, az átalakítás során ezek 
megépítésre kerültek, mely által nőtt az üzlethelyiség komfortfokozata, melyhez az 

Önkormányzat hozzájárult, ezért kezdeményezzük magasabb bérleti díj megállapítását.  

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő Széll K. téri üzletek – melyek bérlői ugyanúgy a 

versenyszférában működő vállalkozások – az önkormányzati helyiségek használatáért az 

alábbi bérleti  díjat fizetik: 

Széll K. tér 16. Gyógyszertár (258m2)                  bérleti díja: 3458.-Ft/m2//hó  

Széll K. tér 21. Centrum Horgászbolt (82m2)       bérleti díja: 1861.-Ft/m2//hó 

Széll K. tér 21. „Familia”   üzletház (171m2)        bérleti díja: 1403.-Ft/m2//hó 

Széll K. tér 21. Cafe Corso étterem (141m2)         bérleti díja: 2215.-Ft/m2//hó 

Széll K .tér 17. Valutaváltó helyiség (23 m2)        bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó (nincs wc) 

Széll K .tér 17. Papírbolt (35m2)                        bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó (rendelkezik wc-

vel a bérlő maga alakította ki, nem történt költségtérítés) 

A bérleti díjak Áfa mentesek.  

 

A  Fanatic BT. által bérelt üzlethelyiség (29 m2) jelenlegi bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó, 

33.991.-Ft/hó. 

A Bt-t levélben értesítettük a beszámításra kerülő összegről (600.000.-Ft), melyet a cég 

képviselője el is fogadott (a rendeletben leírtak megismerése mellett), viszont azzal a kéréssel 

fordult a T. Testülethez, hogy a teljes felújítási költségekre tekintettel a bérleti díj emelésétől 

eltekinteni szíveskedjenek.  

 

Határozati javaslat 

 

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

Önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti 29/A/1 hrsz-ú 

üzlethelyiség  havi bérleti díját - az Önkormányzat társfinanszírozása következtében 

létrejött komfortfokozat emelkedése végett - ..…..-Ft/m2-ben állapítja meg, mely bérleti 

díjat 2015. március 1-től kell alkalmazni. .  

 

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

Önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti 29/A/1 hrsz-ú 

üzlethelyiség  havi bérleti díját – a Fanatic Bt. és az Önkormányzat társfinanszírozása 

következtében létrejött komfortfokozat emelkedése végett –  
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„A” variáció: ….……. év december. 31-ig változatlanul hagyja. A bérleti díj 

komfortfokozat emelkedése végett történő emeléséről az előzőekben szereplő időpont 

előtti testületi ülésen ismételten visszatér.  

„B” variáció: nem emeli, változatlanul hagyja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2015. február 12. 

 

 Fekete Tamás 

          városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzés: 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2015. február  25-i ülésére 

 

 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

 

Nincs lejárt határidejű határozat. 

 

 

 

 

II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 

 

 

Két ülés között történtek 

2015. január 

 

Városüzemeltetés: 

építéshatósági csoport 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek száma: 1 

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma: 

1 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

0 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

0 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 5 

Fennmaradási eljárások száma: 1 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma:  

Településképi bejelentési eljárások: 0 
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Két ülés között történtek 

2015. február 

 

 

 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatósága írásbeli kérelmünk alapján 

hozzájárult, hogy az önkormányzat saját költségén az alábbi állami tulajdonú és a NZrt. 

kezelésében lévő utakon a következő forgalomtechnikai beavatkozásokat megtegye: 

o Szentgotthárd, Kossuth l. u. 12. sz. ingatlannál (Mentőállomásnál) „Különösen 

veszélyes helyre” figyelmeztető burkolati jel felfestését; 

o Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. számú épület (könyvtár) előtt lévő gyalogos-

átkelőhelynél mindkét irányból „Gyalogos-átkelőhely veszélyt jelző” piktogram 

felfestését; 

o A Széchenyi út József A. utca kereszteződésénél  a kanyarodó kerékpárosok jelzésére 

„Kerékpárosok” veszélyt jelző tábla kihelyezését. 

 

 Megrendeltük Szentgotthárd-Jakabháza városrészen a temetőhöz vezető út – kerékpárút 
kereszteződésében az erdő területekre vezető földútnál a hordalék kerékpárútra jutásának 

megakadályozása érdekében vasalt beton vízvető építését a csatlakozó árkok, átereszek 

tisztításával. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd, Duxler út 18. számú ingatlan előtti balesetveszélyes zárt-
csapadékcsatorna csatlakozásához beton víznyelő akna építését. Kivitelező: VÍZÉPTEK 

Bt. 

 

 Előkészítés alatt vannak a Kethelyi-patak mederrendezési munkálatai, jelenleg a cserje és 

bozótirtások vannak folyamatban. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. 

 

 A város területén rongálások következtében megsérült hulladékgyűjtő edények pótlására, 
illetve új helyszínekre történő kihelyezések érdekében, valamint a kutyaürülék megfelelő 

tárolásához  közterületi hulladék-, illetve kutyaürülék- gyűjtőedényeket rendeltünk.  

 

 A közvilágítási lámpatestek javításával megbízott vállalkozó január hónapban három 
bejárást tartott a városban, amely során összesen 47 db hibás lámpatest javítását végezte 

el, három helyszínen pedig kábelhibát tapasztalt a hálózaton, amelyek elhárítását az 

áramszolgáltató (E.ON Zrt.) is időközben elvégezte. A február hónapban esedékes 

bejárások pedig a napokban zajlanak/zajlottak a városban Tájékoztatásul közöljük, hogy a 

város területén lévő közvilágítási berendezések aktív elemeinek teljes körű 

karbantartására és üzemeltetésére VILLKÁSZ Kft.-vel kötöttünk szerződést. Hiba 

bejelentési elérhetőségek: Munkaidőben 07.30 – 16.00 óra között: Kapcsolattartó neve: 

Lantai Balázs Telefonszáma: 30/850-48-02; Központi telefonszám: 94/505-100, 0-24 

órában: E-mail: villkasz@villkasz.hu.  
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Pénzügyek: 

 

Költségvetési feladatok: 

 

Bevétel – kiadás alakulása 

 

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

alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.  

  

Elszámolási számla egyenlege december 1-én:   292 391 933 ,- Ft 

 Bevételek december 1- december 31.:                  37 942 975,- Ft 

 Kiadások december 1- december 31.:       - 69 439 485,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege december 31-án  260 895 423 ,- Ft. 

 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk jelenleg nincs.  

Ugyanakkor felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy az Önkormányzat jelentősebb 

bevételre a márciusi, illetve a szeptemberi adó befizetésekor tesz szert, ezért az átmeneti 

forráshiány miatt célszerű megfontolni az éven belüli likvid hitel felvételét. 

 

 

Beszámolók, jelentések: 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk  

- 2014. havi ÁFA bevallások, 2015. éves bevallások 

- 2014. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó 

- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése: 2014. évi éves PM info, jelentés és 

Mérlegjelentés, 

A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva 

önkormányzat, Társulás, önkormányzati és társulási intézmények, valamint a 

nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. 

- Segélyek, foglalkoztatási támogatások igénylése, kifizetése- elszámolása 

- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása 

- Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt) 

- 2015. évi költségvetési rendelettervezet 

- 2014. évi költségvetési rendelet módosítás 

-  

 

A 2015. évi költségvetési tervezési munkák során különös tekintettel kell lenni a Képviselő-

testület 118 /2012., valamint 186 /2012. Képviselő-testületi határozatban elfogadott 

Intézkedési tervre, valamint a 2014. évben elfogadott 307/2014. határozatban foglaltakra: 

 

1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata 2015. évre megtörtént.(2014. novemberi ülés) 

2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. 

3/ Kintlévőségek behajtása folyamatos. 

4/ 2015. évre készült költségvetési tervezet, melyben részletesen ismertetésre kerültek a 

Képviselő-testülettel a jövő évi várható források és kiadások. 
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5/Likviditási terv a költségvetési rendelet elfogadásakor kerül elkészítésre. 

6/ A költségvetés tervezése során elkülönített tartalék képzése a pénzügyi egyensúly hosszabb 

távú fenntartásához. A 2015. évi költségvetésben egyensúlyi tartalék képzésére 

forráshiány miatt nincs lehetősége a Testületnek. 

7/ Az Önkormányzat gazdasági társaságainak pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése 

érdekében a társaságok a továbbiakban is havi pénzügyi beszámolási kötelezettséggel 

tartoznak. A gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében intézkedési 

tervet kell készíteni, melyet a Képviselő-testülettel ismertetni kell. A társaságaink a 

pénzügyi beszámolójukkal együtt nyújtják be. 

8/ A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az Önkormányzat 

kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. Képviselő-testület elé kerül 2015. februári 

ülés.( a 2015. évi költségvetési rendelet előterjesztés, 2számú melléklete) 

9/ Adósságot keletkeztető ügyletek – fürdő kezességvállalás- a tárgyévben előírt kötvény tőke 

és kamat összege az aktuális költségvetésben tervezve van, melynek összege a beszámoló 

készítés idején várhatóan 370-380 millió forint körül alakul. (Változhat árfolyam 

függvényében.) A fennálló kötvény össznévérték: 14.280.150,00 CHF 

10/ Lejárt határidejű  szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a 

Testületnek. 

 

 

Adóhatósági munka: 

 

4. negyedéves zárás elkészítése, átadása a Magyar Államkincstárnak. 

Zárási összesítő  átadása a költségvetésnek.  

2015. évi helyi adókról adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé az ÖNEGM rendszeren 

keresztül. 

Gépjárműadó bevétel 60 %-ának elutalása a  MÁK számlájára. Tételes kimutatás elkészítése a 

gépjárműadó bevételekről, visszautalásokról, és a kimutatás megküldése a MÁK –ba. 

2015. évi Nyitás végrehajtása az ÖNKADO programban. 

Új ONKADO programváltozások feldolgozása.  

Gépjárműadó tartozás miatt a Szentgotthárdi Járási Hivatal megkeresése forgalomból történő 

kivonás végrehajtásához. 

Telekadó határozatok kiküldése az adóalanyok részére az adómérték megváltozása miatt. 

2014. évi 4. negyedéves idegenforgalmi adó bevallások feldolgozása. 

A parkolóbérlethez igazolások kiadása. 

Adószámlákra beérkező befizetések folyamatos átvezetése költségvetés részére.  

 

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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Önkormányzati. és Térségi Erőforrások : 

 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde  hatósági ellenőrzéséről, 

valamint Bázisóvoda cím elnyeréséről 

 

 

 

A Vas Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 79.§ 

(2) bek., illetve a nemzeti köznevelési szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. ( VIII. 

28.)  Korm. rendelet 38.§ (1) bekezdésében  foglalt  felhatalmazása alapján  hatósági 

ellenőrzést tartott a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

intézményében , melynek tárgya a köznevelési intézményben  az alkalmazási feltételekre 

vonatkozó rendelkezésekben foglaltak megtartásának vizsgálata.  

 

A helyszíni ellenőrzés 2015. február 5-én volt, ahol a Kormányhivatal két kollégája 

ellenőrizte az intézmény alapdokumentumait,  és a személyügyi anyagokat. 

Az ellenőrzést követően a helyszíni ellenőrzésről JEGYZŐKÖNYV készült, melyet az 1. sz. 

mellékletben olvashat a T. Testület. 

 

Tájékoztatjuk a T. Testülete, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde intézménye  a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 

Bázisóvodája címet nyerte el. 

 

 

 

III. Tájékoztatók: 

 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal 

Járási Munkaügyi Kirendeltsége 

2014. december havi információs jelentése 

 

2014. november 21 – 2014. december 20. 

 

 

Munkaerő-piaci helyzet 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 316 fő, 73 fővel kevesebb, mint az előző 

időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 4,9 %. 

Belépők száma (53 fő) az előző időszakhoz képest 62 fővel csökkent. Feldolgozóipar (16 fő); 

kereskedelem, gépjárműjavítás (4 fő); szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, építőipar (2-2 fő). 

A többi ágazatból 1-1 fős beáramlás volt. Nincs adat, illetve területen kívüli szervezetből 23 

fő érkezett. A tavalyi év azonos időszakában 24 fővel több beáramlás volt. 
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Kilépők száma 126 fő, 47 fővel több, mint az előző időszakban. Az kilépések 43 %-a 

közfoglalkoztatás, a többség az elhelyezkedések és együttműködések hiányából eredeztethető, 

illetve egyéb kilépési ok. 19 fő helyezkedett el a nyílt munkaerő-piacon. 55 fő 

közfoglalkoztatásban helyezkedett el. 49 fő egyéb kilépési ok. A tavalyi év azonos 

időszakában 7 fővel több volt a kilépő álláskereső. 

Bejelentett álláshelyek száma 62 fő, 34 fővel kevesebb, mint az előző időszakban. Legtöbb 

álláshely a közigazgatásból érkezett; 41 fő (közfoglalkoztatás). Feldolgozóipar (13 fő); 

szállítás-raktározás (5 fő); kereskedelem, gépjárműjavítás (4 fő); egyéb szolgáltatás (3 fő). A 

többi ágazatból 1-2 fős állásajánlatok érkeztek. A támogatott álláshelyek száma: 52 fő. 

 

A kirendeltségkörzeten belülről a foglalkoztatóktól min. 5 fő létszámú, nem támogatott 

állásajánlat nem érkezett, 1-2 fős nem támogatott munkaerőigények jellemzőek. 

 

Álláskeresők létszámadatai 

 

 

Szentgotthárd 

és kistérsége 
2014.07.20 2014.08.20 2014.09.20 2014.10.20 2014.11.20 2014.12.20 

Álláskeresők 

aránya a 

gazdaságilag 

aktív 

népességen 

belül (%)* 

5,5 5,2 4,8 5,5 6,1 4,9 

Regisztrált 

munkanélküliek 

és 

nyilvántartott 

álláskeresők 

(fő) 

353 334 309 353 389 316 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

-1,1 -5,4 -7,5 14,2 10,2 -18,8 

Ebből: 

pályakezdő 

munkanélküliek 

és 

nyilvántartott 

pályakezdő 

álláskeresők 

(fő) 

30 30 32 32 24 20 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

11,1 0,0 6,7 0,0 -25,0 -16,7 

Rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülő 

5 4 4 4 4 4 
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IV.  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  6/2014.(II.27.) rendelet: a  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2014. évi 

költségvetésről szóló rendelete  a mostani februári képviselő-testületi ülésen kerül 

módosításra. 

 

-  A 7/2014.(II.27) rendelet: a  fizető parkolók működésének és 

      igénybevételének rendjéről szóló rendelet módosítása  az elkövetkezendő időkben 

      módosítást igényel. 

 

- A 8/2014.(II.27.)  rendelet :  a szentgotthárdi településképi bejelentés eljárás 

szabályozásáról szóló rendelet módosítása az elkövetkezendő időkben 

      módosítást igényel. 

 

- A 9/2014.(II.27.) rendelet: a Közbeszerzési rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló     

      rendelet  módosítást nem  igényel. 

 

               V. Válasz képviselői felvetésekre 

 

Válasz képviselői felvetésekre                                                                   
                                                                  2015. január 

Lábodi Gábor: A városlakók által felvetett problémák megoldásáról a két ülés között történt 

beszámolónkban tájékoztatni fogjuk a képviselő-testületi tagokat  

 

munkanélküliek 

(fő) 

Tartósan (egy 

éven túl) reg. 

munkanélküli** 

64 62 57 57 58 56 

Tartós 

munkanélküli 

arány (%) 

18,1 18,6 18,4 16,1 14,9 17,7 

Álláskeresési 

járadék (fő) 
57 54 48 52 67 48 

Álláskeresési 

segély (fő) 
21 21 20 23 24 22 

Foglalkoztatás 

helyettesítő 

támogatás (fő) 

59 54 46 52 74 52 
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Szalainé Kiss Edina: a 2015. évi útkarbantartási munkák során a Pável Ágoston Múzeum 

melletti kőzúzalék burkolatú út kátyúzását is el fogjuk végeztetni. 

 

Labritz Béla: a Pável Ágoston Múzeum melletti kőzúzalék burkolatú út- és parkoló 

sárfelhordását a Hunyadi úti útra, járdára sárrázó létrehozásával csökkentjük. 

