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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére
Tárgy: Turisztikai fejlesztési projekttervek

Tisztelt Képviselő-testület!
A legutóbbi rendes ülésén a Képviselő-testület az 5/2016. számú Képviselő-testületi
határozatával elfogadta a Turisztikai Cselekvési Terv 2015-2017. program végrehajtásáról
szóló beszámolót, illetve a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület (TDM) 2015. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót is. A TDM 2016. évi munkatervét is jóváhagyta a
Képviselő-testület azzal, hogy:
- „az Önkormányzat felkéri az Egyesületet egy olyan turisztikai fejlesztési projektterv
adatbázis elkészítésére, amelyben összegyűjtik Szentgotthárd város és térségének
idegenforgalmi fejlesztési lehetőségeit amelynek alapján ezt követően előkészíthetők
turisztikai pályázatok és lehetővé válik pályázati támogatások hatékony felhasználása.
- a 2016. évi önkormányzati támogatás (6 M Ft) ütemezése és utalása az Egyesület
tevékenységének folyamatos kontrollja mellett, a tevékenységgel arányosan kerülhet
kifizetésre.
- a következő havi bizottsági ülésre a turisztikai fejlesztési projektterv adatbázis
elkészítése napirendhez kapcsolódóan készüljön anyag a turisztikai - idegenforgalmi
feladat hatékonyabb ellátásáról (esetlegesen javaslat a más formában történő
ellátásról). A TDM munkaszervezete kerüljön erre meghívásra”.
A fenti „projektterv adatbázis” első változatának elkészítésére a 2016. februári testületi ülést
nevezte meg a határozat – a TDM által kidolgozott anyag az előterjesztés 1. számú
mellékletét képezi.
Amit kértünk a Turisztikai Egyesülettől, az turisztikai fejlesztési projektterv adatbázis –
nevéből is kiolvasható, hogy adatokat tartalmaz a turisztika területeiről – magától értetődően a
turizmus Szentgotthárdon megcélozható területeire szétbontva azért, hogy amennyiben az
idegenforgalom területén fejlesztéseket akarunk indítani akkor ehhez megfelelő számú és
mélységű információ álljon folyamatosan és gyorsan rendelkezésre. Gondoltuk, hogy ezt az e
területeken szakmai ismeretekkel rendelkező dolgozókat foglalkoztató szervezet elkészíti.
A kapott anyag jól láthatóan erre nem alkalmas.
Hajlunk arra hogy elismerjük: ezt a kérést nem ez a szervezet tudja teljesíteni de a kérdés
máris felmerül, hogy akkor viszont ki tud ilyet csinálni?
Amennyiben az idegenforgalmat Szentgotthárd életében fontosnak tartjuk, akkor ezt az
idegenforgalmi ágazatot fel kell építeni. Ehhez projektek és pályázatok kellenek – ezekhez
viszont megfelelő előkészítés – az előkészítéshez pedig megfelelő erre képes szervezet. Évi
hat millió forint önkormányzati közpénzből ezeket az elvárásokat kell tudni teljesíteni – a
kérdés ismét az, hogy ki képes erre? Hová adjuk a 6 millió Ft-os éves támogatást?
Az idegenforgalom területén feladatokat végző önkormányzati és önkormányzati
finanszírozással működő szervezetek Szentgotthárdon: Gotthárd - Therm kft, SZET
Szentgotthárdi kft, TDM, Pannon Kapu Kulturális Egyesület Szentgotthárd, Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal, Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum. Legkisebb ráhatása az
önkormányzatnak ezek közül természetesen a TDM-re és a Pannon Kapu Kult. Egyesületre
van hiszen ezek feladatot látnak el az önkormányzat finanszírozásával szerződés alapján.
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Az biztos, hogy a feltett kérdésre mielőbb válaszolni kell.
Hogy mennyire komoly igény van a jól összerakott és gondozott adatbázisra, mi sem mutatja
jobban, mint a mostani idegenforgalmi területet érintő pályázati lehetőségek sora.
A februári rendkívüli testületi ülést követően már nagyvonalakban tájékoztattuk a
Képviselő-testületet arról, hogy a Hivatal aktuálisan mely, a turizmus fejlesztéséhez is
kapcsolódó pályázati projekteken dolgozik:
1.