 

Kardosné Kovács Márta: a Zöldfával szemben a volt tekéző helyén kialakított parkolásra 

alkalmas terület igénybevételét információs táblák kihelyezésével kívánjuk elősegíteni. 

 

Labritz Béla: a köztisztasági előírások betartását a közterület felügyelőkkel rendszeresen 

ellenőriztetni fogjuk. A „kutyagumik” elhelyezésére speciális szemétgyűjtő edényeket fogunk 

kihelyeztetni. 

 

Szalainé Kiss Edina: a „kutyagumik” elhelyezésére speciális, zacskókat tartalmazó 

szemétgyűjtő edényeket fogunk kihelyeztetni. A kutyasétáltatást tiltó táblák kihelyezését 

megrendeltük. A játszóterek állapotát rendszeresen ellenőrizzük, a feltárt hiányosságokat 

soron kívül kijavíttatjuk. 

 

Dömötör Sándor: az Arany János u, Árpád úti csatlakozásánál a kivágott öreg gesztenyefák 

eltávolítását előzetesen műszeres vizsgálatuk indokolta.  A járda melletti, rézsűben levő fák 

baleseti kockázatott jelentettek, kivágásukat a műszaki iroda rendelte meg. A padkarendezést 

követően új gesztenyefák ültetésével pótoljuk az öreg, részben beteg fákat.  

 

 

 
Szentgotthárd, 2015.február 18. 

 
Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 

 



 

VII. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2015. február 16-án 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 

ivóvízminőség-
javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-

javítása 

132/2009. 

179/2010. 

Elszámolható 

költségek – 

nettó: 

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

 

Elnyert 

támogatás: 
1F: 

1.374.450,- Ft 

2F: 

27.405.000,- 

Ft 

1F: 242.550,- 

2F: 

3.045.000,- 
 

ÁFA (25 %): 

1F: 404.250,- 

2F: 

7.612.500,- 

A kivitelezés befejeződött. Záró 

kifizetés megtörtént. Záró 

beszámoló benyújtva, 

hiánypótlása megtörtént! A 

módosított vízjogi üzemeltetési 

engedély jogerős. 
Fenntarthatósági Terv 

elkészítésére árajánlatot 

kértünk a BFH Európa Kft-től. 

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 

EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 

182/2012. 
3.045.000,- Ft 3.045.000,- Ft  Nyert! 

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 

kifizetés megtörtént. Záró 

projektjelentés benyújtása 

folyamatban. 



 

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,- 

 

A projekt lezárult. Záró 
kifizetés megtörtént. 

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. 

A szentgotthárdi 

projektrész kivitelezésére 

vonatkozóan beszerzési 

eljárást folytattunk le. 
Nyertes kivitelező: UTPLAN 

’95 Kft. Teljesítési 

határideje: 2014. 11. 18. A 

kivitelezés megtörtént. A 

Vasi Volán a közbeszerzési 

eljárást saját projektrészére 

vonatkozóan 
előreláthatólag 2015. 

január végén indítja el.   

 2. számú kifizetési kérelem 

beadásra került. A 

támogatási szerződés 

módosítási kérelme 
benyújtásra kerül, az új 

teljesítési határidő 2015. 

június 30, elfogadása 

folyamatban.  



 

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, 

Kifizetési igénylést 

benyújtottuk. Helyszíni 
ellenőrzés megtörtént. 

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, 

Záró kifizetés megtörtént. 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Leader- Radnóti úti 

gyermek kalandpark 

 

LEADER 
134/2013 

 

 

8.000.000,- 

 

 

 
2.160.000,- 

 

Nyert! Játékeszközök 

telepítése befejeződött, 

minősítési okirat 

megérkezett. Kifizetési 

kérelem hiánypótlása 
megtörtént. Átadó 

ünnepség megtörtént. 

2014. október 22-én záró 

helyszíni ellenőrzésre került 

sor, melynek során 

elfogadták az ellenőrzés 
során vizsgált 

dokumentumokat, 

játszóeszközöket. Egy 

kifizetési kérelem 

benyújtása van hátra 2015. 

februárjában. A kérelem 

beadása folyamatban van. 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Leader- Hársas-tó 
Információs táblák 

Leader - 

 

 

1.289.050,- 

 

 

 

0,- 

Nyert! Kivitelezés egy része 

megtörtént. Kifizetési 

kérelem hiánypótlása 

megtörtént. A táblák 

legyártásra kerültek, 
ezeknek a kihelyezéséhez 

szükséges anyagbeszerzés 

a képviselőtestület által 

támogatást nyert a 11.26-i 

ülésen. A táblák kihelyezése 

folyamatban a Horgász 
Egyesület által. Átadó 

ünnepségre 2015. tavaszán 

fog sor kerülni. Kifzetési 

kérelem benyújtása 2015. 

februárban aktuális. Az 

Önkormányzat 298.450 Ft 

kölcsönt biztosított az 
Egyesület számára 2015. 

márciusig, amit a februári 

kifizetési kérelem 

elbírálását követően fizet 

vissza. A táblák 

kihelyezését az idő 
függvényében tudja 

elvégezni a Horgász 

Egyesület, az átadó 

ünnepségre kizárólag ezt 

követően kerülhet sor. 



 

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,- 

A pályázat részben 

támogatást nyert. A 

megvalósítás folyamatban. 

Kifizetési kérelem 

folyamatban.  

ÁROP 1.A.5-2013 
„Önkormányzati 

szervezetfejlesztés 

megvalósítása 

Szentgotthárdon” 

Államreform 

Operatív Program 
160/2013. 21 999 956,- 

21.999.956,- 

Ft 
0,- 

Elkészült tanulmányok: 

Támogató infrastruktúra és 

szerződéses kapcsolatok 
vizsgálata, Feladat ellátási 

és finanszírozási modell, 

Költségcsökkentés –

hatékonyságnövelés, 

Intézményirányítás. 

További tanulmányok 
elkészítése folyamatban. A 

projekt befejezési 

határideje: 2014. 12. 31. 

Nyomonkövetési jelentés 

elkészült. Záró beszámoló 

és -kifizetési kérelem 

folyamatban van.  

Leader gyógynövény Leader - 25 000 000,-  0,- 

Pályázat egy része nyert 

csak. Könyv, illetve a kisfilm 

elkészül,de az üvegház 

nem. 

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,- 

1477/2014. (VIII.27.) 

Korm.hat. alapján a projekt 

KEHOP finanszírozásban 

részesül. 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A hátrányos 

helyzetűek társadalmi 

integrációjának új 

esélyei a 

Szentgotthárdi 
Járásban 

Miniszterelnökség 

ÁROP-1.A.3-2014-

2014-0050 

252/2014. 22.000.000,-   0,- 

2014. november 6-i nappal 
a Közreműködő Szervezet a 

pályázatot befogadta és 

tartalmi ellenőrzésre 

bocsájtotta. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok 

helyzete 2015. február 16-án 

 

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. 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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  

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

pályázat 

NRSZH 68/2009. 

2.600.000.-

Ft/év 

2.600.000.-

Ft/év - 
2013. június 30-án 

befejeződött. 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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. 

Konzorcium partnerként 

veszünk részt a projektben, 

november utolsó hetében a 2. 

kifizetési kérelmünk is 

benyújtásra került. 
Partnertalálkozó is lezajlott 

december 2-án, ahol az eddig 

elért eredmények kerültek 

bemutatásra. 3. kifizetési 

kérelmünk februárban kerül 

benyújtásra 3.994.898,- Ft 
értékben, ami jelenleg 

folyamatban van. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselőtestület 2015. február 25-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési 

rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését 

követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”. 

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 

bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely 

elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves 

gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az 

önkormányzat működő képességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak 

ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből 

származó kötelezettségvállalások biztosítása.  

A Képviselő-testület 2015. januári ülésén megtárgyalta a 2015. évi költségvetési tervezetet, 

melyet módosítás nélkül elfogadott. Ennek alapján, valamint az Áht-val összhangban 

készítettük elő elfogadásra az Önkormányzat költségvetési rendeletét. 

A költségvetési tervezetet meghatározó alapelvek, keretek 

 

Az összehasonlíthatóság és folytonosság elvét a mellékletek összeállításakor érvényesítettük, 

és az előző évben kialakított szerkezetű táblázatokat készítettük el.  

 

Költségvetési rendelet tervezetünkben, ill. annak mellékleteként csatolt táblázatokban 

bemutatásra kerülnek az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai. A több éves 

kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazó rendelettervezet melléklet (5/b) a korábbi 

években kezdődött 2015. évben befejeződő projektek kerülnek bemutatásra.   

Külön táblázatban mutatjuk be az Önkormányzat hitelterheit.   

Bemutatjuk az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból 

fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, ill. a 

kezesség érvényesíthetőségéig, és a - Stabilitási törvény végrehajtási rendelete által 

meghatározott - saját bevételek alakulását ezen időszakra.  
A költségvetési rendelet tervezetünkhöz mellékeljük az Önkormányzat közvetett 

támogatásait bemutató táblázatot.  

Az Önkormányzat Európai Uniós projektekben való részvétele táblázatban mutatjuk be a 

projektek bevételeit támogató szervezetenként, ill. támogatásonként és önerő megbontásban, 

valamint kiadásait, évenként és összesen bontásban. Tájékozató mellékletként csatoltuk a 

rendelet tervezetünkhöz Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás kiadásait és 

azok fedezetét bemutató táblázat.  

A Képviselő-testület ebből a táblázatból tájékozódhat a 2015. évre tervezett társulási szinten 

ellátandó feladatokról, ill. azok Szentgotthárd Várost érintő pénzügyi kötelezettségeiről. 

Elkészítettük és a költségvetési rendelet tervezetünkhöz mellékeltük az Áht. 23.§, és 24.§-

ban, valamint az Ávr. 24. §, és 28.§-ban előírt mérlegeket, kimutatásokat. 
Bemutatjuk és az előterjesztéshez - az Áht. 29.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel – 

határozati javaslatban rögzítjük a Stabilitási törvény végrehajtási rendeletében meghatározott 
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önkormányzati saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit – középtávú 

tervezés. 

 

Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak alapján 

érvényesítettük azt a jogszabályi előírást, mely szerint az önkormányzatok költségvetésében 

működési forráshiány nem tervezhető. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: 

stabilitási törvény) 10. § (7) és (7a) bekezdése értelmében előzetes adatszolgáltatást minden, 

az önkormányzat év végi adósságállományát növelő ügylet esetén teljesíteni kell, akkor is, ha 

azok nem engedélykötelesek.  

Így csak a likvid, reorganizációs és adósságmegújító hitelekre, valamint a kezesség- és 

garanciavállalásokra vonatkozóan nem kell előzetes adatszolgáltatást teljesíteni.  

Az előzetes adatszolgáltatás leadási határideje március 16-a. Amennyiben az önkormányzat 

elmulasztja az adatszolgáltatási kötelezettségét, úgy az ügyletének megkötéséhez a Kormány 

előzetes hozzájárulását kell kérnie, abban az esetben is, ha az ügylet nem lenne 

engedélyköteles (pl.: EU-s támogatás megelőlegező hitel, vagy EU-s támogatáshoz 

kapcsolódó önrészt szolgáló hitel), de nem tartozik a fenti kategóriákba (likvid-, 

reorganizációs-,  vagy adósság megújító hitel, illetve kezesség-, vagy garanciavállalás).” 

Mindezekre tekintettel, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a költségvetési 

rendelet rögzítse, hogy legfeljebb mely projekt keretén belül, milyen összeggel megvalósítani 

kívánt felújítási és beruházási kiadásai, illetve a 4. számú mellékletben bemutatott fejlesztési 

és felújítási kiadásai kapcsán kíván hitelt felvenni. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezt a hitelt fel kell venni az Önkormányzatnak, csupán 

a lehetőségét teremti meg annak, hogy amennyiben erre az év hátralévő részében szükség 

lesz, azt megtehesse. 

Az Áht. 29.§ (3) bekezdése előírja azt is, hogy a helyi önkormányzat legkésőbb a 

költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban köteles megállapítani a Stabilitási törvény 

végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási 

törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegét. Ezen kötelezettségünknek eleget téve 

az erre irányuló információkat a 2. számú .mellékletben mutatjuk be. 

A jogszabályi előírások szerinti előirányzat-felhasználási tervet is csatoljuk. 

Általános költségvetési helyzet 

Az önkormányzatok gazdálkodását illetően fontos tényező volt, hogy 2014. évben 

befejeződött az adósság konszolidáció. A konszolidáció következtében az önkormányzat 

fennálló hitelállománya is rendezésre került teljes mértékben.  Mindezek figyelembevételével 

került elkészítésre az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezete.  

Az egyes intézményekkel egyeztetésre került a költségvetési tervezet. Tekintettel arra, hogy 

az önkormányzat kapja a területén működő, de a társulás által fenntartott intézmények 

működéséhez is a központi támogatást, ezen intézményekkel is megtörtént az egyeztetés.  Az 

előterjesztéshez mellékeljük a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény működtetésével kapcsolatos 

tájékoztatást azzal, hogy a Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által kért 

feladatokat teljes egészében, a működtetési-karbantartási feladatokat szintén tartalmazza a 

januárban elfogadott tervezet (62.416 e/Ft). Továbbá beruházásként a Széchenyi István 5-8. 

évfolyamos Általános Iskola akadálymentesítését is 6 000 e/Ft értékben. További kiadások 

tervezése csak többletforrás biztosításával, vagy kiadások átcsoportosításával lehetséges. 
Szentgotthárd Város 2015. évi költségvetését 3.267.512 e/Ft bevételi, s ugyanannyi kiadási 

főösszeggel terveztük. Belső finanszírozással, pénzmaradvány igénybevétellel a 

költségvetésünk teljesíthető. Ezen rendkívül takarékos tervezés eredményeképpen 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési mérlege egyensúlyban van. 2015. évben 

fejlesztési céltartalék nem képezhető, ezért az itt tervezett (januári ülésen elfogadott 72 500 

e/Ft a költségvetési tábla 4. számú melléklet, Felújítások (12.pont) Lakás felújítása (fejlesztési 

céltartalék) címen szerepel. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az elkészített javaslat végrehajtása biztosítja önkormányzatunk biztonságos működését. 

Ehhez: 

- Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, 

vevők stb) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését. 

- A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez újabb 

pályázati forrásokat kell bevonni. Ezzel biztosítható az esetlegesen kieső bevételek 

pótlása. 

- Fokozott felügyeleti ellenőrzés szükséges a költségvetési szervek, valamint a 100%-os 

önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok gazdálkodásával kapcsolatosan. 

- Ellenőrizni szükséges a SZET Kft-nél a felújítási Alap képzését, valamint annak 

felhasználását. 

Hatásvizsgálat 

a. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 

bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely 

elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves 

gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az 

önkormányzat működő képességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak 

ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből 

származó kötelezettségvállalások biztosítása.  

2. Környezeti és egészségi következményei: 

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes 

társulási-, megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális valamint 

gyermekjóléti feladatok ellátásáról, valamint saját fenntartású intézményei által biztosítja az 

önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások 

zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményeket 

ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van 

településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri 

leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága 

miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési 

rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését 

követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”. Ennek elmaradása 

mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Fentieken túl, ha a képviselő-

testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg 

és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi 

önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében 

meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére. 
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5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény valamint az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatala végzi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, s az Önkormányzat 

2015. évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjen. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3 ) bekezdésben meghatározott kötelezettségére 

tekintettel az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegeit a 2. számú melléklete szerint határozza meg.  

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben előzetes 

adatszolgáltatás adósságot keletkeztető ügylethez : kér/nem kér 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 

költségvetéshez a következő módosításokat javasolja:  

3.1.) …………………………………………… 

3.2.)……………………………………………. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

   Dr Dancsecs Zsolt  jegyző 

 
Szentgotthárd, 2015. február 12. 
 
                                                                                                          Huszár Gábor 
          polgármester 
Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt 
     jegyző 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/…..(…) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
. 
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1. A rendelet hatálya 
 
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére 
(a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, Szentgotthárd Város Önkormányzata 
intézményeire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre. 
 
 
 
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg  
 
2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 
 költségvetési működési bevételeit    2 189 571 e/Ft 
 költségvetési működési kiadásait    1 588 742 e/Ft 
 működési egyenlegét         600 829 e/Ft 
 költségvetési felhalmozási bevételeit       687 941 e/Ft 
 költségvetési felhalmozási kiadásait    1 669 938 e/Ft 
 felhalmozási egyenlegét     -  981 997 e/Ft 
 finanszírozási bevételeit        390 000 e/Ft 
 finanszírozási kiadásait                   8 832 e/Ft  
 finanszírozási egyenleg        381 168 e/Ft  

költségvetési bevételeit     3 267 512 e/Ft 
 költségvetési kiadásait     3 267 512 e/Ft-ban 
 
     állapítja meg. 
 
(2) A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet, a 2015. évi összevont mérleget 
működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza 
 
 (3) Az Önkormányzat költségvetésének működési kiadásait, annak forrásait a 3. melléklet 
tartalmazza. 
 
(4) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi főösszegét, és a bevételi jogcímek összegét a 
rendelet 5. melléklete szerint határozza meg. Az állami támogatásokat a 6. melléklet 
részletezi. 
 
(5) A költségvetésben a beruházások és felújítások kiadásait a 4. melléklet feladatonként és 
kiemelt előirányzatonként mutatja be. 
 
(6). Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegeit az 8. melléklet tartalmazza  
 
(7). Az Önkormányzat hitelterheit a 7. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat a 9. 
melléklet, az Önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 13. melléklet mutatja. 
 
 
(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét a 10. mellékletben 
részletezettek, a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámkeretét 2015. évre 
a 11. mellékletben részletezetteknek megfelelően határozza meg. 
 
 
(9) Szentgotthárd Város Önkormányzat által nyújtott 2015. évi közvetett támogatások 
összegeit a 12. melléklet mutatja be. 
 
 
(10) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat 
felhasználási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza. 
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3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg 
forrásait és azok összegét – a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján – az 
alábbiak szerint határozza meg: 
(2) Működési bevételek      2 166 868 e/Ft 
a) intézményi működési bevételek:   188 868 e/Ft,  
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele    1 514 000  e/Ft 
c) Működési támogatások:    266 359 e/Ft 
d) Egyéb működési bevételek:   197 524 e/Ft 
 
(3) Felhalmozási bevételek    687 941 e/Ft 
a) felhalmozási bevételek    228 911 e/Ft 
b) Felhalmozási támogatások     0 e/Ft. 
c) Egyéb felhalmozási bevételek    459 030 e/Ft 
 
(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.         22 820 e/Ft 
 
(5) Költségvetési bevételek összesen:  2 877512 e/Ft 
 
(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  390 000 e/Ft 
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele: 390 000 e/Ft 
aa) működési pénzmaradvány   390 000 e/Ft, 
ab) felhalmozási pénzmaradvány                  0 e/Ft. 
 
 
(7) Finanszírozási bevételek összesen:  390 000 e/Ft 
 
4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 
a) működési kiadások előirányzatra   1 497 904 e/Ft-ot,  
b) felhalmozási kiadások előirányzatra  1 669 144 e/Ft-ot,; 
c) támogatások kölcsönök nyújtására      62 032 e/Ft-ot, 
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra       29 600 e/Ft-ot, 
e) finanszírozási kiadásokra                                8 832 e/Ft-ot 
határoz meg. 
       
5.§ (1) Az 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők: 
a) személyi juttatások előirányzata       296 765 e/Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata       83 816 e/Ft, 
c) dologi kiadások előirányzata       630 309 e/Ft, 
d) egyéb működési kiadásra                   452 004 e/Ft, ebből 
da) támogatásértékű kiadások       394 717 e/Ft 
db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre        57 287 e/Ft 
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás                  0 e/Ft 
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                   20 507 e/Ft, 
f) működési kiadás előirányzata összesen:  1 483 401 e/Ft. 
 
(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az 
Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
(3) Az 5. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők: 
a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 
3.000 e/Ft összegben, melyből 
aa) a polgármester kerete 1.000 e/Ft, 
ab) katasztrófa alap 1.000 e/Ft, 
ac) általános tartalék 1.000 e/Ft; 
 
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 26 600 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 
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ba) működési céltartalék:   26 600 e/Ft, 
 
 
(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 

q) Civil Alap                                 4 000 e/Ft 
r) TDM            4 000 e/Ft 
s) Intézménykarbantartás           3 000 e/Ft 
t) Környzetvédelmi alap                        1 000 e/Ft 
u) Közcélú fogl.dologi                     500 e/Ft 
v) Közcélú fogl.pályázati önrész    1 100 e/Ft 
w) Városi rendezvény                    13 000 e/Ft 

 
 (5)  A céltartalékban tervezett 26 600 e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 

e) A 5.§ (4) bekezdés (a-g) testületi döntés alapján 
 
6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 266 359 e/Ft 
állami támogatásban részesül. Az állami támogatásból 231 688 e/Ft nem kerül folyósításra. 
 
7. § A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi 
szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja: 
a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás) ellátása – Szentgotthárdi 
Eszközkezelő Kft: 45 000 e/Ft, 
b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 34 270 e/Ft. 
 
 
3. Költségvetési létszámkeret 
 
8. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét 2015. január 1-jén 90 
főben rögzíti.   
 
(2) A költségvetési szervek jelen rendelet 10. mellékletében jóváhagyott létszámkeretet nem 
léphetik túl. 
 
4. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok 
 
9.§ (1) Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei a Képviselő-testület által 
jóváhagyott költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályok előírásaira és belső 
szabályzataikra tekintettel gazdálkodnak a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség 
szempontjait figyelembe véve. 
 
10.§ (1) A költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, 
valamit a kiadási és bevételi előirányzatok átcsoportosítására a jogszabályokban 
meghatározott esetekben és módon van lehetőség 
 
(2) A költségvetési szervek bevételeinek elmaradása nem eredményezi az önkormányzati 
támogatás növelését. Amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak, a tervezett kiadások nem 
teljesíthetők. 
 
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 
Nem kell külön képviselő-testületi jóváhagyás a működés során, az egyes szakfeladaton 
keletkező olyan többletbevételek felhasználására, amelyek az eredeti előirányzatot legfeljebb 
15 %-kal haladják meg. Ebben az esetben a költségvetési rendelet módosítására utólag, a 
költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor. 
 
(4) A (3) bekezdésbe nem tartozó bevétel többlet felhasználásáról a Képviselő-testület a 
költségvetési szerv kérelme alapján dönt. Ezen bevételi többletek felhasználására a Képviselő-
testület döntését követően van lehetőség. A bevételi többlet összegével a költségvetési 
rendeletet a soron következő rendelet módosítás keretében módosítani kell. Amennyiben a 
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bevételi többlet felhasználását a Képviselő-testület nem engedélyezi azt az önkormányzat 
költségvetésébe a döntést követően azonnal be kell fizetni. 
 
(5) A költségvetési szervek eredeti előirányzat szinten jutalmat – kivéve a jogszabály alapján 
biztosított jubileumi jutalom – nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások 
előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető. A feladat elmaradásból származó 
személyi juttatás maradvány jutalmazásra nem használható. 
 
(6) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat 
munkavállalót, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a 
szükségesnek tartott létszámintézkedést megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétele 
nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját 
bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati 
támogatás terhére nem finanszírozhatók. Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új 
munkaszerződés, vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre 
vonatkozóan történhet. 
 
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi 
döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításával. 
 
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet 
módosítását a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni. 
 
(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését 
rendeletmódosítással a Képviselő-testület változtathatja meg. A költségvetési szervek a Közös 
Önkormányzati Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 15. napjáig köteles közölni az 
előirányzatot érintő módosításokat. A költségvetési rendeletet a Képviselő-testület 
negyedévente módosítja. 
 
(4) Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a központi 
támogatásokat csökkenti, vagy zárolja, vagy törli, az intézkedést követően a költségvetési 
rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 
 
12.§ (1) A költségvetési szerv pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmet csak akkor nyújthat 
be, ha a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványát nem használja fel személyi 
juttatás kifizetésére, hanem azt más kiemelt előirányzat teljesítésére, elsősorban dologi 
kiadásokra fordítja. 
  
(2) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelem benyújtásának határideje tárgyév szeptember 
10. A benyújtott kérelemhez csatolni kell a költségvetési szerv 1-8 havi gazdálkodásának 
adatait, az addig saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások 
kimutatását, az igényelt pótelőirányzat részletes, számszaki adatokkal történő indoklását, 
valamint a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szervezet gazdasági vezetőjének 
véleményét. 
 
(3) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmeket felül kell vizsgálni, és a belső ellenőr írásos 
állásfoglalását is a kérelemhez csatolni kell. 
 
13.§ A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő 
fejlesztéshez, pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A 
költségvetési szervek kötelesek az ágazatilag érintett bizottságok véleményét a Képviselő-
testületi döntés előtt kikérni. Minden esetben ki kell mutatni a kérelmezett program, 
fejlesztés, pályázat rövid és hosszú távú költségvetési kihatásait. A szükséges önerő 
biztosításáról, valamint a pályázat benyújthatóságáról a Képviselő-testület dönt. 
 
14.§ (1) A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú, 
rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi 
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költségvetés terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a Képviselő-testület előzetes engedéllyel 
vállalhatnak kötelezettséget. 
(2) A költségvetési szervek többéves kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület előzetes 
jóváhagyása esetén vállalhatnak. 
 
15.§ A Képviselő-testület feljogosítja: 
a) az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságot, hogy 500 e/Ft összegben 
kötelezettséget vállaljon, 
b) a polgármestert, hogy 1.000 e/Ft polgármesteri keret felhasználására kötelezettséget 
vállaljon. 
 
16.§ (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport-, és egyéb 
egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az 
erre a célra a költségvetésben elkülönített alapok terhére. 
 
(2) A sportegyesületek támogatására vonatkozóan a döntési hatáskört az SZMSZ az 
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságra ruházta át. 
 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott támogatások folyósítására a támogatott 
szervezettel az Önkormányzat nevében megkötött támogatási szerződés aláírását követően 
kerülhet sor. A támogatási szerződésnek rendelkezni kell legalább a támogatás 
felhasználására, elszámolására, a nem cél szerinti felhasználás jogkövetkezményeire 
vonatkozóan. 
 
(3) A támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet írásbeli nyilatkozatában arról is köteles 
nyilatkozni, hogy köztartozás nem terheli, valamint megfelel a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. 
 
17.§ (1) A polgármester a hatályos jogszabályi előírások szerinti gyakorisággal és 
időpontokban beszámol az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről. 
  
(2) A Képviselő-testület a zárszámadás keretén felülvizsgálja a költségvetési szervek 
pénzmaradványát. 
 
(3) A 2014. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg: 
a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az alaptevékenységgel 
összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi ellátási díjak) módosított előirányzatát 
meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási 
előirányzat maradvány elvonásra kerül, 
b) a Rendelőintézet 2014. évi társadalombiztosítás finanszírozási többletbevételével az 
intézmény önkormányzati támogatását év közben csökkenteni kell, 
c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a meghatározott 
célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa. 
 
 
5. Pénzgazdálkodás, pénzellátás szabályai 
 
18.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei számlavezető 
pénzintézetéül az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Nyugat-dunántúli 
Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki. 
 
19. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről – a gazdálkodás 
folyamatos biztosítása mellett -, a pénzügyi vezető és költségvetési csoport javaslata alapján a 
Polgármester dönt.  
 
(2) A szabad pénzeszközök hasznosításáról a Képviselő-testületet a gazdálkodással 
kapcsolatos beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell. 
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20.§ (1) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul max 
150.000 e/Ft erejéig folyószámlahitel, valamint max 30.000 e/Ft munkabérhitel felvételéhez . 
 
(2) Az (1) bekezdésben rögzített hitelek tekintetében a Képviselő-testület azok 
visszafizetésére kötelezettséget vállal, kijelenti, hogy a hitel visszafizetését és a kapcsolódó 
terheit a költségvetésében megtervezi. 
 
21.§ A Képviselő-testület a 21.§-ban rögzített hiteleken kívüli rövidlejáratú, valamint hosszú 
lejáratú hitel felvételéről esetenként külön dönt.  
 
22.§ Az intézmények finanszírozása a kiskincstár keretében, a számlavezető pénzintézet útján, 
megállapodás alapján történik. 
 
6. Vegyes rendelkezések 
 
23.§ A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a 30 napot, mértékét tekintve a 
költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri 
és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Egyúttal elrendeli, hogy az 
intézménynek tartozás állományukról negyedévi rendszerességgel, a rögzített mérték elérése 
esetén pedig azonnal kötelesek tájékoztatást adni az irányító szerv részére. 
 
24. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi 
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-
testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 
 
25. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési 
rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat 
teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik. 
 
 
7. Módosító és záró rendelkezések 
 
26. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 
 
 
              Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 
      polgármester             jegyző 
. 
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Indokolás a Rendelettervezethez: 
 
 
1.§: 
A költségvetési rendelet személyi hatályával foglalkozik. 
 
2.§ A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező 
finanszírozási kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.  
 
 
3.§A rendelet tervezet ezen rendelkezési az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat 
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 
 
4.§ – 5.§ 
A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei 
(esetünkben a 2. és 3. melléklet) részletesen mutatják be a kiadásokat előirányzat csoportok, 
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 
A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a 
felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat és a tartalékot. Külön részletezésre 
kerül a céltartalék. 
Bemutatásra kerülnek intézményenként a működési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban. 
 
6.§ 
Az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően 
járó bevételeket tartalmazza, amely részletezését külön melléklet is rendezi. 
 
7.§ 
Részletezésre kerülnek a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi 
szolgáltatásokhoz tervezett kiadások. 
 
8.§ 
A költségvetési rendeletben az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét, és 
közcélú foglalkoztatottak létszámkeretét rendezi – erre külön mellékletek is szolgálnak. 
 
9-17.§ 
A költségvetés készítés, végrehajtás és módosítás szabályai kerülnek itt rögzítésre. A rendelet 
itt szabályozza: 

 az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása, 
 a bevétel elmaradás és a bevételi többlet felhasználása, 
 a személyi juttatás előirányzat tervezésére és felhasználásra vonatkozó szabályokat, 
 a költségvetési évhez nem igazodó éves, valamint a több éves kötelezettségvállalás 

szabályait, 
 a Képviselő-testület egyes előirányzatok feletti rendelkezési jogának átengedésének, 
 a gazdálkodásról készülő beszámolók és pénzmaradvány felhasználás és jóváhagyás 

előírásainak szabályai kerülnek itt rögzítésre. 
18-22.§ 
A pénzellátás, pénzgazdálkodás szabályi kerülnek itt meghatározásra. 
A rendelet itt szabályozza a számlavezető bank megnevezését, az átmenetileg szabad 
pénzeszközök lekötését, a folyószámlahitel-, és munkabérhitel felvételének, a rövid-, és 
hosszúlejáratú hitelek felvétele esetén az eljárás rendet.  
 
23. § 
Az önkormányzati biztos kirendelésének a lehetőségéről rendelkezik. 
 
24.§ - 25. § 
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Technikai jellegű előírásokat tartalmaz a Polgármester veszélyhelyzetben történő 
intézkedéseinek lehetőségeiről, azok költségvetési hatásainak átvezetéséről, a rendelet 
hatályba lépéséről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. számú melléklet 

TÁJÉKOZTATÓ 
A SZOI MŰKÖDTETÉSSEL KAPCSOLATOS 2015. ÉVI KÉRELMEKRŐL 

 

 

A 2014. november 20-i intézményvezetői értekezleten az volt a  SZOI  intézményvezetői felé 

a kérés, hogy 2014. december 6-ig írják össze azokat az igényeket, melyek a jövő évi 

működtetés kapcsán felmerülhetnek. A kérés célja az volt, hogy a kérelmek alapján a 2015. 

évi költségvetésbe kerüljön beépítésre egy olyan keretösszeg, amely a SZOI működtetésére 

nyújt fedezetet. 

 

Az intézmények megküldték ezeket az igényeket a Hivatalnak. 