Az Önkormányzat a 2016. januári rendkívüli testületi ülésén 4 db SI-HU pályázat
benyújtását támogatta. Ebből az első kettő szerint olyan pályázati dokumentációt
állított össze és nyújtott be azóta a Hivatal, amelyben a kolostorépület turisztikai
vonzerejének kialakítása a fő cél, elsősorban a ciszter könyvtárszoba és a refektórium
felújítása által (lásd: részletesebben az akkori előterjesztésben).
2. Az Önkormányzat tervei között szerepel továbbá a 2016. őszén megjelenő LEADER
pályázati lehetőségek által a Művelődési Ház kerthelyiségének felújítása és szabadtéri
rendezvénytérré alakítása a támogatás által.
3. Szintén a LEADER források segítségével tervezzük a Hársas tó további fejlesztését
(padok, játszóelemek beszerzése, esetlegesen kilátó építése a Horgász Egyesület
bevonásával).
4. A Csákányi László Filmszínház közösségi térként is működő funkciójának
megerősítését (kávézó kialakítás, beltéri- és kültéri bútorok, marketing felületek
kialakítása, belső dizájnosítás stb.) szintén LEADER pályázati támogatásból
szeretnénk megvalósítani.
5. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület bevonásával – szintén LEADER projekt által - a
színház hang- és egyéb rendezvényekhez kapcsolódó technikájának fejlesztéséhez
szeretnénk támogatást szerezni.
6. Egy másik pályázati projekt által, a Vidékfejlesztési Programokon (VP) belül
szeretnénk támogatást nyerni a filmszínház fűtéskorszerűsítésére, ajtóinak cseréjére.
7. A VP egy másik kiírásán, a településképet meghatározó épületek felújítása pályázati
ablakra a Művelődési Ház külső felújítására (homlokzat-tetőfelújítás) állítunk össze
támogatási dokumentációt.
8. Egy sikeres pályázat (Kubinyi Ágoston Program) által már folyamatban van a Pável
Ágoston Múzeumban található digitális csata terepasztal és a tavaly szintén pályázati
forrásból kialakított Hadiösvény program szlovén nyelvű kialakítása is.
9. A Térségek közötti LEADER együttműködések pályázati forrásokat is szeretnénk
kihasználni, ezen a vonalon egyeztetéseket folytattunk Vasvár Város
Önkormányzatával az 1664 évi szentgotthárdi csata és vasvári béke, mint közös
történelmi örökség ápolása és helytörténeti-turisztikai népszerűsítése, ezen belül
attrakciófejlesztések, programok-rendezvények szervezése vonatkozásában.
10. A Terület- és Területfejlesztési Operatív Programok (TOP) pályázati lehetőségeit is
szeretnénk kihasználni, így a Zöld Város pályázati lehetőségen a várkert komplex
felújítása mellett az Alpokalja Motel és Kemping környezetét is szeretnénk
megújítani.
11. A TOP energetikai kiírásának második körében (2016. október) reményeink szerint
lehetőségünk nyílik a színház energetikai felújításához pályázati támogatást szerezni
(első körben az Arany János Általános Iskola komplex energetikai felújítására
pályázunk).
12. Szintén komoly lehetőség a TOP fenntartható turizmus fejlesztésére aktuálisan
megjelentetett pályázati lehetőség kihasználása, ennek kidolgozása az előterjesztés
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írásának időpontjában még folyamatban van, de várhatóan a ciszter örökségünk
bemutatása és térségi szintű turisztikai hasznosítása lesz benne a fő irányvonal.
13. Mindezekkel párhuzamosan Vasvár, Körmend, Őriszentpéter városával együtt
aktuálisan egy INTERREG pályázatot is készítünk elő, amelynek segítségével
komplex városmarketinget (városarculat, ciszter védjegy kidolgozása, kiadványok,
stb.) szeretnénk megvalósítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület (TDM) által elkészített turisztikai fejlesztési projektterv dokumentumot
megismerte / azzal kapcsolatban az alábbi kiegészítéseket teszi:
- …………….
Felkéri a TDM elnökét a dokumentum folyamatos pontosítására, bővítésére azzal, hogy ennek
alakulásáról negyedévente tájékoztatást kér.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Simon Margit TDM elnök
Szentgotthárd, 2016. február 15.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

Turisztikai projektterv adatbázis
TDM javaslatok

1. Aktív turizmus
1.1 Kerékpáros turizmus kialakítása a térségben és folyamatos fejlesztése, ehhez
kapcsolódóan a meglévő kerékpárutak kijelölése és kitáblázása, térkép formájában is
1.2 Bakancsos turizmus népszerűsítése, szoros együttműködés formájában az Őrséggel, idei
évben megvalósul a Bakancsos kiadványunk, amelyek a közös túraútvonalakat fogják
tartalmazni ehhez kapcsolódó feltételrendszer kialakítása (térképek, kiadványok)
1.3 Vízi turizmus kiaknázása-> kiváló adottságok kihasználása, megfelelő attrakciók
létrehozása, amely unikális turisztikai termékként jelenhetne meg a piacon. Az Alpokalja
projekt rendezési tervének és koncepciójának véglegesítése. A vízi túrákról megfelelő
információáramlás biztosítása, a program kiajánlás lehetősége miatt. A GINOP
hálózatfejlesztési pályázaton belül a vízi turizmus fejlesztését elősegíteni.
2. Infrastrukturális szempontok
2.1 Kempingezésre illetve lakókocsis turisták befogadására alkalmas centrum kialakítása
(Alpokalja Szabadidőcentrum), ráépülő turisztikai termékek kialakítása
2.2 Városi ingyenes WIFI biztosítása, mobil applikációk elérhetősége, illetve a városi
attrakciók internetes elérhetősége miatt.
2.3 Hársas-tó vonzerejének növelése, turisztikailag attraktív elemekkel és a természeti
adottságok kihasználásával.
3. Marketing és kommunikáció
3.1 Utazási vásárokon és kiállításokon való még szélesebb körű megjelenés, a város illetve a
térség népszerűsítése, nemzetközi szinteken is
3.2 Egységes marketing megjelenés, a desztináció minden turisztikai szereplője számára,
amely a brand építés első alapköve lenne.
4. Profil kialakítása
4.1 Azonosíthatóvá kell tenni a desztinációt, ez egy hosszas és időigényes ám kulcsszempontú
feladat, a turisták tudatában el kell helyezni Szentgotthárdot mint terméket, lehetséges profil
az aktív és passzív pihenés összekapcsolására alkalmas pihenőhely (pl: Túrázásikerékpározási lehetőség kapcsolása a wellnessel)
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére
Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2016. évi munkaterve

Tisztelt Képviselő-testület!
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója elkészítette intézménye 2016. évi
munkatervét, melynek jóváhagyását kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől (lásd: 1. sz.
melléklet).
A Munkatervben meghatározta a 2016. 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 2016-ban továbbra is fenntartási
feladata– TÁMOP – 3.2.4.A-11/1-2012-0087, szintén fenntartási kötelezettséggel a
TÁMOP-3.2.11 pályázat.
• 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
minőségbiztosítás előtérbe helyezésével.
• Panaszkezelési Szabályzat és helyi etikai kódex kidolgozása
• Új olvasótoborzó módszerek bevezetése, a fiókkönyvtárakban új társadalmi csoportok
integrálása, az olvasás és az információszolgáltatás népszerűsítése.
• Stratégia – és szabályalkotás terén az intézmény alapdokumentumainak folyamatos
aktualizálása, átdolgozása, jövőkép-küldetés megfogalmazása
• Könyvtári és múzeumi marketing.
• Kistelepülések könyvtári ellátása a KSZR keretében – települési könyvtárak
állományának gyarapítása, foglalkozásokhoz szakmai anya, eszközigény beszerzése
• Honismereti-helytörténeti tevékenység keretében a Honismereti Klub működtetése,
helyi értéktár kezelése.
• Múzeumi tevékenység – nyári időszakban nyitva tartás növelése, múzeumpedagógiai
foglalkozások tartása a tanulói korosztály számára.
• Pályázati tevékenység – a korábbi pályázatok fenntartása, valamint az új SI-HU
pályázat keretében „Határon átnyúló történetek” címmel mesegyűjtés.
mesefoglalkozások szervezése és könyvkiadás.
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 2016-ban:

6

I. Épület, technika, személyzet, pénzügyi források, a könyvtár működése:
- gázkazánok és a központi fűtés karbantartása,
- a számítógépes hálózat átszerelésének folytatása,
- a múzeumban kamerák felszerelése, fazekas kiállítás lebontása, új kiállítás
rendezése,
- csata terepasztal végleges helyre történő áthelyezése,
- a könyvtáros álláshelyeken dolgozók feladatainak meghatározása a munkaidő
leghatékonyabb kihasználása érdekében, nem szakmai feladatokra kulturális
közalkalmazott, diákmunkás, közcélú munkás alkalmazása, tapasztalatcserék
szervezése megyén belül és kívül,
- intézményi gazdálkodás-költségvetés tervezése, pénzügyi források hatékony
felhasználása a kiadások és a bevételek figyelembe vételével, részvétel a
kontroll rendszerben, pályázati források tervszerű felhasználása, a
rendezvények és szakmai programok megvalósításához szponzori támogatók
felkutatása,
- törvényességi, szabályalkotási, minőségbiztosítási, ügyviteli, munkaügyi
teendők ellátása
II. Gyűjtemény és szolgáltatások:
1. Gyűjteményalakítás és – feltárás
- állományfejlesztés, feltárás, katalogizálás, állományapasztás
2. Olvasószolgálat, tájékoztatás
2.1.

2.2.

2.3.

Felnőtt részleg:
- a felnőtt részleg általános szolgáltatásain kívül tájékoztatás és
segítségnyújtás a gyűjtemény és egyes tájékoztató eszközök használatában,
- könyvtárismertető és könyvtárhasználati
foglalkozások, rendhagyó
tanórák , felolvasó délután, író-olvasó találkozók
szervezése és
lebonyolítása
- e-közigazgatáshoz kötődő feladatok szolgáltatása,
- aktuális évfordulókra történő emlékezés,
- részvétel a PKKE rendezvényein- könyvtári kitelepüléssel, részvétel a
városi rendezvényeken,
- ismeretterjesztő-és felvilágosító előadások szervezése és lebonyolítása
Hírlapolvasó és médiatár:
- a részleg általános szolgáltatásai mellett könyvtárközi és házi kölcsönzés
megvalósítása a Városi Gondozási Központban,
- könyvek, folyóiratok köttetésre történő előkészítése, azt követően
szerelése,
- ismertetők, ajánlások készítése, kihelyezése
Külön gyűjtemények:
- Szentgotthárdra és környékére vonatkozó dokumentumok, információk
figyelemmel kísérése, gyűjtése, rendszerezése, feltárása, rendelkezésre
bocsátása,
- honismereti klub működési feltételeinek biztosítása
- települési értéktár anyagából kiállítás rendezése, értéktár adatbázis
feltöltése honlapra,
- ciszter kéziratok feldolgozása, digitalizálása egy SI-HU pályázat keretében
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-

nemzetiségi
szolgáltatás

gyűjtemény

gyarapítása,

gyűjteménnyel

kapcsolatos

2.4.

Gyermekrészleg:
- a részleg általános szolgáltatásai mellett olvasásnépszerűsítő programok a
TÁMOP pályázatok fenntartása keretében (szövegértést fejlesztő
foglalkozások, mesefoglalkozások, kézműves foglalkozások tartása)
- könyvajánlások
készítése,
évfordulók,
ünnepek,
hagyományok
megünneplése,
- mese- könyvtárismertető-, diavetítő-, kézműves foglakozások szervezése
és tartása az óvodás kortól a felső tagozatos korosztályi,
- olvasó tábor szervezése és lebonyolítása,
- meseíró pályázat, író-olvasó találkozó, vers-és prózamondó verseny,
bábszínházi előadás, zenés program szervezése és megvalósítása
3. Fiókkönyvtári feladatok
- olvasószolgálat és tájékoztatás, gyűjteményalakítás és feltárás,
közművelődési feladatok ellátása, minőségi információszolgáltatás
biztosítása a 4 településrészen,
- Farkasfán tervszerű állományselejtezés
- Rábafüzesen a helytörténeti gyűjtemény átköltöztetése a tájházba
4.

Kistérségi feladatok:
- Szentgotthárd vonzáskörzetében a 14 ellátórendszeri szolgáltató helyen
hálózati gondozás, állománygyarapítás, katalogizálás, könyvtárközi
kölcsönzés, csereállomány szállítása, kapcsolattartás a kistérség
településeivel,
- kapcsolat a Berzsenyi Könyvtárral
- módszertani tevékenység, állományellenőrzés,
- szolgáltatások körének bővítése,
- rendezvények, kulturális programok szervezése és lebonyolítása, más
települések programjainak ajánlása a kistérség településein.
5. PÁVEL ÁGOSTON MÚZEUM:
1. A múzeum működési feltételeinek biztosítása
- ablakcsere a látványraktárban, fazekas kiállítás lebontása, új kiállítás
rendezése,
- az emeleti termekben villanyszerelés, festés és karbantartási munkák,
- kamerák felszerelése, csata terepasztal áthelyezése végleges helyre
2. SI-HU projektek fenntartása külső szakemberek bevonásával:
- a Megélt táj c. projekt keretében múzeumpedagógiai foglalkozások
szervezése
3. Szakmai feladatok:
- tárlatvezetés, restaurálás, állományba vétel
4. Kiállítások:
- a lebontandó kiállítás helyére új kiállítás rendezése, a szentgotthárdi csata és
a kaszagyári kiállítás végleges elhelyezése
- értéktár kiállítás rendezése
5. Múzeumpedagógiai tevékenység:
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foglalkozások tartása óvodás, általános – és középiskolás korosztály
számára a köznevelési intézmény bevonásával
múzeumlátogatások szervezése,
kapcsolatfelvétel (NYME Szláv Filológia Tanszék, ELTE Szláv Filológia
Tanszék, grazi egyetem szlovén tanszék )
honlap kezelés, terepasztal-bemutató
kapcsolatkeresés külföldi és hazai múzeumokkal.