 

Az intézményi igények közül szerencsés lenne, ha – legalább a fontosnak/sürgősnek ítéltek 

fedezete - bekerülhetne a 2015. évi költségvetésbe. Mindez azért is, mert a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76.§ -a időközben pontosította a működtetésből 

adódó önkormányzati feladatokat: 
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„A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az 

ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. A 

működtető a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény keretei 

között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének 

megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint 

üzemelteti, karbantartja, gondoskodik az állagmegóvásról. Az állagmegóváson túl jelentkező 

rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése a működtetőnek nem kötelessége, de ehhez az 

állam pályázati úton támogatást nyújthat. A működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos 

közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről.  

(3)275 A működtető feladata a köznevelési közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó helyiségek - ide 

nem értve a kiszolgáló helyiségeket - bútorzata, a nevelőmunkát segítő eszközök és 

taneszközök kivételével a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök és 

felszerelések, valamint anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, 

raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata továbbá a köznevelési intézmény alapító 

okiratában foglalt feladat ellátásához jogszabály szerint szükséges technikai berendezések 

működtetése, javítása, karbantartása, cseréje és a tulajdonában lévő taneszközök, egyéb 

eszközök és felszerelések karbantartása.” 

  

A SZOI (Arany, Széchenyi, Zeneiskola, Gimnázium) informatikai karbantartási 

feladatainak ellátására előzetes felmérést végeztünk és ez alapján egy árajánlatot kértünk be, 

ennek összege – mind a 4 intézményegység vonatkozásában – bruttó 235.000,- Ft/hó. 

 

Az intézmények által megküldött igények az alábbiak: 
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SZENTGOTTHÁRD és TÉRSÉGE  ISKOLA 

ARANY JÁNOS 1-4. ÉVFOLYAMOS 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 

9970 Szentgotthárd, Arany János u. 2. 

Tel.: 94/554-173  Fax: 94/554-175 

E-mail: igazgato@sztg-arany.sulinet.hu 

Tisztelt Irodavezető Asszony! 

Tisztelt Irodavezető Úr! 

 

Iskolánkban a következő munkálatokra lenne szükség az elkövetkező időben: 

 

Egyszeri ráfordítást igénylő (fontossági sorrendben): 

 

 tornaterem parkettájának és ablakainak javítása (már balesetveszélyes)  

 tetőtér árnyékolóinak pótlása, 

 könyvtár padlószőnyegének cseréje vagy parkettázása, 

 ablakok szigetelése vagy cseréje ( pinceablakok is), 

 tantermek zárainak cseréje, 

 a bejárati ajtók biztonságossá tétele (nyitás belülről, kívülről kártya ill. kulcs vagy 

portaszolgálat) 

 WC-k, piszoárok elvezetésének felülvizsgálata (a bűz megszüntetése érdekében) 

 

Folyamatos ráfordítást igénylő:  

 számítógépek, interaktívtáblák, projektorok folyamatos szervízelése, 

 tűzjelző rendszer folyamatos karbantartása. 

 

Szentgotthárd, 2014. december 5.  

 

 Vassné Juhász Enikő 

 tagintézmény-vezető 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 
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Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

 

       Tárgy: Karbantartás 

 

A Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény minden tagintézményében a helyi 

takarítószemélyzet egy tagja nyitja reggel az épületet és a reggeli órákban ott tartózkodik. 

Kérésünk, hogy 2015. januártól a Széchenyi Iskolában is legyen reggel takarítónő. 

Az épület szinte teljes felújításra szorul (pl. nyílászárók cseréje, termek padozatának 

felújítása, fal megtisztítása a felkúszó növényzettől), de megpróbálom összegyűjteni a 

legfontosabb feladatokat: 

Tornacsarnok: A svédszekrény és ping-pong asztal javítása, mosógép javítása. Szükséges a 

felfüggesztett tornaszerek évenkénti felülvizsgálata. A sportudvar felé vezető vasajtók alatt 

befúj a szél, a fenti szellőző ablakok nem záródnak, téli időszakban nagyon hideg a 

tornaterem. A vizesblokkok felújításra szorulnak. 2015. januártól bevezetésre kerül a NETFIT 

mérés, melynek lebonyolításához, az eszközök tárolásához szükséges lenne egy helyiség 

kialakítására a jelenleg nem használt öltözőből. Az üvegfolyosó szigetelő műanyag borítása 

megsérült, a tartó lemezek lepotyognak, balesetveszélyesek. Nagy esőzésekkor beázás 

tapasztalható. 

40-es terem: Sötétítő függönyei a mosás során elszakadtak, pótlása szükséges. A 

vetítővászon tartószerkezetének rögzítése, a gázelszívó fülke üvegablakának javítása, tároló 

szekrények zárszerkezetének javítása. 

Osztálytermek: Sötétítő függönyök pótlása, 4 tábla festése, falburkoló eltávolítása, a 

burjánzó növényzet eltávolítása. 

Közösségi tér: Elhelyezett ülőkék kárpitjának cseréje, folyosók mosdóinak felújítása, 

lépcsőkorlát fa részének lecsiszolása, festése. 

Aula: Az üvegkupola fémszerkezete mellett, az álmennyezet, az összekötő folyosók, a B 

épület emeleti folyosója beázik. 

Könyvtár: Számítógépekre Windows 7 telepítése  

Tanári szoba, irodák: Függönyök cseréje 

Sportudvar: Fák, bokrok visszavágása, szemetesek pótlása, lámpaoszlopok, kerítés festése, 

lépcső javítása, felújított kosárpalánk helyének kialakítása. Kerékpár tároló hely kialakítása, 

térkövezés (mobiltárolót a szülői közösség megveszi) 

Taneszközök: Táblai körzők, CD lejátszók javítása. 

 

 

Kérem, szíveskedjenek a fent említett problémák megoldását a költségvetés intézményi 

karbantartásra fordítandó összegénél tervezni. 

 

Szentgotthárd, 2014. december 5. 

 

 

Köszönettel: 

 

 

        Kocsisné Takács Éva 

        tagintézmény- vezető  
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Szentgotthárd és Térsége Iskola

Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolája

9970 Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 1.

2015. évi költségvetési tervezet a működtető önkormányzat felé

db egységár összesen

Karbantartás

zongorahangolás évente 2x 24 13000 312 000                 

vonós hangszerek javítása 190 000                 

fafúvós hangszerek javítása (4 db  fuvola 

generáljavítása, 2 klarinét generáljav.) 6 30000 180 000                 

rúgók, párnacsere (fafúvós) 60 000                   

rézfúvós hangszerek generáljavítása 3 db 3 45000 135 000                 

vizkövezés, parafázás, ventil-tisztítás 80 000                   

Kisértékű tárgyi eszköz besz. 

kisbútorok vásárlása 90 000                   

szőnyeg, karnis 70 000                   

LCD monitor 1 30000 30 000                   

fém hosszúlétra 1 40000 40 000                   

Összesen: 1 187 000              

Szentgotthárd, 2014. december 10.

Csukly Gergely

tagintézmény-vezető  
 

 
Kisebb karbantartással kapcsolatos igényt, ami a 2015-ös évben a SZET felé felmerül,ez a következő 
lenne:  
- esőcsatornák kivezető nyílásainak rendbetétele az utca felőli és az udvar felőli udvaron, 
- mellékhelyiségek egészségügyi meszelése, 
- 2 db földszinti tanterem festése.  
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Szentgotthárd és Térsége Iskola 

Vörösmarty Mihály Gimnáziuma 
H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2-4. 

Telefon: (94) 554-227, Fax: (94) 554-226 
E-mail: vmg@vmg-sztg.sulinet.hu 

 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.  

9970 

 

 

Tisztelt Önkormányzat!  

 

 

Iskolánkban, a következő évben az alábbi munkálatok elvégzése lenne szükséges:  

- a régi épület földszinti irodáiban (igazgató-helyettesi iroda, titkárság, igazgatói, tanári, 

könyvtár) a lehullott vakolat javítása, és festése 

- a tornaterem öltözőiben a vizesblokk felújítása (festés, javítás) 

- a tornaterem parkettázása 

- nyílászárók szigetelése, cseréje 

- a tanári szoba padlószőnyegének cseréje 

- a régi épület termeiben (tantermek, titkárság, könyvtár) a parketta javítása, csiszolása, 

lakkozása 

- a tantermek világításának korszerűsítése, neonok cseréje  

- az ereszcsatornák tisztítása, javítása 

- a régi épületben az ajtók és ablakok festése 

- az iskola számítógép parkjának, interaktív tábláinak és projektorainak folyamatos kar-

bantartása, szervizelése 

 

 

Szentgotthárd, 2014. december 5. 

 

 

      Köszönettel:  

        Balogh Éva  

                                                                                                  igazgató   
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Szentgotthárd Város Önkormányzata  

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.  

9970 

 

 

Tisztelt Önkormányzat!  

 

 

Iskolánkban, a következő évben az alábbi munkálatok elvégzése lenne szükséges:  

- a régi épület földszinti irodáiban (igazgató-helyettesi iroda, titkárság, igazgatói, tanári, 

könyvtár) a lehullott vakolat javítása, és festése 

- a tornaterem öltözőiben a vizesblokk felújítása (festés, javítás) 

- a tornaterem parkettázása 

- nyílászárók szigetelése, cseréje 

- a tanári szoba padlószőnyegének cseréje 

- a régi épület termeiben (tantermek, titkárság, könyvtár) a parketta javítása, csiszolása, 

lakkozása 

- a tantermek világításának korszerűsítése, neonok cseréje  

- az ereszcsatornák tisztítása, javítása 

- a régi épületben az ajtók és ablakok festése 

- az iskola számítógép parkjának, interaktív tábláinak és projektorainak folyamatos kar-

bantartása, szervizelése 

 

 

Szentgotthárd, 2014. december 5. 

 

 

      Köszönettel:  

        Balogh Éva  

                                                                                                  igazgató   
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2015. évi tevékenységéről, 

valamint tájékoztató az Egyesület 2015. évi munkatervéről. A Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület működésének vizsgálata – különös tekintettel a szakmai kérdésekre. Az 

önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás aktualizálása. A Művelődés Ház 

lehetőségei kulturális és civil szintéren. Tájékoztató a 2015. évi városi rendezvénytervről. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület között létrejött 

és módosított Együttműködési Megállapodás 5.2 pontja alapján az Egyesület minden évben 

elkészíti az előző éves beszámolót, és az adott évre vonatkozó munkatervet; valamint a 

Megállapodásban foglaltak érvényre kerülésének értékelését. 

 

 

I. A 2014. évi beszámoló 
 

Az Egyesület által elkészített beszámolóból az alábbiakat emeljük ki: 

 

- Az Egyesületnél az elnökségben, a felügyelő bizottságban és a munkaszervezetnél is 

történtek személyi változások a tavalyi év során. A munkaszervezetből 2 fő kulturális 

munkatárs munkaviszonya szűnt meg közös megegyezéssel az elmúlt időszakban, 

helyükre új kolléga került – az egyik azóta fizetés nélküli szabadságon van. Az év során 

3 fő kulturális közfoglalkoztatott segítette az Egyesület munkáját, továbbá 

alakalomszerűen 5-10 diák végzett közösségi munkát. Továbbképzési rendszer 

keretében 1fő rendezvényszervező menedzser általános képesítést szerzett.  

- Az Egyesület 2014-ben 33.270.000,- Ft támogatást kapott az Önkormányzattól az 

érvényben lévő együttműködési megállapodás alapján. Az önkormányzati támogatás 

összege 2010. év óta jelentősen emelkedett, 2010. évben ez az összeg még 26.000.000,- 

Ft volt. A támogatásnak és az egyesületi gazdálkodásnak köszönhetően mind a 

hagyományos nagyrendezvényekre, mind a kisebb programokra az előző évekhez 

képest nagyobb összeget fordíthatott az Egyesület. Az Egyesület továbbá szem előtt 

tartotta a Régióhő Kft. felé fennálló tartozás csökkentését is, amelyet 2014-ben az 

Önkormányzat is támogatott 1.500.000,- forinttal. Az Egyesület csoportjait 50-50.-e/Ft-

tal támogatta. 

- Továbbra is a Színház épületében dolgozik a munkaszervezet. Az év során felújításra 

került egy-egy repedt ablak és ajtóüveg. Az aula vizuál- és hangtechnikai felújítása 

révén alkalmassá vált konferencia termi felhasználásra is. Bizonyos infrastrukturális 

fejlesztések azonban halaszthatatlanok, ezek: 

 vizesblokk felújítás (folyamatban) 

 a belső tér egyes helyiségei (mellékhelyiségek, öltözők, valamint a nézőtér 

világításának cseréje) és a biztonságtechnikai berendezések (tűzcsapok, 

színpadfüggöny impregnálása, légbefúvó illetve elszívó berendezések, 

biztonsági vészvilágítás rekonstrukciója) felújítása, 

 a látogatóközpont ajtajának hőszigetelt ajtóra való cseréje szükséges.  

- A 2014-es évben az Egyesület továbbra is nagy hangsúlyt fektetett a marketing 

tevékenységére: a honlapon folyamatos friss információval tájékoztatja az érdeklődőket, 
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illetve megállító táblák kihelyezésével, színes plakátok készítésével közvetítik a 

közönség felé az információkat. 

- A tavalyi évben is fontos feladatnak tekintette az Egyesület a pályázati források 

felkutatását, annak ellenére, hogy a lehetőségek tovább szűköltek. A Gyermek –és 

Ifjúsági Alapnál 312.726,- forintot, a Kulturális Stafétánál 100.000,- forintot, a 

LEADER-nél 7.991.705,- forintot nyert. Az Önkormányzat Civil Alapjából összesen 

388.000,- forintot kapott a különböző rendezvények lebonyolításához. 

- Szakmai téren 2014-ben is a színvonal megtartása, a fejlődés, a változatos program 

kínálat volt a cél, melyhez a közönség, a lakosság, a gyermekek és a szülők javaslatait is 

figyelembe vették. A munkák során az esetleges hiányosságokból levonták a 

tanulságokat, és továbbra is fontos feladatnak tartják a változást, fejlődést, megújulást. 

 

 

II. A 2015. évi munkaterv 
 

Az Egyesület munkaszervezete elkészítette az Egyesület 2015. évi munkatervét (lásd: 2. sz. 

melléklet), melyet az Egyesület Elnöksége és Közgyűlése is megismert, megtárgyalt és el is 

fogadott - az Egyesület Elnöke kéri annak Képviselő-testület általi jóváhagyását is. 

 

- A Munkaszervezetben történt személyi változások ellenére az Egyesület célja 

továbbra is az 1997. évi CXL. törvényben foglalt feladatok, valamint az 

Önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása. 

- Természetesen a munkaterv tartalmazza a hagyományos rendezvényeket (Farsang, 

Tavaszköszöntő Fesztivál, Gyermeknap, SZIN, Városházi Esték, Hopplá Fesztivál, 

Szentgotthárdi Történelmi Napok, Zöld Szentgotthárd Környezetvédelmi, Kulturális 

és Gasztronómiai Fesztivál, Karácsony kinn is benn is, stb.) .  

- 2015-ben a Pannon Kapu Kulturális Egyesület kiemelt célként tűzte ki a 

hagyományos rendezvények szervezése és lebonyolítása mellett az ifjúsági 

korosztály megszólítását, az önkormányzati ifjúsági referens hatékony bevonásával. 

- Megszervezi az Egyesület a gyermekszínházi előadásokat óvodások és kisiskolások 
számára, valamint filharmóniai előadásokat az ifjúsági korosztály számára. 

- Újdonságként Klubestek szervezését tervezik – zenei és prózai témában – 
elsősorban helyi és meghívott vendéggel. 

- Tematikus programok szervezése gyermekek és felnőttek számára továbbra is cél. 
- Az Egyesület továbbra is fontos feladatának tartja az amatőr művészeti 

csoportjainak támogatását, munkájuk segítését, valamint a város és a térség civil 
szervezeteivel való kapcsolattartást.   

- 2015-ben is meghirdetik a Gotthárdi Vakáció táborait. 

 

 

III.  Szakmai kérdések, megállapodás aktualizálása 
 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület működésének vizsgálata, valamint az Önkormányzattal 

kötött együttműködési megállapodás aktualizálása és a Művelődés Háza lehetőségei a 

kulturális és civil szintéren történő újra hasznosításának lehetősége a Közművelődési 

Koncepció átdolgozásával párhuzamosan kerül kifejtésre. 

 

 

IV. Tájékoztató a 2015. évi városi rendezvénytervről. 
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A Rendezvényszervező Munkacsoport ülések keretében elhangzott információk valamint a 

város rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezeteinek megkeresése után összeállításra 

került a város rendezvényterve is, amely az önkormányzat honlapjáról (jobb oldali 

Rendezvények 2015. bannerre kattintva) letölthető. A rendezvényterv év közben 

folyamatosan frissül és bővül. 

 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület 2014. évi Beszámolóját az 1. számú melléklet szerint megismerte és elfogadja / 

az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: ………………………………… 

Határidő: azonnal 

       Felelős:   Kiss Éva elnök  

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület 2015. évi Munkatervét a 2. számú melléklet szerint megismerte és jóváhagyja / 

az alábbi kiegészítésekkel hagyja jóvá: ………………………………………… 

Felkéri az Egyesület elnökét a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Kiss Éva elnök  

 

Szentgotthárd, 2015. február 13. 

 

 

                 Huszár Gábor 

               polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Előterjesztés 
a 2015. február 25-i Képviselő-testületi ülésre 

 

Tárgy: A Közművelődési Koncepció felülvizsgálata 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd város új Közművelődési Koncepcióját hosszas előkészítést követően, 2006. 

január 26-án fogadta el a Képviselő-testület, majd 2011. júniusában aktualizálta. 

 

Jelen előterjesztés elkészítése kapcsán megkerestük a város közművelődésében feladatokat 

ellátó főbb szervezeteket, így a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeumot, a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesületet, a Csákányi László Filmszínházat üzemeltető SZET Kft-t, a kapott 

észrevételeket, véleményeket pedig összegeztük és a koncepcióban átvezettük – lásd: 1. 

számú melléklet. 

 

A koncepcióhoz ezúttal készítettünk egy cselekvési tervet is, a hatékonyabb végrehajthatóság 

és kontroll érdekében – ez a dokumentum a koncepció végén olvasható. A cselekvési tervnek 

ez a változata egyelőre csak tervezet, a bizottságok, a Képviselő-testület és a többi érintett 

szereplő ötletei, javaslatai alapján a következő testületi ülésen szeretnénk véglegesíteni, majd 

ezzel véglegesíteni a közművelődési koncepciót. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Kulturális, Közművelődési Koncepciója 2015-2019. dokumentumot az előterjesztés 1. 

számú melléklete szerint megismerte és azzal kapcsolatban alábbi javaslatokat / 

kiegészítéseket teszi: 

…………………………… 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Kulturális, Közművelődési Koncepciójához kapcsolódó, a 2. számú melléklet szerinti 

Cselekvési tervet kiindulás pontként elfogadja, annak végleges formáját a 2015. áprilisi 

ülésen tárgyalja.   

 

Határidő: azonnal, a Cselekvési Terv véglegesítésre: 2015. áprilisi testületi ülés 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                érintett szervezetek 

 

Szentgotthárd, 2015. február 16. 

                                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                                            polgármester 

Ellenjegyezte: 
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Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

1. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA 

 

A 2015-2019. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA
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I. BEVEZETÉS 

 

Egy állampolgárnak a kulturálódás ugyanolyan alapvető érdeke és 
joga, mint bármely más, a városi civilizáció adta infrastrukturális 
lehetőség igénybevétele. A városi ember komfortérzetének 
megteremtése pedig, még ha kisvárosról is van szó, korszerű kultúra és 
ennek igénybevételi lehetőségei nélkül elképzelhetetlen. A kultúrát az 
emberi lét megjelenési formájaként is értelmezve Szentgotthárd Város 
Önkormányzata a városfejlesztési prioritások között mindig kitüntetett 
helyen szerepeltette a humán szférát, a kultúrát, a közművelődés 
egészét. Fontosnak tartja annak biztosítását, hogy a város lakossága, 
valamint a hozzánk érkezők műveltségüket, készségeiket minél 
szélesebb körben gyarapíthassák, közösségi művelődési jogaikat 
érvényesíthessék. 

 

Különösen a jelenlegi helyzetben, a piaci szemlélet mind erőteljesebb 
megjelenése korában, óvni kell azokat a kulturális értékeket, amelyekre 
a piac törvényszerűségei nem érvényesíthetők. A közművelődés terén 
segíteni kell az egyéni kezdeményezéseket, az önszerveződő 
csoportokat, civil szervezeteket. Az intézményfenntartásnak és az 
önkormányzati támogatásnak ezen elvek érvényesítését kell 
szolgálniuk. 

 

Jelen koncepció hosszabb távra mutató terv, mely kijelöli a közművelődés fejlesztésének főbb 

irányait, számba veszi a rendelkezésre álló anyagi, szellemi és építészeti erőket. Szentgotthárd 

Városa az idegenforgalom fellendítésére rengeteget áldozott az elmúlt években – ezen 

fejlesztéssel párhuzamosan meg kell teremteni és folyamatosan biztosítani kell a magas 

színvonalú, igényes művelődés, szórakozás, kulturált szabadidő feltételrendszerét is. 

Folyamatos cél kell, legyen a város polgárainak, valamint az idelátogató hazai és külföldi 

vendégeknek közművelődési, művészeti, közéleti aktivitását erősítse, kielégítse, és az 

otthonosságérzetet kiteljesítse. 

 

Az önkormányzati intézmények mellett egyre jelentősebb szerepet töltenek be a helyi 

kulturális élet tervezésében és szervezésében a civil szerveződések. A nem önkormányzati 

intézmények megjelenésével a város kulturális, szabadidős tevékenységei is gazdagabbá, 

differenciáltabbá válnak, elősegítve ezzel a kulturális fejlődést, mely nélkül nincs belső 

fejlődés sem. 
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II. A KONCEPCIÓ CÉLJA, ALAPELVEI 
 

Egyre jellemzőbb, hogy a közművelődés illetve a kultúra közvetítése mind inkább piaci 

alapokra helyeződik át, és ebben a folyamatban további jelenség, hogy a média egyre inkább 

felülkerekedik a személyes és közösségi részvételt igénylő közművelődési kapcsolatokon. A 

kultúra megkérdőjelezhetetlenül valós értékeket hordozó formáira, azok bemutatására, 

fenntartására és közvetítésére - különösen kistelepülési szinten – egyre kevesebb pénz jut. 

 

Jelen koncepciónak azonban ilyen körülmények között sem lehet más célja, mint a kultúrához 

való hozzáférés minél szélesebb körben történő biztosítása, azon belül pedig a közművelődés 

szerepének meghatározása Szentgotthárd fejlődésével kapcsolatos elképzelésekben, illetve az 

Önkormányzat és intézményei ebbéli érdekeltségének, szerepvállalásának és felelősségének 

értelmezése. Feladata, hogy a város közművelődési politikájához megfelelő iránymutatást 

nyújtson, behatárolja az elkövetkező évek feladatait a jelenvaló helyzet alapján - az így 

kijelölt céloknak azonban összhangban kell lenniük a település általános fejlesztési céljaival 

is. Természetesen ennek során figyelemmel kell, hogy legyünk a helyi polgárok művelődési 

igényeire, a lakosság anyagi helyzetére, és lehetőség szerint egységes alapelvek szerint kell 

meghatároznunk a város által támogatott tevékenységek körét, azok ellátásának módját és 

feltételeit. 

 

Ezen célok elérése érdekében elsőként a jelenlegi helyzet, a rendelkezésre álló helyi feltételek 

számbavétele szükséges, párhuzamosan azzal, hogy - a törvényesség biztosítása érdekében – 

koncepciónak tekintettel kell lenni a közművelődés hatályos jogi hátterére is. A feladatok 

nagy részének megoldása általában az Önkormányzat kötelezettségeként értelmezhető, 

azonban az egyes részek rendezését az intézményeknek kell vállalniuk. A legtöbb cél, feladat 

azonban csak tudatosan együttműködve, közösen érhető el - mind az Önkormányzat és az 

intézmények, civil szervezetek, mind az intézmények, civil szervezetek egymás közötti 

kapcsolatát tekintve. 

   

Szentgotthárd Város Önkormányzata a közművelődési feladatok ellátásának alapelveit 

az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. A közművelődéshez kapcsolódó jogok érvényesítése során az esélyegyenlőséget 

biztosítani, az egyenlő bánásmód követelményeit megtartani szükséges. 

2. A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek 

támogatása pedig közcél. 

3. A helyi közművelődési feladatellátás, illetve ennek során a feladat ellátásban részt 

vevő önkormányzati intézmények / az önkormányzati közművelődési feladatellátásra 

az Önkormányzattal megállapodást kötött civil szervezet(ek) nem lehetnek 

elkötelezettek egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. 

4. Az Önkormányzat elismeri, mindenkinek joga, hogy: 
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 megismerhesse a kulturális örökség javait, valamint az ezek védelmével 

kapcsolatos ismereteket a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés 

útján, 

 igénybe vehesse a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a közművelődési 

intézmények szolgáltatásait, 

 műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, 

közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön 

jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen, 

 művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret, 

szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. 

5. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy közművelődési jogairól, azok gyakorlásának helyi 

lehetőségeiről folyamatosan tájékoztatást kapjon. 

 

 

 

 

III. A KÖZMŰVELŐDÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 
 

A közművelődési feladat ellátását számos jogszabály határozza meg, melyek közül az 

alábbiakban megfogalmazottakat vesszük figyelembe a koncepció készítésénél és a város 

közművelődési feladatainak biztosításánál: 

 

A legmagasabb szintű hazai jogforrás, Magyarország Alaptörvénye arról rendelkezik, hogy a 

kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő 

nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. Az Alaptörvény XI. 

cikke szerint minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez: Magyarország ezt a 

jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező 

alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei 

alapján mindenki számára hozzáférhet ő felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban 

részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja. 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi LXXXIX. tv. 13. § 7. pontja települési 

önkormányzat feladatai közé sorolja kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári 

ellátás biztosítását; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatását, a kulturális örökség 

helyi védelmét a helyi közművelődési tevékenység támogatását azzal, hogy a települési 

önkormányzat maga határozza meg — a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől 

függően —, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. 
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A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény kimondja, hogy a települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása 

a helyi önkormányzatok kötelező feladata, amelyet a városi önkormányzat nyilvános könyvtár 

fenntartásával, vagy önkormányzatok közötti társulásban nyilvános könyvtár fenntartásával, 

vagy nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével teljesíthet. Ez a törvény 

rendelkezik arról is, a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési 

tevékenységek támogatása pedig közcél, illetve, hogy a közművelődés feltételeinek 

biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata. További rendelkezése, 

hogy a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása, amelynek formái különösen: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák 

megteremtése, 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 

gondozása, 

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása, 

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének segítése, 

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

 

A törvény szövege tartalmazza továbbá, hogy a települési önkormányzat a helyi társadalom 

művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a törvény és a helyi 

lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a fentebb felsoroltakból 

mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el. További fontos előírása a 

törvénynek, hogy a települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos 

megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. 

 

További kapcsolódó jogforrások: 

 

- 1993. évi XXIII. tv. a Nemzeti Kulturális Alapprogramról, 

- 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról, 

- 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról, 

- 2011. évi CLXXV.tv. az egyesülési jogról, 

- 9/2006. ( V.9.  ) NKÖM r. a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi 

XXIII. tv. végrehajtásáról, 
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- 1/2000. (I.14.) NKÖM r. a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 

követelményeiről és a képzés finanszírozásáról, 

- 157/2000. (IX.13.) Korm. r. a dokumentumvásárlási hozzájárulásról, 

- 4/2004. (II. 20.) NKÖM r. a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatásáról, 

- 1/2007. (I. 9.) korm. rendelet az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári 

intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló 

szerv kijelöléséről, 

- 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári 

Minőségi Díj adományozásáról, 

- 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről, 

- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról, 

- 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök 

betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről, 

 

illetve Szentgotthárd Város közművelődési rendelete: a 10/2001. (III. 29.) ÖKT. rendelet az 

Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 

támogatásáról. 

 

 

 

IV. A KONCEPCIÓ TERMÉSZETFÖLDRAJZI, GAZDASÁGI 

HÁTTERE: 
 

Közép-kelet Európában az Európai Unió tagállamaként Magyarország az UNIÓ keleti kapuja, 

Szentgotthárd pedig az ország nyugati kapuja. A város a Rába és a Lapincs-folyó 

találkozásánál, a nyugat-dunántúli régióban, Vas megye délnyugati részén fekszik. Speciális 

geopolitikai helyzetét a „hármashatár-mentiség” határozza meg: Ausztriával és Szlovéniával 

közvetlen határos. A település földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a városnak közeli elérési 

útvonala van mind a hazai, mind a külföldi szomszédos kistérségek központjaihoz – 

Körmend, Szombathely, Zalaegerszeg, Grad, Muraszombat, Jennersdorf, Graz. 

 

A nemzetiséghez tartozás szempontjából természetesen erősen befolyásoló tényező a 

városban / a térségben a (hármas) határmentiség. Nemzetiségek alapján élnek itt németek, 

szlovének, horvátok, cigányok, ukránok, szerbek, lengyelek és szlovákok. A legjelentősebb 

kisebbséget azonban egyértelműen a szlovének és németek alkotják. 
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A kisváros környezetében 14 település, apró és kis falvak találhatók. A kistérség 15 

települései 1996 óta tömörültek területfejlesztési társulásba. 2005. évtől ez a kapcsolat 

szorosabbá vált, amikor is a térség önkormányzatai az önkormányzatok rendelkezésére álló 

források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi 

együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében társulási megállapodást kötöttek és 

megalakították a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulást.  

 

A térség ipari központja Szentgotthárd. Itt a több mint 100 éves hagyományokkal rendelkező 

textilipar és mezőgazdasági gépgyártás a múlt századi vasútfejlesztések nyomán alakult ki. A 

rendszerváltozás után újjáéledő gazdasági kapcsolatok és a város adottságai tették lehetővé a 

gyors és korszerű ipari fejlesztéseket. A térség legmeghatározóbb projektje a Szentgotthárdi 

Ipari Park fejlesztése lett, amelynek a kistérségen túlmutató kisugárzása is van az Őrség és 

Körmend irányában. Az ipari park ad helyet a régió egyik legjelentősebb gazdasági 

szereplőjének, az Opel magyarországi vállalatának is. Az Ipari park fejlesztése az 

elkövetkezendő években – nagy léptekben - tovább folytatódik.  

 

A kistérségben több termálkút is található, egyikük hasznosítására Szentgotthárdon fejlesztési 

program készült, melynek eredményeképpen 2007. nyarán Szentgotthárdon megnyitotta 

kapuit a St. Gotthard Wellnes & Spa nevű fürdő és gyógykomplexum.  

 

Az elmúlt évtized meglehetősen kedvezőtlen munkaügyi helyzetet teremtett a környéken: a 

térség munkanélküliségi rátája a korábbi években folyamatosan nőtt. A negatív tendencia fő 

oka, hogy a városban az utóbbi időszakban nem történt jelentősebb munkahelyteremtő 

beruházás, sőt néhány korábban itt letelepedett cég is bezárta kapuit. Mára kijelenthető, hogy 

az idegenforgalmi fejlesztések és az Ipari park aktuális fejlesztése szerencsésen befolyásolja 

ezeket a folyamatokat. A város és térségének egyik aktuálisan megoldásra váró problémája 

ugyanakkor a lakónépesség iskolázottságának, képzettségének viszonylag alacsony volta, 

illetve az a tény, hogy a munkanélküliek képzettsége nem mindig felel meg a munkaerő-piaci 

igényeknek.  

 

 

V. KÖZMŰVELŐDÉS SZÍNTEREI SZENTGOTTHÁRDON: 

 

Színház (Széll K. tér 7.) 

A XII. századi, román ciszterci templom falainak felhasználásával épült barokk stílusban 

1677-ben. Az új templom elkészültével magtárrá alakították, majd 1988-ban a 

magtártemplomot átépítették, s a város színháza lett. Elsősorban színpadi előadások, 

rendezvények, kiállítások színhelye, de itt működik a Látogatóközpont is. 
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Művelődés Háza (Kossuth L. u. 7.) 

Az eredetileg banknak készült épület szolgálta évtizedeken keresztül a város közművelődését, 

jelenleg közművelődési jellegű tevékenységeknek nem ad otthont.  