A fenti feladatokat részletesen, szakmai területenként határidő és felelős személy
megjelölésével kidolgozta az intézmény, mely az előterjesztés mellékletében található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum 2016. évi munkatervét megismerte, azt az 1. számú melléklet
szerint jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá:
- felkéri a SZET KFT-t, hogy a múzeum emeleti termeinek átalakítása során a
villanyszerelés, festés, karbantartási munkák elvégzésében és a mozgáskorlátozott lift
beüzemelésében segítse az intézményt.
- ……………………………………………..
Felkéri az intézmény Igazgatóját a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska igazgató
Szentgotthárd, 2016. február 08.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. 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

MUNKATERV
2016.
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Szentgotthárd, 2016. február 5.
A könyvtár és tagintézményei cselekvési programja 2016-ban

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 további ablakcsere
1.3. A fazekas kiállítás lebontása, új kiállítás készítése
1.4. A múzeum emeleti szintjén a szükséges villanyszerelési és festési munkák elvégzése
1.5. A farkasfai fiókkönyvtár felújítása
2. Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek bővítése
2.1. A könyvtár interaktív honlapjának megújítása
1.2. Az intézmény közösségi oldalainak rendszeres karbantartása
2.3. Retrospektív állománykonverzió folytatása: helyismereti fotók, cikkek és kéziratok,
aprónyomtatványok katalogizálása
2.4. A fotó- és kézirat archiválás folytatása a helyismereti gyűjteményben
2.5 Az értéktár 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 2016-ban, 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 2016. évi
fenntartási időben.
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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
3.5. SI-HU pályázaton való indulással határon átnyúló olvasási programok szervezése
4. A könyvtári és a múzeumi szolgáltatások minőségének és hatékonyságának növelése
4.1. A minőségbiztosítás helyi szabálygyűjteményének alkalmazása a könyvtári
munkafolyamatok területén (gyarapítás, feldolgozás, szolgáltatások, gazdálkodás).
4.2. Olvasói elégedettségmérés félévente.
4.3. Új olvasótoborzó módszerek bevezetésével a könyvtárhasználat növelése.
4.4. Panaszkezelési szabályzat és helyi etikai kódexkidolgozása
4.5. A múzeumi tagintézmény szolgáltatásainak fejlesztése, a pedagógiai foglalkozások
rendszeressé tétele.
4.6. A múzeum látogatottsága növelésének érdekében városi és kistérségi iskolás csoportok
bevonása mind a múzeumpedagógiai programba, mind a tárlatlátogatásba.
4.7. Múzeumpedagógiai foglalkozások tartása, nevelési-oktatási intézmények bevonása a
foglalkozás-sorozatokkal
5. Stratégia- és szabályalkotás
5.1. Jövőkép- és küldetés megfogalmazása
5.2. Középtávú terv készítése
5.3. Alapító okirat és Működési engedély módosítása
5.4. Az SZMSZ és mellékleteinek (gyűjtőköri, adatbázis-építési, használati) újragondolása
5.5. Esélyegyenlőségi szabályzat módosítása
6. Könyvtári és múzeumi marketing
6.1. Partnerszervezetek felelőseinek kijelölése, folyamatos kapcsolattartás a partnerekkel,
elégedettségük mérése
6.2. Ingyenes beiratkozási lehetőségek meghirdetése, kihelyezett beiratkozási és kölcsönzési
lehetőség a városi programokon.
6.3. Könyvtári éjszaka, könyves vasárnap, alkalmanként vasárnapi nyitva tartás
ingyenességgel
6.4. 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.
6.5. SI-HU pályázat keretében a partnerkapcsolat kibővítése a muraszombati és a ljutomeri
könyvtárral.
6.6. A múzeumi belépési díjak újragondolása, további kedvezmények biztosítása. Ingyenes
látogatási lehetőségek meghirdetése Szent Iván éjen, egyéb alkalmakkor.
7. A kistelepülések könyvtári ellátása a KSZR keretében
7.1. Olvasásnépszerűsítő programok ajánlása a kistérség könyvtári szolgáltató helyein.
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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. Az értéktár adatbázis folyamatos gyarapítása, települési értékek összegyűjtése
8.4. Kiállítás rendezése a múzeumban a települési értékekről
9. Pályázati tevékenység
Korábbi nyertes pályázatok fenntartása
9.1. TÁMOP-3.2.11es kódjelű pályázat fenntartása 11 tagintézményben (Együtt könnyebb – a
szentgotthárdi Móra Könyvtár nevelést-oktatást segítő programjai)
9.2. 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)
9.5. SI-HU pályázat fenntartása szlovén partnerekkel (A megélt táj)
9.6. SI-HU pályázat megvalósítása szlovén partnerekkel (Kézműves akadémia)
Új pályázaton való indulás
9.1. SI-HU pályázat keretében Határon átnyúló történetek címmel mesegyűjtés,
mesefoglalkozások szervezése és könyvkiadás három nyelven
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Munkatervi feladatok 2016-ban
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: 2016. szeptember
Felelős: Molnár Piroska
A számítógépes hálózat átszerelésének folytatása az emeleti termekben
Határidő: 2016. nyár
Felelős: rendszergazda, Molnár Piroska
A kamerák felszerelése a múzeumban
Határidő: 2016. nyár
Felelős: rendszergazda, Molnár Piroska
A fazekas kiállítás lebontása, új kiállítás rendezése. A feladat elvégzésére szerződés a Savaria
Múzeummal.
Határidő: 2016. március-április
Felelős: Molnár Piroska
A múzeum emeleti termeiben villanyszerelés, festés, karbantartási munkák elvégzése
Határidő: 2016. március-április
Felelős: Molnár Piroska
2. Technika, bútorzat
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, SIBA Hungária)
- a riasztórendszer távfelügyelete (G4S, SIBA Hungária)
- a számítógépek, számítástechnikai eszközök és a hálózat karbantartása (Csilinkó Gábor)
- a fénymásolók, pénztárgépek karbantartása (SHARP, BEGA)
Határidő: havonta, negyedévente, alkalmanként
Felelős: Molnár Piroska
A fazekas kiállítás tárlóinak felújítása a Savaria Múzeummal kötött szerződés alapján
Határidő: 2016. április vége
Felelős: Molnár Piroska
A csata terepasztal áthelyezése a múzeum emeleti szintjén a végleges helyére
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: rendszergazda, Molnár Piroska
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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. Hosszabb 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 szolgáltató helyeken havonkénti rendszerességgel
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Tapasztalatcserék szervezése más könyvtárakban a megyében, a megyén kívül, illetve a
lehetőségek függvényében Szlovéniában.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Önkéntes diákok foglalkoztatása egyszerűbb könyvtári feladatok elvégzésére:
- jelzetelés
- könyvek visszaosztása
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
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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, programok szervezése a városrészi
önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek közreműködésével.
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, a KIRA
rendszer kezelése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Kaczur Alexandra
Felelősök kijelölése az egyes szakmai területeken:
- Gyarapítás, feldolgozás: Horváth Tiborné
- Szolgáltatás: Mátrainé B. Erika, Horváth Tiborné
- Gyermekkönyvtári feladatok: Hegedüsné B. Krisztina
- Helyismereti munka: Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika
- Kistérségi ellátás: Kovács Erzsébet
- Fiókkönyvtári feladatok: Bedi Beatrix
- Múzeumi feladatok: Molnár Piroska, Gueth László, Szabó Istvánné
- Pályázati tevékenység: Molnár Piroska
Minőségbiztosítási munkacsoport létrehozása:
Határidő: 2016. február 3.
Felelős: Molnár Piroska
A munkacsoport tagjai:
Hegedüsné B. Krisztina
Horváth Tiborné
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Mátrainé B. Erika
Gueth László
Molnár Piroska
Önértékelési munkacsoport működtetése, önértékelési feladatok
Határidő: félévente
Felelős: Horváth Tiborné, Kaczur Alexandra
A könyvtáros munkatársak szakmai, informatikai és nyelvi képzése
Folyamatos pályázatfigyelés továbbképzések finanszírozására: E-tanácsadó képzés
Határidő: 2016-ban a képzés indításakor
Résztvevők: Hegedűsné B. Krisztina, Kaczur Alexandra
A megszerzett képzettségek hasznosítása a tartalmi munkában, projektekben
Határidő: folyamatos
Felelős: valamennyi könyvtáros
Részvétel a szakmai napokon, rendezvényeken, továbbképzéseken
Határidő: alkalmanként
Felelős: 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. Felelősségi és hatáskörök
megfogalmazása a munkaköri leírásban.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Molnár Piroska
Az intézmény alapító okiratának és a múzeum működési engedélyének módosítása a fazekas
kiállítás lebontása, az új kiállítás megrendezése, valamint az új kiállítások áthelyezése után.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Molnár Piroska
Javaslattétel a jövőkép és a küldetés megfogalmazására belső hálózaton (Móra Fórum)
keresztül
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: valamennyi közalkalmazott
Új stratégiai terv készítése
- SWOT analízis