 

Művelődés Háza kerthelyisége: 

Szabadtéri rendezvények-koncertek, bálok- helyszínéül szolgált. Állapota leromlott, 

életveszélyes, rendezvények tartására jelenleg alkalmatlan. Felújítása elengedhetetlen, azt 

követően továbbra is bálok, vásárok rendezésére alkalmas, valamint rekonstruálni lehetne a 

XX. század eleji polgári hangulatát (fonott kerti bútorok, élőzene stb.). 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár (Széll Kálmán tér 2.) 

Kulturális tevékenység keretében a központi könyvtár részlegeiben és a fiókkönyvtárakban 

kiállítások, kulturális rendezvények, könyvtárhasználati foglalkozások és használóképző 

tanfolyamok, olvasótáborok, író-olvasó találkozók és kézműves foglalkozások, hagyományos 

versenyek és vetélkedők zajlanak. 

 

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum 

A 2011-es felújítást követően immáron az önkormányzat fenntartásában működik, 3 szinten 

bemutatva fazekas kiállításokat. 

 

Csákányi László Filmszínház (Hunyadi út 1.) 

Az 1908-ban épített, több mint 100 éves mozi külső-belső felújítása után megújult erővel és 

szolgáltatásokkal várja a nézőket. 

 

Kolostor belső udvara (Széll K. tér 11.) 

A ciszterci rendháznak épült, ma önkormányzati hivatal épületének belső udvara 2005. óta 

könnyű- és komolyzenei szabadtéri programoknak - Városházi Estéknek – adott otthont. 

Állapota – a kolostor falai – leromlott.  

 

Refektórium (Széll K. tér 11.) 
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A ciszterci rendház egykori ebédlője kitűnő akusztikája miatt zenei rendezvények 

megtartására ad lehetőséget, jóllehet, éppen ez az akusztika csak bizonyos típusú zenei 

előadások megtartására alkalmas, többnyire kisebb komolyzenei előadásokra, 

kamarakoncertekre. A Refektórium előtti terasz kulturális célokra történő használata is 

további lehetőségeket vet fel, igaz, leginkább a kolostorépület felújítását követően.   

 

Nagyboldogasszony templom (Széll K. tér 9.) 

A vallási funkcióján kívül elsősorban orgona-koncertek, komolyzenei és énekkari koncertek 

helyszínéül használatos. 

 

Templomgaléria 

Kiállításoknak ad helyet a templom bal oldalán lévő emeleti helyiségekben.  

 

Szabadtéri színpad (templom és a Színház között) 

Tavasztól őszig a szabadtéri rendezvények fő helyszíne, nagyobb rendezvényeknek (pl. 

operett előadás, koncertek, városi nagyrendezvények) adhat helyet. 

 

Rábakethelyi templom (Felső út 34.) 

Vallási funkcióján kívül ma még csak komolyzenei és énekkari koncerteknek ad otthont, 

jövőben orgona-koncertek szervezése is várható. 

 

Evangélikus templom (József A. u. 12/A.) és Református templom (Mathiász A. u.) 

A vallási funkciójukon kívül zenei koncertek, előadások, esték, kisebb rendezvények 

helyszínei.  

 

Városrészi klubok – Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu, Zsida, Máriaújfalu, Farkasfa 

városrészeken. 

 

Városi Televízió (Széll K. tér 2.) 

Programjaikkal színesítik a város kulturális életét, illetve archiválják Szentgotthárd kulturális 

életéről készült felvételeket. 
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Jó Pásztor (Brenner) kápolna és környéke 

 

 

 

VI. A KÖZMŰVELŐDÉS JELENLEGI SZEREPLŐI 

SZENTGOTTHÁRDON: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata elsősorban a kulturális színtereket az alábbi 

szervezetekkel működteti közművelődési intézményeken keresztül biztosítja a szabad 

művelődés lehetőségét: 

 MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM, 

 MŰVELŐDÉSI HÁZ és SZÍNHÁZ, melyek üzemeltetését az 

Önkormányzat A PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLETnek 

adta át, 

 CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ, amelynek üzemeltetésével az 

Önkormányzat a SZET Kft-t bízta meg.  

 

A közművelődési élet szerves részét képezik továbbá a kulturális tevékenységű civil 

szervezetek, a műkedvelő csoportok, a nemzetiséghez kötődő kulturális szervezetek. A 

közművelődési programokban jelentős szerep jut még az általános- és középiskoláknak, az 

alapfokú művészetoktatás résztvevőinek, a médiáknak, egyházaknak. 

 

Az intézmények a közművelődési tevékenység tervezésénél, szervezésénél figyelembe vették 

a lakosság igényeit, építettek a város, a kistérség kulturális hagyományainak, szokásainak 

őrzésére, gazdagítására, az egyéni és közösségi művelődési öntevékenységben rejlő 

lehetőségekre, valamint hozzájárulnak a szabadidő közművelődési célú, életminőséget javító 

eltöltéséhez. 

 

 

MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 

 



 
160 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár 

 

Az intézmény a kultúra, a tájékoztatás, a nevelés demokratikus intézményeként, a közösségi 

és értelmiségi lét egyik központjaként, alapító okiratának megfelelően működik. Sajátos 

eszközrendszerével kedvező lehetőségeket biztosít arra, hogy a kultúra összegyűjtött és feltárt 

- írott és egyéb módon rögzített - értékeit a város polgárai használhassák. Tevékenységében a 

közművelődési jelleg és az információszolgáltatás került előtérbe. Jól szolgálja az intézmény 

a megváltozott használói igények kielégítését.  

 

A Könyvtár tevékenységi köre: a szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár középszintű 

ellátást nyújtó, általános gyűjtőkörű lakóhelyi könyvtár, nemzetiségi (német és szlovén), uniós 

és helyismereti külön gyűjteménnyel, kistérségi ellátó-központ. Szervezeti egységei: felnőtt 

részleg és internet–terem, folyóirat-olvasó és médiatár, gyermekrészleg, 4 városrészi 

fiókkönyvtár, kistelepülések könyvtári ellátása KSZR keretében. Működési területe: 

Fiókkönyvtárak a városrészeken (Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu). 

Kistelepülések könyvtári ellátása a kistérség településein (Alsószölnök, Apátistvánfalva, 

Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, 

Szakonyfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Vasszentmihály). 

 

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

feldolgozó munkát is ellátva), 1-1 fő a folyóirat-olvasóban és a médiatárban (az iskolai 

könyvtári és a mozgókönyvtári feladatokat is ellátva). 1 fő a gyermekkönyvtárban (egy 

délelőtt a folyóirat-olvasóban olvasószolgálati feladatokat ellátva), 1 fő fiók-könyvtáros (a 

négy fiókkönyvtár összes feladatát ellátva, kéthetente 2 délelőtt a központi folyóirat-

olvasóban olvasószolgálati feladatot ellátva), 1 fő könyvtárvezető, 1 fő adminisztrátor. A 

könyvtárosok végzettsége: 

• 1 fő egyetemi 

• 4 fő szakirányú főiskolai 

• 1 fő egyéb főiskolai + középfokú szakirányú végzettségű 

• 1 fő középiskolai + középfokú szakirányú végzettségű 

 

A gyűjtemény részei:  

Központi könyvtár gyűjteménye: 

• felnőtt részleg (könyvek) 
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• gyermekrészleg (könyvek, folyóiratok, diafilmek) 

• folyóirat-olvasó (kurrens és kötött folyóiratok) 

• zeneműtár (könyvek és hangzó dokumentumok)  

• médiatár (videó filmek, CD-ROM-ok, DVD-lemezek) 

• helyismereti külön-gyűjtemény (könyvek, brosúrák, aprónyomtatványok, folyóiratok, 

kéziratok és fényképek) 

• Európai Uniós Sarok külön-gyűjteménye 

• szlovén és német nemzetiségi nyelvű, idegen nyelvi külön-gyűjtemény 

A városrészi fiókhálózatba kihelyezett gyűjtemény. 

 

Az olvasók mintegy 54 ezer könyvből, 1853 bekötött folyóiratból, 1967 kép-, 3336 hangzó, 

493 elektronikus dokumentumból válogathatnak, a hírlapolvasóban több mint százféle kurrens 

folyóirat áll rendelkezésre. A teljes állomány 100 %-a elektronikusan feldolgozott, adatai 

hozzáférhetők helyi hálózaton (Szikla-21 Integrált Könyvtári Rendszer) és távoli eléréssel 

(OPAC).   

 

Szolgáltatások: 

Ingyenes, beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások:                         

• könyvtárlátogatás                                 

• kijelölt gyűjteményrészek használata            

 olvasóterem    

 folyóirat-olvasó      

• közhasznú információk szolgáltatása 

• felvilágosítás a könyvtári szolgáltatásokról 

Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások: 

• dokumentumkölcsönzés                                

 könyv 

 diafilm   
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 folyóirat                                               

 hangzó dokumentumok                      

 videódokumentumok 

 DVD lemezek 

• az állományfeltáró eszközök használata                                    

 Szikla-21 integrált könyvtári rendszer                                                                               

• könyvtárközi kölcsönzés (saját gyűjteményből és az ODR-ből)                                               

• a számítógépes könyvtári dokumentumok helyben használata 

Térítéses szolgáltatások:  

• média tagság (CD, DVD, videó kölcsönzéséhez) 

• irodalomkutatás 

• számítógép-használat irodai szolgáltatásra és internet-használatra 

• fénymásolás 

• nyomtatás 

• fax-továbbítás 

• CD, DVD írás 

• szkennelés 

• laminálás 

Beiratkozás nélkül is igénybe vehető térítéses szolgáltatások: 

• reprográfia 

• fax-továbbítás 

• nyomtatás 

• szkennelés 

• laminálás 

• számítógép-használat (információkeresés helyi rendszeren és az interneten) 



 
163 

 

Nyitva tartás: A központi könyvtárban heti 6 nap, összesen 49,5 órában, a fiókkönyvtárakban 

keddtől szombatig összesen 25,5 órában, a kistérség településen a helyi igényekhez igazodva 

heti hatóra. 

 

Kulturális tevékenység: A központi könyvtár részlegeiben és a fiókkönyvtárakban kiállítások, 

kulturális rendezvények, könyvtárhasználati foglalkozások és használó képző tanfolyamok, 

olvasótáborok, író-olvasó találkozók és kézműves foglalkozások, hagyományos versenyek és 

vetélkedők zajlanak, többnyire pályázati forrásokból megvalósítva.   

 

Költségvetés: A fenntartó Önkormányzat által biztosított költségvetési forrásból, központi 

érdekeltségnövelő támogatásból és pályázati (uniós és hazai) forrásokból gazdálkodik a 

könyvtár.   

 

Továbbképzés: A könyvtárosok rendelkeznek a jogszabályban előírt iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel. Teljesítik a rendeletben előírt 7 éves továbbképzést. 2008 óta saját 

forrásból, illetve a TÁMOP pályázat finanszírozásából valósulnak meg a képzések. 

 

ÖSSZESSÉGÉBEN a Móra Ferenc Városi Könyvtár ellátja a feladatait, sőt, ezek a feladatok 

folyamatosan bővülnek – gondoljunk csak az egész kistérség területén végzett könyvtári 

szolgáltatás biztosítására, a honismereti –és helytörténeti tevékenységre, a Honismereti Klub 

működtetésére – a feltáró munka eredményeként a létrejövő kiállításokra. Feltétlenül 

kiemelendő teljesítménye az intézményeknek a pályázati felhívásokon való szorgos 

megjelenés és ezzel összhangban a pályázati támogatások sorozatos elnyerése. Szinte 

kizárólag ennek köszönhető, hogy jelentős változások, fejlesztések valósultak meg az elmúlt 

időszakban a Könyvtárban, sőt, a fiókkönyvtárakban is. A Könyvtár szakmai munkája 

figyelemre méltó, az általa kínált szolgáltatások végiggondoltak, jól kitaláltak, a propagálásuk 

pedig folyamatos.  

 

A könyvtár célkitűzése, hogy a csoportos és egyéni könyvtárhasználók korlátozás nélkül 

hozzájussanak a számukra szükséges dokumentumokhoz és információkhoz. Ezáltal szolgálja 

a felhasználók egyéni fejlődését, segítse a szabadidő hasznos eltöltését, segítse hozzá a 

könyvtárhasználókat demokratikus jogaik gyakorlásához, fejlessze mindazon készségeket, 

amelyek szükségesek a literátori léthez, bátorítson információhasználatra, tudatosítsa az 

információ hasznát és értékét.  

- A könyvtár legyen fontos kultúra- és információközvetítő intézmény, színtere a 

közszolgáltatások igénybevételének, az oktatásnak, a szabadidő hasznos eltöltésének, s 

feleljen meg szociális és esélyteremtő funkciójának.  
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- Segítse az oktatásban, felnőttképzésben résztvevőket, támogassa az életen át tartó 

tanulást, járuljon hozzá a kulturális, a tudományos és a művészi értékek közvetítéséhez. 

- A könyvtár különböző programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez, 

elsősorban az ifjúság könyvtárhasználati szokásainak kialakításához. Törekedjen új 

használói csoportok bevonására, a könyvtárhasználat népszerűsítésére. 

- A könyvtár működését a használó-központúság jellemezze, minőségi szolgáltatást 

nyújtson mind a városi, mind a kistelepüléseken élő könyvtárhasználók számára helytől 

és időtől függetlenül, távoli elérésű szolgáltatások bevezetésével. Szolgáltatásaival 

járuljon hozzá a könyvtárhasználók életminőségének javításához.   

 

 

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum (Gyűjtemény) 

 

Szentgotthárdon 1983. óta működik a Múzeum. Törzsgyűjteményét elsősorban a szlovén 

nemzetiségű Gáspár Károly általános iskolai igazgató gyűjteménye és több kisebb 

szentgotthárdi és apátisvánfalvi gyűjtemény alkotja. A Múzeum állandó kiállításai: 

Délnyugat-Dunántúl fazekassága, a Szentgotthárd környéki szlovének és a szentgotthárdi 

sír¬lelet. Magyarország egyetlen szlovén múzeuma. 

 

A Múzeum feladata a kulturális javak gyűjtemény gondozása, tudományos feldolgozása és 

publikálása, valamint hozzáférhetővé tétele. Elsősorban a kulturális javak egységes 

szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, 

nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításokon bemutatja, kutatási 

tevékenység lehetőségét biztosítja, múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és 

iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és 

múzeumandragógiai programkínálatot biztosít. 

 

2013. eleje óta az Önkormányzat a fenntartója. Az önkormányzati működtetés 2 éve alatt több 

előrelépést is tett az intézmény. A korábbi fenntartó sikertelen próbálkozásai után év 

Önkormányzatunk sikerrel kezdeményezte a szlovén nemzetiségi bázisintézménnyé 

nyilvánítást, ezt a Minisztérium a működési engedélyében azóta jóvá is hagyta. A múzeum 

nyitva tartása is állandó jelleggel megoldódott, hiszen egész évben, keddtől szombatig minden 

nap nyitva tart 11-től 15 óráig, bejelentkezés/igény esetén egyéb időben is. Elmondhatjuk, 

hogy a múzeum „marketingje” is kedvezőbb fordulatot vett január óta, illetve 2013. áprilisban 

ünnepélyes keretek között nemcsak megtartottuk a múzeum alapításának 30. évfordulóját, de 

színesítettük az intézmény szolgáltatásait és „A ciszterek Szentgotthárdon” címmel állandó 

kiállítást avattunk. 
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Személyzet: 1 fő múzeumpedagógus, 1 fő tárlatvezető, teremőr és takarító, 1 fő megbízási 

díjas gondnok. 

 

A működtetésen és az ehhez szükséges önkormányzati forrás (4-5 M Ft/év) előteremtésén túl 

cél a múzeum további fejlesztése, vonzóbbá tétele, a minél több látogató becsalogatása. Ennek 

érdekében további befektetésekre van szükség – mind anyagi, mind szellemi értelemben. 

Terveink szerint a nemzetközi jelentőségű, 1664. évi szentgotthárdi csatát és az ezt követő 

békekötést bemutató kiállítással, továbbá a világhírű, egykori kaszagyári és selyemgyári 

emlékek bemutatásával színesíteni kell a múzeum palettáját. Az egyedülálló, több funkciós, 3 

dimenziós digitális csata-terepasztal igazi közönségcsalogató látványosságként 

funkcionálhatna, olyan interaktív elemekkel, amellyel maradandóan meg tudjuk szólítani 

nemcsak a turistákat, de a helyieket is. 