17

- Kulcsfontosságú területek kijelölése
- Középtávú koncepció megfogalmazása
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: minőségbiztosítási munkacsoport
A könyvtár szakmai szabályzatainak felülvizsgálata, újragondolása, szükség esetén
módosítása:
Esélyegyenlőségi szabályzat
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Horváth Tiborné
Gyűjtőköri szabályzat, Adatbázis-építési szabályzat
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Horváth Tiborné
Használati szabályzat
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Molnár Piroska
Közalkalmazotti szabályzat
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Kovács Erzsébet közalkalmazotti képviselő
Szervezeti és Működési Szabályzat
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Molnár Piroska
Továbbképzési és beiskolázási terv felülvizsgálata, szükség esetén módosítása
Határidő: 2016. február 3.
Felelős: Molnár Piroska
Panaszkezelési szabályzat kidolgozása
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: minőségbiztosítási munkacsoport
Helyi etikai kódex kidolgozása
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Kovács Erzsébet közalkalmazotti képviselő
Számonkérési és egyéni értékelési rendszer kidolgozása
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: minőségbiztosítási munkacsoport

Minőségbiztosítási feladatok
Az intézmény szolgáltató tevékenységének felülvizsgálata a könyvtári és a múzeumi
területeken:
- Gyarapítás
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- Feldolgozás
- Állományvédelem
- Szolgáltatások (kölcsönzés, tájékoztatás, rendezvényszervezés, oktatás, múzeumi
tárlatvezetés)
- Múzeumpedagógiai feladatok
- Olvasásnépszerűsítés
- Nyilvántartások vezetése
- KSZR- feladatok
- Pályázatkészítés
- Statisztikai adatszolgáltatás
- Biztonságtechnikai feladatok
- Gazdálkodás
Határidő: negyedévente
Felelős: minőségbiztosítási munkacsoport
Minőségbiztosítási rendszer kidolgozása a következő területeken:
- gyarapítás
- feldolgozás
- szolgáltatások
- gazdálkodás
- pályázatok
- közművelődési tevékenység
A könyvtárban és a múzeumban folyó szakmai tevékenység szervezése, ellenőrzése
Az intézmény szakmai programjának elkészítése.
Határidő: 2016. 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: 2016. december – 2017. január
Felelős: minőségbiztosítási munkacsoport
Az előző év értékelése, a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése.
Határidő: 2016. március
Felelősök:
Részfeladatok: a részlegek felelősei
Összeállítás: Molnár Piroska
A könyvtár 2017. évi költségvetésének tervezése
Javaslattétel:
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Kovács Erzsébet közalkalmazotti képviselő
Határidő: 2016. október
Felelős: Molnár Piroska
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Ügyviteli, munkaügyi teendők
Személyügyi változások (kinevezés, átsorolás, távollét adatok stb) rögzítése, KSH
adatszolgáltatás a KIRA rendszerben
Az aktuális, államkincstár által előírt feladatok (bérkompenzáció, adóigazolások
összegyűjtése, bérjegyzékek kiosztása) elvégzése, az elkészült dokumentumok postázása
Határidő: folyamatos
Felelős: Kaczur Alexandra, Molnár Piroska
A könyvtári és múzeumi szakmai nyilvántartások vezetése a munkaköri leírásokban szereplő
munkamegosztás szerint.
Határidő: folyamatos
Felelős: minőségbiztosítási munkacsoport
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: 2016. január-február
Felelős: Kaczur Alexandra
Statisztikai jelentés készítése a múzeum működéséről
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Molnár Piroska
Statisztikakészítés az előző évi működésről, a gyűjteményről és a forgalomról a központi
könyvtárban, a fiókkönyvtárakban és az ellátórendszeri tagkönyvtárakban.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Horváth Tiborné (állományadatok)
Kovács Erzsébet (forgalmi adatok, könyvtárközi kölcsönzés, kistérség)
Bedi Beatrix (fiókkönyvtárak)
Mátrainé (folyóiratok)
Molnár Piroska (pénzügyi adatok, összesített adatok)
Kis értékű eszközök, számítástechnikai eszközök selejtezése
Határidő: 2016. május
Felelős: Molnár Piroska
Leltárkészítés a kis- és nagy értékű tárgyi eszközökről
Határidő: 2016. december
Felelős: Molnár Piroska, Kaczur Alexandra
A szabadságok nyilvántartása, havi távollétjelentések készítése, rögzítése a KIRA rendszerben
Határidő: folyamatos
Felelős: Kaczur Alexandra
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Fogyóeszközök beszerzése (írószer, irodaszer, szakmai anyagok, egyéb)
Határidő: negyedévente
Felelős: Molnár Piroska
Tisztítószerek beszerzése a múzeum számára
Határidő: negyedévente
Felelős: Horváth Tiborné, Szabó Istvánné
Pályázati beszámolók, fenntartási jelentések készítése, jelenléti ívek összesítése (TÁMOP3.2.4.A; TÁMOP-3.2.11, TÁMOP 3.2.12)
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
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
- a népszerű regények beszerzése kedvezményes áron, postaköltség nélkül online áruházakból
(Alexandra, Libri, Líra, stb.)
- 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 2016-ban a költségvetés függvényében
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné (könyvek)
Mátrainé B. Erika (folyóiratok, AV-dokumentumok, KSZR DVD-k)
Kovács Erzsébet (KSZR könyvek)
Helyismereti jelentőségű dokumentumok gyűjtése, szkennelése,
dokumentumok tulajdonosaival, a Honismereti Klub tagjaival.