 

Mindezzel párhuzamosan azonban szeretnénk a Múzeum valamely fazekas kiállítását is 

kimozdítani és más helyen is elérhetővé tenni az érdeklődők számára. A Múzeum három 

szintes, valamennyi szintjén - a „Dél-Dunántúl fazekassága” műtárgyain túl - fazekas tárgyak 

találhatók, így a Múzeum látványraktára és  a „Megélt táj” című projekt keretében létrehozott 

„Szentgotthárd környéki szlovének életmódja” című kiállítás is tartalmaz jelentős mennyiségű 

fazekas műtárgyat. A „Délnyugat-Dunántúl fazekassága” kiállítást szeretnénk máshol is 

bemutatni. 

 

 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS SZÍNHÁZ  

(PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET) 

 

 

FELADATOK: 

 

Az Önkormányzat és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2005. évben kötött együttműködési 

megállapodást, amely alapján az Egyesület végzi városi közművelődési feladatainak ellátását, 

továbbá feladata a szakmai tevékenység koordinálása és felügyelete, valamint a városban és a 

kistérségben zajló kulturális tevékenység fellendítése. Az együttműködési megállapodást a 

Felek 2013. elején – a TDM megalakulását követően – módosították, a korábbi turisztikai és 
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ifjúsági feladatok annyiban kikerültek a megállapodásból, hogy a Látogatóközpontot 

működteti az Egyesület, illetve részt vesz az ifjúsági feladatok szervezésében. 

 

Az Egyesület munkájának célja elsősorban a város lakossága kulturális igényeinek feltárása és 

kielégítése, korosztály és rétegprogramok szervezése, működő amatőr művészeti csoportok 

anyagi és szakmai támogatása, ezen belül legalább fúvószenekar, énekkar működtetése, új 

művészeti együttesek létrehozásának generálása: néptánccsoport, ifjúsági amatőr színjátszó 

kör, kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek létrehozásának szorgalmazása. 

Színházi és koncert előadások, kiállítások, városi nagyrendezvények szervezése, valamint a 

működőkkel való szorosabb együttműködés kialakítása is feladatát képezi az Egyesületnek. 

Az egyesületi forma előnyeit kihasználva további feladata a szervezetnek, hogy pályázatok 

benyújtásával, illetve külső források felkutatásával segítse a kulturális élet feltételeinek 

javítását és továbbfejlesztését Szentgotthárdon. 

 

A 2013. aktualizálást követően a PKKE-vel kötött együttműködési megállapodás jelenleg 

tartalmazza azokat a tevékenységeket, amelyeket az Önkormányzat az Egyesülettől elvár. 

 

MUNKASZERVEZET:  

 

Az Egyesület munkaszervezetet köteles működtetni a feladatai ellátására, ennek létszáma 

korábban 5 fő volt, az utóbbi időkben pedig 4 fő (1 fő elnök, 1 fő művelődésszervező - 

munkaszervezet vezető, 1 fő kulturális munkatárs és 1 fő technikus). Kulturális 

közfoglalkoztatottak alkalmazására is volt lehetősége az Egyesületnek. A takarítói feladatokat 

továbbra is egyszerűsített közfoglalkoztatás keretében láttatja el. 

 

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

1997. évi CXL. törvény 79. § (1) alapján a települési önkormányzat az önkormányzati 

rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény 

követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást 

köthet. A (2) bekezdés e) és f) pontja alapján a közművelődési megállapodásnak tartalmaznia 

kell a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit, továbbá a közművelődési feladat 

megvalósításában közreműködőktől megkívánt szakképzettséget. Az együttműködési 

megállapodás alapján a közművelődési feladat megvalósításában közreműködőktől megkívánt 

szakképzettség: „a jogszabályokban meghatározott szakképzettség”. A munkaszervezetet 

„olyan létszámban és szakmai összetételben kell működtetni, ami az egyesület feladatainak 

maradéktalan ellátásához szükséges”. 
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A hivatkozott törvény 94. § (1) alapján az önkormányzati fenntartású közművelődési 

intézményekben alkalmazottként csak olyan személy foglalkoztatható, aki a munkakör 

betöltéséhez jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel rendelkezik. A 

2/1993. (I. 30.) MKM rendelet és annak melléklete rendelkezik az egyes kulturális 

közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről 

részletesen. 

 

Az együttműködési megállapodásban megfogalmazott feltétel, vagyis a jogszabályokban 

meghatározott szakképzettség teljesítése jelenleg nem maradéktalanul valósul meg az 

Egyesület munkaszervezete vonatkozásában. Másrészről, a hivatkozott jogszabály az 

önkormányzati fenntartású intézmények alkalmazottai vonatkozásában írja csak elő a 

szükséges képesítést. 

 

 

MUNKASZERVEZET ELHELYEZÉSE 

 

Az Egyesület munkaszervezete a Művelődési Ház épületéből átköltözött a Színház épületébe, 

pontosabban a Látogatóközpontba.  

 

Az Egyesület elnöke szerint a munkaszervezet Színház épületben való működésének számos 

előnye van, pl. közvetlen kapcsolat a mindazokkal, akik napi szinten megfordulnak itt, 

hatékony a munkavégzés, nem vesz el napi szinten 1 munkatársat a csapatmunkától, azzal, ha 

külön épületben dolgoznak, bárki, bármikor rendelkezésre tud állni a Színházba betérő 

látogatóknak, mindezek mellett a minimális turisztikai feladatokat is ellátja, stb. A 

rendezvények esetében helyben rendelkezésre állnak a munkatársak, mindemellett a 

rendezvényeken résztvevő közönségnek itt helyben van lehetősége a programok után 

érdeklődni, rendezvényekre jegyeket váltani és nem kell egy másik külön épületbe elmenni.  

 

Másik oldalról viszont az tapasztalható, hogy a Látogatóközpont működtetése így, ebben a 

formában nem maradéktalanul megoldott: a munkaszervezet jelenléte miatt a látogatóbarát 

környezet sérült, nincs már akkora hely és olyan nyugodt környezet az érdeklődők 

kiszolgálására, mint amilyen korábban volt. A turisztikai szakembereink és a szolgáltatók is 

mind egyetértenek, meglátásuk szerint a mindennapi közművelődési és turisztikai 

tevékenység ebben a formában, néhány négyzetméteren való összeegyeztetése nem a 

legszerencsésebb. 
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A TDM és az Egyesület együttműködése jelenleg annyiban merül ki a Látogatóközpont 

működtetése kapcsán, hogy annak zárva tartása esetén kifüggesztésre kerül egy olyan tábla, 

amely a fürdőben lévő TDM pulthoz irányítja az érdeklődőt. 

 

Meglátásunk szerint ki kellene dolgozni, hogy  

- a PKKE munkaszervezete hol, milyen más helyszínen tudná az operatív munkáját 

elvégezni. Lehet ez / maradhat ez a színház épületén belül, de ennek lehetőségeit, 

költségeit, technikai feltételeit fel kell mérni. 

- a Látogatóközpont működtetése hogyan történhetne hatékonyabban, szorosabban 

együttműködve a TDM Egyesülettel, annak főállású turisztikai menedzserével, 

esetleg a Tourinform hálózathoz való csatlakozással. 

- VAGY üzleti tervet kellene kidolgozni arra nézve, hogy a Látogatóközpont 

működtetése a Széll Kálmán tér 20. szám alatti, önk-i tulajdonú helyiségben 

vendéglátóipari szolgáltatással és helyi termékbolttal a SZET KFT bevonásával 

hogyan történhetne. 

 

INFRASTRUKTÚRA: 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület kettő épületben látja el feladatait az Önkormányzattal 

kötött közművelődési megállapodás alapján: a Művelődési Házban és a Színházban. Mind a 

két épület jelentős értéket képvisel, kulturális és turisztikai téren egyaránt, a színház műemlék 

is.  

 

A Művelődési Ház épülete hamarosan részben megújul és ezt követően a jobb oldali, 

magasföldszinti szárnya ad majd otthont a Munkaügyi Központnak, bal oldalán pedig 

továbbra is a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat végzi a tevékenységét. Az épület 

emeletén azonban továbbra is jelentős hasznosítható területtel rendelkezünk: 

- az előadóterem közel 300 ülőhelyes, korábban még színházi előadásoknak is 

otthont adott, mai állapota viszont már alkalmatlan az ilyen igényekhez. A termek 

kialakítása miatt nagy az áthallás, bizonyos tevékenységek mellett az adott szinten 

más program nem szervezhető. Jelenleg sporttevékenység folyik itt (jó időben), 

valamint vásározók kapnak helyet. 

- a kisebb termek jelenleg használaton kívül vannak, 

- továbbra is rendezetlen a kerthelyiség sorsa. 

 

A Színház jelenleg a város kulturális életének központja, a munkaszervezet átköltözött a 

Látogatóközpontba: 

- színházterem: Városi rendezvényre, különösen kis díszletigényű kamara, vagy 

pódium előadások tartására alkalmas,  
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- a Turisztikai Információs Központ: jelenleg információs központként és az 

Egyesület munkaszervezetének irodájaként működik. 

- a jelenleg Városi Galériaként működő aula kiállításoknak, különböző fórumoknak, 

gyűléseknek, fogadásoknak, játszóházaknak, kisebb városi ünnepségeknek, 

különböző versenyeknek ad helyet. Az aula közelmúltbeli vizuál- és hangtechnikai 

felújítása révén alkalmassá vált konferencia termi felhasználásra is. 

 

 

JÖVŐKÉP - TEENDŐK 

 

A jelenlegi tevékenység mellett / azon túl a művelődési tevékenység színvonalasabb és 

gazdaságosabb ellátása érdekében indokolt lépések az alábbiak: 

 

- a Látogatóközpont további működésének és a munkaszervezet lehetséges 

elhelyezésének áttekintése,  

- színházban vizesblokk felújítás (folyamatban), 

- színházban öltözők valamint a nézőtér világításának cseréje, 

- a biztonságtechnikai berendezések (tűzcsapok, színpadfüggöny impregnálása, 

légbefúvó illetve elszívó berendezések, biztonsági vészvilágítás rekonstrukciója) 

felújítása, 

- a Látogatóközpont ajtajának hőszigetelt ajtóra való cseréje szükséges, 

- a Művelődési Ház kerthelyiségének felújítása,  

- a helyi termékfejlesztés ösztönzése és a helyi értékek összegyűjtése és bemutatása,   

- szoros együttműködés a rendezvényszervezéssel és turizmussal foglalkozó 

szervezetekkel, aktív részvétel a Rendezvényszervező és Turisztikai Munkacsoport 

munkájában, összhangban a városi turisztikai cselekvési tervvel, 

- a PKKE pozícionálása: közösségfejlesztés, ifjúsági politika, a civil és művészeti 

csoportok mentorálasa, az értékmentés és megőrzés, a közművelődés „pókháló” 

szervezetévé alakítása. 

 

 

 

CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ 

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló épület (Szentgotthárd, Hunyadi u. 1.) 1913-ban 

filmszínházi funkció betöltésére épült.  
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Az elmúlt időszakban jelentős változások történtek a mozi kapcsán. 2013. tavaszán az 

önkormányzat finanszírozásában a digitális (DCI – Digital Cinema Initiatives) és a 3D 

vetítésre egyaránt alkalmas technika beszerzésére és beépítésére került sor. Mindez 

érzékelhetően jobb hang- és képminőséget eredményezett, és megteremtette annak a 

lehetőségét is, hogy a premierfilmek hamar eljussanak a városba.  

 

Az említett beruházást követően a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 

vette át a filmszínház üzemeltetését, a korábbi Üzemeltetőt – megbízási szerződés alapján – 

2013. május 1-től alvállalkozóként foglalkoztatja, aki a mozi gépészeti-szakmai működtetését, 

a filmvetítések szervezését és technikai lebonyolítását, a mozi leltár szerint átadott-átvett 

eszközeinek a karbantartását, megőrzését, továbbá a mozi épületének a takarítását végzi. A 

filmszínház heti 5 játékrendi nappal (hétfő, kedd, péntek, szombat, vasárnap), évi 340 

előadással üzemel. Ezen felül az alvállalkozónak minden esztendőben legalább 6 iskola és 1 

óvoda mozit, valamint 12 filmklub előadás is kell tartania. 

 

Az elmúlt időszak sikeres akció- és programsorozatainak célja volt megismertetni az 

emberekkel a korszerű és csúcsminőségű vetítés-technikát, felkelteni az érdeklődést a mozi 

nyújtotta különleges élmények iránt, növelni a vendégek számát és az új nézőket hosszú távon 

is megtartani. Ebben 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. 2013. december 7-én a mozi elnevezése Kossuth 

Filmszínházról Csákányi László Filmszínházra változott. 2014-ben elkészült a honlap, 

amelynek elérhetősége: www.csakanyimozi.hu, és ez a felület lehetővé teszi az internet alapú 

online helyfoglalást. A kialakított hardver- és szoftverrendszer egyúttal alkalmas a direkt 

jegykiadásra is. Megtörtént a nézőtéri széksorok és ülőhelyek újraszámozása.  2014. május 1-

től a műsor-összeállítás – a korábbi havi helyett – kéthetes ciklusú lett, szeptemberben pedig 

online pénztárgép beszerzésére is sor került. Végül 2014. nyarán az Önkormányzat 

finanszírozásában megvalósult az épület átalakítása és felújítása. Az említett munkálatokkal 

összefüggésben a SZET Kft. is több millió forintot költött a mozira (például a földszinten új 

büfé és pénztár létesült, az emeleti galérián pedig kávézó kialakítása kezdődött el), és 2014. 

szeptemberétől átvette a büfé működtetését is.  

 

2012-ben egész évben 2389 személy váltott jegyet a szentgotthárdi moziban. Ehhez képest 

2014-ben összesen 14383 vendég érkezett. Jelenleg Vas megyében a miénken kívül csak kettő 

városi üzemeltetésű „hagyományos” mozi működik: Celldömölkön és Szombathelyen. 

 

A mozi jó úton jár, és ha maradnak a jelenleg tapasztalható tendenciák, akkor a jövőben is – 

rentábilis lesz. Az nem kérdés, hogy a populáris alkotások bemutatása mellett a Filmklub 

törekvésit támogatni kell, és az alternatív tartalmakat szintén indokolt vetíteni. A kínálatot 
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tehát még inkább az elvárásokhoz szükséges igazítani, a tömeg- és a rétegigényeknek 

egyaránt meg kell felelni. A filmszínháznak megint egy olyan aktív közösségi és 

közművelődési térré kell válnia, mint amilyen 100 évvel ezelőtt is volt. Nem csak vetítésekre 

korlátozódott a funkciója, hanem egyéb rendezvényeket szintén lebonyolítottak a falai között. 

További teendők, beruházási igények a moziban: 

- az aulát és a nézőteret jelenleg elválasztó ajtó és belső függöny a kintről érkező 

hangokat csak kis mértékben tompítja, és gyakran előfordul, hogy a későbbi 

előadásra érkező vendégek által keltett zaj nagyon zavarja a még bent ülőket –> az 

ajtó cseréje, 

- a fűtési szezonban a nézőtéri hőlégbefúvó működése közben keletkező légnyomás 

„kilöki” az utcára nyíló ajtókat, így a meleg levegő egy része a Hunyadi utcára 

áramlik 

- az épület Rába felöli oldalán pedig padokkal és egyéb kültéri bútorokkal egy 

„ifjúsági teret” lehetne kialakítani 

- az előcsarnokban (a galérián) kávézós-beszélgetős hely kialakítása bútorok 

beszerzésével, 

- Csákányi László mini kiállítás létrehozása az eredeti relikviákkal,  

- a mozi előcsarnokának funkció szerinti dizájnosítása (ne össze-vissza legyen 

ragasztva a plakátok, stb.) 

- a film- és társművészetekhez kapcsolódó, illetve egyéb rendezvények / fesztiválok / 

tematikus napok / közönségtalálkozók szervezése a moziban. 