kapcsolattartás

a
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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)
Mátrainé B. Erika (folyóiratok érkeztetése, aprónyomtatványok, helyismereti cikkek
nyomtatott és online forrásokból, DVD-dokumentumokok, kötött folyóiratok)
Kovács Erzsébet (kistérségi könyvállomány)
Máthé Andrea (diafilmek, CD-dokumentumok)
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, Kaczur Alexandra
Hegedüsné (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
CD és DVD dokumentumok lelőhely-adatainak módosítása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Máthé Andrea, Mátrainé B. Erika
A CD dokumentumok hiányzó analitikáinak pótlása
Határidő: folyamatos
Felelős: Máthé Andrea
Testületi jegyzőkönyvek feldolgozása
Határidő: folyamatos
Felelős: Máthé Andrea
A helyismereti fotó- és cikkgyűjtemény retrospektív feltárása és rögzítése a Szikla
fotóarchiváló moduljában
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix, Mátrainé B. Erika, Molnár Piroska
A Honismereti klub kiállításához kapcsolódó dokumentumok feldolgozása, adatbázisban való
rögzítése
Határidő: 2016. június 30.
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Felelős: Mátrainé B. Erika
Állományapasztás
A könyvtári állományapasztásban kettős elv érvényesül: tervszerű állományapasztás (a
gyűjtőköri módosulásoknak, az állomány tartalmi és fizikai állapotának megfelelően), alkalmi
törlés (rongálás, elveszés, behajthatatlan követelés esetén). A törlés nyomon követése a
nyilvántartásokban.
Alkalmi törlés a részlegekben: rongálás, természetes elhasználódás, elveszés miatt.
Határidő: 2016. december
Felelős: Horváth Tiborné
Tervszerű állományapasztás a folyóiratraktárban
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Mátrainé B. Erika
Bedi Beatrix
A videó dokumentumok selejtezése
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Máthé Andrea
A tervszerű állományapasztás adminisztrációs munkáinak befejezése a gyermekrészlegben
Határidő: 2016. január
Felelős: Hegedüsné B. Krisztina
Az elveszett térített, a rongált dokumentumok, a behajthatatlan követelés folyamatos rögzítése
a Szikla kölcsönzési moduljában, részlegenként
Határidő: folyamatos
Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok
Állományellenőrzés, állományrendezés
Állományrevízió a rátóti községi könyvtárban
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Kovács Erzsébet, Kaczur Alexandra
Az olvasótermi állomány ellenőrzése a felnőtt részlegben.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet
Állománygondozás
A fokozott igénybevétel folyamatos állománygondozást igényel. A kisebb javításokat, a
jelzetek javítását helyben végezzük el.
Határidő: folyamatos
Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok
Helyismereti fotók, kéziratok, aprónyomtatványok előkészítése digitalizálásra
Határidő: folyamatos
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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: 2016. 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
- 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
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Az internet-szolgáltatás nyilvántartása a felnőtt részlegben. Az olvasók segítése, a használat
regisztrálása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Kovács Erzsébet
Az e Magyarország 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, Kaczur Alexandra
Részvétel az olvasótábori programokban. Programkínálat a felnőtt részlegben az
olvasótáborok ideje alatt.
Határidő: 2016. június, augusztus
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
Rendezvényeink képekben. Kiállítás a felnőtt részlegben az előző év eseményeiről
Határidő: 2016. március
Felelős: Kovács Erzsébet, Kaczur Alexandra
Felolvasó délután kedvenc versekből a felnőtt részlegben a költészet napja alkalmából.
Könyvkiárusítás kedvezménnyel.
Határidő: 2016. április 11.
Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet, Kaczur Alexandra
Európai uniós előadások szervezése középiskolás diákoknak a Vörösmarty Gimnáziumban és
a III. Béla Szakképzőben
Határidő: 2016. március
Felelős: Horváth Tiborné
Aktuális évfordulók megjelenítése a felnőtt részleg tárlóiban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
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Ingyenes beiratkozási lehetőségek meghirdetése (Valentin-nap, nőnap, Szent Iván éj, Ivó
napja, stb.)
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: Magos Judit, Tóth Gábor
Időpont: alkalomtól függő
Felelős: Horváth Tiborné
Ismeretterjesztő előadások szervezése, lebonyolítása az EFI részvételével
Határidő: 2016. október
Felelős: Kovács Erzsébet
Részvétel a könyvtár kulturális programjaiban: olvasótáborok, Internet Fiesta, könyves
vasárnap, Szent Iván éj
Határidő: rendezvényhez kötött
Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet
Könyvtári és múzeumi éjszaka Szent Iván éjjelén: ingyenes beiratkozás, tárlatvezetés, játékos
feladatok.
Határidő: 2016. június 24.
Felelős: Horváth Tiborné, Gueth László
Összefogás a könyvtárakért rendezvénysorozat programjai felnőtteknek.
Határidő: 2016. október
Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet, Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika
Összefogás a könyvtárakért rendezvénysorozat programja: részvétel a Megyei Könyvtári
Napon a Vépen zárva tarás mellett.
Határidő: 2016. október 3.
A részvételért felelős: Molnár Piroska
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: 2016. október
Felelős: Horváth Tiborné
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Ismeretterjesztő előadás szervezése a felnőtt részlegben a cukorbetegek világnapja alkalmából
a Diabétesz Klub közreműködésével
Határidő: 2016. november 14.
Felelős: Kovács Erzsébet
Felvilágosító előadás szervezése az AIDS világnapja alkalmából
Határidő: 2016. december 1.
Felelős: Kovács Erzsébet
Régi karácsonyi hagyományok, népszokások a Rába-vidéken Glóbits Jenőné
közreműködésével
Határidő: 2016. december
Felelős: Kovács Erzsébet
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 a honlapon
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
2.2. Hírlapolvasó és médiatár
A részleg általános szolgáltatásai:
- 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
- tájékoztatás saját állományból, a Szikla adatbázisból, számítógépes adatbázisokból, külső
hálózati forrásból
- irodalomkutatás
- fénymásolás a helyismereti gyűjteményből
- nyomtatás, szkennelés
- az olvasók segítése az elektronikus információszerzésben