 

 

 VÁROSRÉSZI KLUBOK, CIVIL SZERVEZETEK,  

MÁS INTÉZMÉNYEK 

 

Szentgotthárd város közművelődési életében speciális jelenség, hogy a nem egészen 9000 

lakosú városban a központi művelődési ház mellett 6 városrészi klub, valamint 4 

fiókkönyvtár (Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu) található. Speciális megoldás, 

hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata a városrészi klubokat átadta a helyi 

közösségeknek. Megjegyezzük, hogy közelünkben – megyei szinten legalábbis – nem találni 

hasonló megoldást. Az új formáról megállapítható, hogy többnyire bevált, sehol nem lett 

rosszabb a helyzet, mint azt megelőzően volt. Ugyanakkor nem járt ez a próbálkozás sikerrel 

Rábatótfaluban, ahol jobb híján a városrészi önkormányzathoz tartozik a helyiség és újabban 

gond van Rábafüzesen – ahol a helyiség nem rendeltetésszerű használata miatt végül zárat 

kellet cserélni és jelenleg a Hivatalban van annak a kulcsa, amit csak rendezvény esetén 

adunk használatba – ebben többnyire a SZET Szentgotthárdi Kft. segít. Ahol ez működik, ott 

elmondhatjuk, hogy a helyben lakók felismerték a klubokban rejlő lehetőséget. Mindenütt 

először összefogtak, civil szervezetet alakítottak és saját erejüket kihasználva elkezdték az 

állagmegóvást, a meszelést, festést, az épületek környékének a rendbetételét. Több helyen is 

pályázatokon indulva szereztek be bútorokat, esetleg számítógépet, televíziókészüléket, CD- 

és DVD - lejátszót, stb. Viszonylag rövid idő alatt kiderült, hogy ez a lehetőséget a 
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településrészen élőket úgy is összehozta, hogy elkezdhettek közösségükben rendezvényeket 

szervezni: mikulást, karácsonyt, öregek napját, farsangot, szüreti rendezvényt, gyereknapot. 

Több településrészen is ennek tudhatjuk be, hogy beindult a már – már elveszettnek gondolt 

közösségi élet.  

 

A közművelődés színterét színesítik még azok a civil szervezetek, alapítványok, egyházi 

szervezetek, amelyek tevékenységükkel közszolgálati, karitatív, egészségügyi, művészeti és 

kulturális célokat ölelnek fel és tevékenyen vesznek részt a város kulturális életében. Ezeknek 

a szervezeteknek a működését a lehetőségekhez mérten maximálisan támogatni kell, hiszen 

„alulról jönnek létre”, sokféle kreativitás és civil kurázsi hordozói. A piaci szereplőkkel 

szemben élvezik a biztosított adókedvezményeket, kötetlenebb gazdálkodást folytathatnak, 

élvezik az állami támogatásokat. Az életrevaló civil szervezetek elő is teremtik 

működésükhöz a tőkét és olyan tevékenységet folytatnak, amivel az állami szektor 

működésének a hiányát pótolhatják. Fontos ezeknek a civil szervezeteknek a folyamatos 

kommunikációja egymással és az Önkormányzattal. Kiemelt figyelmet kell fordítani a 

gyermekek, fiatalok támogatására, ők a jövő zálogai, akik befolyásolható korban vannak, 

ezért nekünk, felnőtteknek kötelességünk figyelmet fordítani arra, hogy szabadidejüket 

tartalmasan tölthessék el, a tehetséges, kiemelkedő személyiségeket értékteremtő 

tevékenységre kell rábeszélni. 

 

Az immáron vállalkozói üzemeltetésű Szentgotthárd Városi Televízió, a Szentgotthárd 

Város Önkormányzata által megjelentetett újság illetve a Gotthárdi Körkép helyi 

terjesztésű újság a kultúra hírvivőjeként tájékoztatják széles körben a lakosságot. 

 

A város közművelődési koncepciójában említést kell tenni a Szlovén Kulturális és 

Információs Központról is, hiszen nemcsak a szlovén nemzetiségű lakosság számára szervez 

különböző programokat, rendezvényeket, hanem időről-időre a város / térség más 

nemzetiségű lakosai is bekapcsolódhatnak ezekbe a programokba. 

 

A kolostorépület régóta tervezett felújítása, a „Kreatív kolostor” projekt megvalósítása 

továbbra is kiemelt feladat kell legyen azzal, hogy ezt kizárólag pályázati / állami 

támogatásból tudjuk megvalósítani. 

 

 

JÖVŐKÉP 

 

Számos, a közművelődéshez köthető feladat vár a városra a továbbiakban is.  
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 Egyik legfontosabb feladat talán, amelyet minden területen, így a közművelődés 

eszközeivel is támogatnunk kell, az a város / a kistérség lakosságmegtartó szerepének 

növelése. Ennek során lehetővé kell tenni, hogy a kultúra értékeihez való hozzájutás 

minél szélesebb körben biztosított legyen. Fontos, hogy az ehhez szükséges 

információáramlás / tájékoztatás hozzáférhető és figyelemfelhívó legyen mindenki 

számára.  

 

 Törekedni kell arra is, hogy minél korábbi életkorban kialakuljon a kultúra iránti 

fogékonyság – ebben elsősorban az oktatási intézmények szerepe hangsúlyozandó. Az 

oktatási intézményekkel való kapcsolat egyébiránt tartalmasnak tekinthető. A 

könyvtárismereti versenyek, irodalmi pályázatok és vetélkedők, a művelődési és 

művészeti programok egyre jobban ösztönzik a gyermekeket és fiatalokat arra, hogy 

aktív igénybevevői legyenek a közművelődési szolgáltatásoknak. Mindebben a Móra 

Ferenc Városi Könyvtárnak és a sport- és ifjúsági referensnek is szerepe van.   

 

 A kialakult országos szakmai kapcsolatokat és a település nemzetközi kapcsolatait 

intenzívebben kell felhasználni a közművelődés területén tevékenykedő művészeti 

csoportok tapasztalatszerzése érdekében különös tekintettel az ifjúsági csoportok 

szereplési lehetőségeinek gyarapítására. A nemzetközi kapcsolatok terén elsősorban a 

Szentgotthárd-Grad-Jennersdorf kulturális háromszög kialakítására kell törekedni. 

Emellett élő kapcsolattartásra kell törekedni a testvérvárosok - Walldürn, Tarvisio, 

Isola, Dilovasi - közművelődés területén tevékenykedő csoportjaival.  

 

 Folytatni és támogatni kell a helyismereti együttműködést is, azon belül a helyi 

kulturális örökség megmentését, feldolgozását, elérhetővé tételét. Bár nem 

kifejezetten közművelődési teendő, de mégis ahhoz szorosan kapcsolódik, hogy az 

elsősorban épített örökségünkkel kapcsolatos fejlesztéseket mielőbb megvalósítsuk. A 

város elegendő látványossággal rendelkezik ahhoz, hogy ezek kiemelésével a jövőben 

vonzóbb célponttá tudjon válni. Mind a céltudatos látogatóknak, mind az egyébként 

„elbarangolók” számára információkkal / információnyújtó programokkal kell szolgálni, 

a létesítményeket pedig alkalmassá kell tenni a látogatók véletlenszerű érkezésére, 

azokat nyitva kell tartani a szokásos nyitvatartási időkben.  

 

 Továbbra kiemelt figyelmet kell fordítani a vonatkozó pályázati lehetőségek 

kiaknázására, illetve a kultúra „menedzselésére”, azaz a megfelelő reklámra, a 

szponzori támogatások kihasználásra, a civil szféra és a magántőke bevonására - mind a 

személyi, mind az anyagi oldal vonatkozásában.  

 

 El kell érni, hogy az idegenforgalmi beruházásainkkal párhuzamosan a turisztikai 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó kulturális, szórakoztatási igényeket mind teljesebb 
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körben, minél magasabb színvonalon ki tudjuk elégíteni. Ehhez természetesen 

elengedhetetlen az idegenforgalom és a közművelődés helyi szereplőinek 

együttműködése. Az együttműködés keretét jelenleg a Hivatal által életre keltett és 

koordinált Rendezvényszervező és Turisztikai Munkacsoport jelenti, amely legalább 

havi rendszerességgel, a szükség szerint érintett egyéb szereplőkkel is kiegészülve 

ülésezik, az alábbi állandó tagsággal: 

- Hivatal / Önkormányzat, 

- Pannon Kapu Kulturális Egyesület, 

- Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület, 

- Gotthárd-Therm Kft., 

- Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum. 

Fontos, hogy a szereplők által szervezett rendezvények összehangoltságát a 

továbbiakban is legalább ilyen módon biztosítsuk, a közös nagyrendezvények 

megvalósításában pedig valamennyi szervezet egymást kiegészítve, megfelelő 

koordináció mellett vegyen részt. A városnak szerencsére több, a közművelődéshez 

köthető „fóruma” van (lásd: koncepció), azonban szervezetileg elkülönülnek, más a 

gazdájuk. Végső soron azonban mind ugyanazt a koncepcióban meghatározott célt 

szolgálják, tehát az együttműködésnek is gazdája kell legyen. 

 

 A felújításával az egyik leglátogatottabb helyi kultúraközvetítő pont a mozi lett. A 

népszerű filmek vetítése mellett továbbra is törekedni kell arra, hogy mind a 

filmművészet, mind az egyéb bemutatott társművészeti alkotásokat megismerje 

nemcsak a város, de a térség is. A populáris, sok nézőt vonzó filmek alkalmasak arra is, 

hogy az erre kíváncsi nézőket, köztük leginkább a fiatalokat megszólítsuk más kulturális 

tartalmakkal is. Erre ráerősítve a filmszínháznak egy olyan friss, izgalmas és aktív 

közösségi és közművelődési térré kell válnia a következő években, ahol egyéb más 

rendezvények (estek, fesztiválok, közönségtalálkozók, beszélgetések, ünnepségek stb.) 

is rendszeresen helyet kapnak. Az ehhez szükséges feltételeket meg kell teremteni, a 

szolgáltatásokat pedig nemcsak összhangba kell hozni a város közművelődésének egyéb 

megmozdulásaival / fórumaival, de ki kell alakítani azok egymásra épülését (pl. 

kölcsönös kedvezmények rendszerének kidolgozása a múzeummal, a fürdővel és a 

színházzal, az alternatív tartalmak vonatkozásában esetleg a környező megyeszékhelyek 

színházaival). Mindamellett ki kell alakítani egy olyan esztétikus, egységes arculatot is, 

amely mind az épületben, mind a mozival kapcsolatos marketing- és egyéb anyagokon 

(moziműsor, plakátok, hirdetések, stb.) következetesen megjelenik. 

 

 Szentgotthárd kulturális életében az Önkormányzatnak, mint legfőbb befolyásoló 

tényezőnek, egyik fontos feladata a helyi közművelődési tevékenységek anyagi 

eszközökkel történő támogatása. Ennek megfelelően az általa fenntartott intézményt 

és a közművelődési feladatot ellátó egyesületet / vállalkozót finanszírozza elsősorban, 

hiszen a kulturális feladatok megoldásában főleg ezekre támaszkodhat.  
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2. számú melléklet 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓ 

CSELEKVÉSI TERVE 

 

 

FELADATOK 

 

 

FELELŐS 

 

HATÁRIDŐ 

 

KÖLTSÉG 

VETÉS 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár 

 

a felnőtt részlegek villanyhálózatának és a 

felnőtt kölcsönző világítási rendszerének 

Önk.   
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korszerűsítése 

az udvar térkövezésével olvasóterasz 

kialakítása 

Önk.,   

a fiókkönyvtárak épületének korszerűsítése Önk., SZET 

KFT 

  

 

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum 

 

szentgotthárdi csata-kiállítás, kaszagyári 

kiállítás és selyemgyári kiállítás kialakítása 

MFVK, 

Helytörténeti 

Klub, Önk. 

2015. április 

30. 

500 e Ft 
LEADER 
pályázatból 

„Dél-Dunántúl fazekassága” kiállítás 

kimozdítása 

Önk., MFVK 2015. április 

30. 

tervezés alatt 

ablakcsere a látványraktárban Önk.   

a múzeum épületének külső szigetelése, a 

homlokzat festése 

Önk.   

a múzeum látogatottságának növelése 

marketing eszközökkel – ezen belül a 

kölcsönös kedvezmények rendszerének 

kidolgozása a mozival és a fürdővel  

MFVK, 

SZET KFT, 

Gotthárd-

Therm Kft. 

folyamatos, 

ill. 2015. 

május 31. 

- 

Kaszagyári interaktív múzeum kialakítása Önk. folyamatos  

 

Művelődési Ház 

 

a Művelődési Ház kerthelyiségének 

felújítása, nyári szabadtéri 

rendezvényhelyszín kialakítása 

Önk., SZET 

Kft. 

  

koncepció kialakítása az épület emeleti 

helyiségeinek használatára 

PKKE 2015. 

március 

 

 

Színház 

 

Látogatóközpont működtetése – a Tourinform 

hálózathoz való esetleges kapcsolódásának 

vizsgálata, a PKKE munkaszervezet 

elhelyezésének vizsgálata, öltöző/öltözők 

civil térré alakításának vizsgálata 

PKKE, TDM, 

SZET KFT., 

Önk. 

2015. 

márciusi 

testületi 

ülés 

 

színházban vizesblokk felújítás (folyamatban) Önk. 2015.  

színházban öltözők valamint a nézőtér 

világításának cseréje 

   

a biztonságtechnikai berendezések 

(tűzcsapok, színpadfüggöny impregnálása 

légbefúvó illetve elszívó berendezések, 

biztonsági vészvilágítás rekonstrukciója) 

felújítása 

   

a Látogatóközpont ajtajának hőszigetelt ajtóra 

való cseréje 

 2015.  

 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
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a helyi termékfejlesztés ösztönzése és a helyi 

értékek összegyűjtése és bemutatása   

PKKE folyamatos  

szoros együttműködés a 

rendezvényszervezéssel és turizmussal 

foglalkozó szervezetekkel, aktív részvétel a 

Rendezvényszervező és Turisztikai 

Munkacsoport munkájában, összhangban a 

városi turisztikai cselekvési tervvel,  

PKKE folyamatos  

a PKKE pozícionálása: közösségfejlesztés, 

ifjúsági politika, a civil és művészeti 

csoportok mentorálasa, az értékmentés és 

megőrzés, a közművelődés „pókháló” 

szervezetévé alakítása. 

PKKE folyamatos  

 

Várkert - Szabadtéri színpad 

 

a Várkert járművekkel való megközelítésére 

kialakítani a bejáratot a Kossuth L. utcából 

Városüzemelt

etés., SZET 

Kft. 

2015. május tervezés alatt 

a szabadtéri színpad és környékének 

rendezése (tereprendezés, színpad 

környezetének felújítása, a kisház felújítása 

kívül-belül, növények telepítése) 

Önk.,SZET 

KFT. 

2015. május tervezés alatt 

 

Barokk kolostorépület 

 

a nyári „Kolostorszínház” feltételeinek 

megteremtése az udvaron 

Önk., SZET 

KFT 

- pályázati 
forrásból 

Szentgotthárd a századelőn - Széll Kálmán 

kiállítás létrehozása 

Önk. 2015. június 

30. 

tervezés alatt 

Ciszterek Szentgotthárdon kiállítás 

elhelyezése 

Önk. 2015. április 

30. 

- 

 

Csákányi László Filmszínház 

 

az aulát és a nézőteret jelenleg elválasztó ajtó 

cseréje  

SZET KFT.   

nézőtéri fűtés gépésztechnikai felülvizsgálata 

és felújítása 

SZET KFT.   

az épület Rába felöli oldalán ifjúsági-

közösségi tér kialakítása kültéri bútorokkal 

SZET KFT., 

Önk. 

  

az előcsarnokban (a galérián) kávézós-

beszélgetős hely kialakítása bútorok 

beszerzésével 

SZET KFT., 

Önk. 

  

Csákányi László „mini” kiállítás létrehozása 

az eredeti relikviákkal 

SZET KFT., 

Önk. 

  

egységes arculat kialakítása, a mozi 

előcsarnokának dizájnosítása 

SZET KFT. 2015.  
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a film- és társművészetekhez kapcsolódó, 

illetve egyéb rendezvények / fesztiválok / 

tematikus napok / közönségtalálkozók 

szervezése a moziban 

SZET KFT. folyamatos  

 
Egyéb 

 

a Rendezvényszervező és Turisztikai 

Munkacsoport működésének biztosítása 

Önk., PKKE, 

TDM, 

Gotthárd-

Therm Kft., 

MFVK 

folyamatos folyamatos 

 

Szentgotthárd, 2015. …………….. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