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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
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: 2016. május
Felelős: Mátrainé B. Erika
Könyves Vasárnap: ingyen szinte minden. Kapcsolódás az országos programsorozathoz.
Határidő: 2016. 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 a honlapon
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
2.3. Különgyűjtemények
Helyismereti gyűjtemény
A Szentgotthárdra és környékére vonatkozó dokumentumok, információk figyelemmel
kísérése, gyűjtése, rendszerezése, ezek feltárása, rendelkezésre bocsátása.
Határidő: folyamatos
Felelős: 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, cikkadatbázis építése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé Bezenhoffer Erika, Molnár Piroska, Horváth Tiborné
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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 Honismereti Klub kiállításának előkészítése, szervezése a települési értéktár anyagából. A
kiállítás rendezése a múzeumban.
Határidő: 2016. július 28.
Felelős: Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika, Honismereti klub
A ciszter kéziratok feldolgozása, digitalizálása egy SI-HU pályázat keretében.
Határidő: a pályázat függvényében
Felelős: Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika
A nyilvános dokumentumok közzététele a weben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
Közreműködés a Honismereti Klub honlapján az értéktár adatbázis feltöltésében. Települési
értékek gyűjtése, leírása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika
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.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné, Mátrainé
Helyi történetek, legendák gyűjtése egy készülő SI-HU pályázat keretében
Határidő: a pályázat elbírálásától függő
Felelős: Molnár Piroska
A gyűjtemény szolgáltatása
A hírlapolvasóban elhelyezett gyűjtemény rendelkezésre bocsátása:
- 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: Hegedüsné B. Krisztina
Olvasásnépszerűsítő programok a TÁMOP-pályázatok fenntartása keretében
A szövegértést fejlesztő foglalkozások a júniusi és augusztusi olvasótábor keretében.
Határidő: 2016. június, augusztus
Felelős: Molnár Piroska
Mesefoglalkozások tartása Szakonyfaluban, Alsószölnökön és Rönökön.
Határidő: havonta
Felelős: Bedi Beatrix
Mesefoglalkozások tartása Felsőszölnökön.
Határidő: havonta
Felelős: Molnár Piroska
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Mesefoglalkozások tartása a Játékvár óvoda csoportjainak a gyermekrészlegben.
Határidő: havonta
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Kézműves foglalkozások tartása a gyermekkönyvtárban (szöszmötölés, gyurmaékszerkészítés, dekupázsolás, mozaikkészítés).
Határidő: havonta
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina, Molnár Piroska
Szakmai feladatok a gyermekkönyvtárban
Az interaktív honlap híreinek közzététele a gyermekrészlegről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Könyvajánlások készítése az interaktív könyvtári honlapra a gyermekkönyvtár
gyűjteményéből, új beszerzéseiről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Évfordulók figyelése, plakátok, asztali díszek készítése ünnepekkel, hagyományokkal,
évfordulókkal kapcsolatban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Kapcsolattartása a térség pedagógusaival, foglalkozások, közös programok szervezése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Gyermekkönyvtári programok szervezése
Mesefoglalkozások, könyvtárismertető foglalkozások, diavetítések szervezése, kézműves
foglalkozások tartása óvodás és alsó és felső tagozatos csoportoknak ünnepekhez (farsang,
húsvét, anyák napja, halloween, Mikulás, karácsony) kapcsolódóan
Határidő: alkalmanként
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Internet Fiesta: könyvtári látogatás virtuálisan. Foglalkozások alsó tagozatosoknak.
Határidő: 2016. március
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Interaktív irodalmi foglalkozás óvodás csoportoknak Csider Sándorral.
Határidő: 2016. március
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina, Molnár Piroska
Olvasótábor szervezése a gyerekek könyvtári integrációja céljából. Olvasótábori programok
összeállítása, lebonyolítása.
Témája: A 2016-os év természeti kincsei. Az év madara: haris; az év állata: mezei tücsök
Határidő: 2016. június 20-24.
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina, Bedi Beatrix
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Olvasótábor szervezése a gyerekek könyvtári integrációja céljából. Olvasótábori programok
összeállítása, lebonyolítása.
Témája: Mese, mese, mátka…
Határidő: 2016. augusztus 22-26.
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Kis tollnok meseíró pályázat a népmese napja alkalmából.
Határidő: 2016. szeptember
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Bábszínházi előadás szervezése óvodásoknak a Mesebolt Bábszínházzal.
Határidő: 2016. szeptember
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina, Molnár Piroska
Rejtvényfüzet-pályázat a 2016-2017-es tanévben.
Alsó tagozat: Meséről mesére – Benedek Elek nyomán
Felső tagozat: Gróf Széchenyi István (2016-os emlékévííí9
Határidő: 2016. október (1. forduló), 2016. november (2. forduló)
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Móra Ferenc vers- és prózamondó verseny
Vers- és prózamondó verseny szervezése a szentgotthárdi és a kistérségi diákok részvételével
Határidő: 2016. november 11. (alsó tagozat), 18. (felső tagozat), 25. (középiskolások)
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Író-olvasó találkozó Bartos Erikával
Határidő: 2016. december
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina, Molnár Piroska
Zenés program szervezése az Arany János Iskola tanulóinak
Határidő: 2016. december
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina, 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
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- 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 folyamatos 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
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
Farkasfa
- tervszerű állományselejtezés és revízió
Határidő: 2016. szeptember
Felelős: Bedi Beatrix
- a fiókkönyvtár visszaköltöztetése a felújítás után
Határidő: 2016. október
Felelős: Bedi Beatrix
Rábafüzes
- a helytörténeti gyűjtemény átköltöztetése a tájházba
Határidő: 2016. szeptember
Felelős: Bedi Beatrix

33

- könyvkiadás Rábafüzesről
Határidő: 2016. 2016. szeptember
Felelős: Bedi Beatrix
A fiókkönyvtárakban a minőségi információszolgáltatás biztosítása
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
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Kulturális programok 2016-ban

2016
január
február
március
április

május
június

Rábafüzes
Farsangi kézműves foglalkozás
(2016. 02. 12.)
Húsvéti kézműves foglalkozás
(2016. 03. 25.)
Anyák napi kézműves foglalkozás
(2016. 04. 29.)
Heimattreffen
(2016. 05. 21.)
Gyereknapi kézműves foglalkozás
(2016. 05. 27.)
Nemzetiségi tábor (2016. 07. 4-8.)

július

Kézműves tábor (2016 .07.18-22.)

augusztus
szeptember

Nemzetiségi falunap
Idősek napja
(2016. 10. 9.)
Halloween kézműves foglalkozás
(2016. 10. 28.)
Mikulásváró műsor
(2016. 12. 2.)
Mézeskalács díszítés
(2016. 12. 16.)

október
november

december

Farkasfa
Farsang
(2016. 02. 13.)
Húsvéti kézműves foglalkozás
(2016. 03. 26.
Anyák napi kézműves foglalkozás
(2016. 04. 30.)

Rábatótfalu
Farsangi kézműves foglalkozás
(2016. 02. 07.)
Húsvéti kézműves foglalkozás
(2016. 03. 20.)
Anyák napi kézműves foglalkozás
(2016. 04. 24.)

Gyereknapi kézműves foglalkozás
(2016. 05. 28)
-

Gyereknapi kézműves foglalkozás
(2016. 05. 22.)

Falunap
(2016. 08. 13.)
-

Halloween kézműves foglalkozás
(2016. 10. 29)
Mikulásváró foglalkozás
(2016. 12. 3.)
Mézeskalács díszítés
(2016. 12. 11.)

-

Halloween kézműves foglalkozás
(2016. 10. 30.)
Mikulásváró műsor
(2016. 12. 4.)
Mézeskalács díszítés
(2016. 12. 18.)

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 szolgáltató helyek számára dokumentumok beszerzése, feldolgozása a vidéki
könyvtárosok javaslatainak figyelembevételével:.
Az állománygyarapítás területei:
- a törzsállomány gyarapítása
- csereállomány beszerzése:
- könyvek
- DVD-dokumentumok
Határidő: KSZR- finanszírozás alapján
Felelős: Kovács Erzsébet (könyvek)
Mátrainé B. Erika (DVD)
A csereállomány kiszállítása, illetve mozgatása a szolgáltató helyek között.
Határidő: havonta (CD, DVD) negyedévente (könyvek)
Felelős: Kovács Erzsébet
Leltárba vétel, katalogizálás, adatbázis-építés, a raktári katalógusok építése, a letétek kezelése,
a cserék nyilvántartása
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet (könyvek)
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
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Molnár Piroska
A kistérségben a foglalkozások jelenléti íveinek összegyűjtése, továbbítása a Berzsenyi
Könyvtárba.
Határidő: havonta
Felelős: Kovács Erzsébet
A kistérségi foglalkozások anyag igényének összegyűjtése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
A kistérségi foglalkozások számára foglalkozási anyagok, eszközök rendelése, elosztása
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska, Kovács Erzsébetű
Játék, enteriőr vásárlása a KSZR keretből a községi könyvtáraknak.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Nyomtatványok beszerzése a községi könyvtáraknak a KSZR keretből.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Kapcsolat a Berzsenyi Könyvtárral
A számlák, teljesítésigazolások továbbítása a KSZR keretében a Berzsenyi Könyvtárnak.
Határidő: folyamatos
Felelős: 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 nem hagyományos 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.
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
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Felelős: Kovács Erzsébet, Csilinkó Gábor
Állományellenőrzés
Rátót
Határidő: 2016. március
Felelős: Kovács Erzsébet, Kaczur Alexandra
Rendezvények, kulturális programok kiajánlása a kistérségnek
A rendezvények, programok hatókörének kiterjesztése a kistérségre:
- olvasótábor meghirdetése
- rejtvényfüzetek kiküldése
- író-olvasó találkozók szervezése
- meghívás a Móra versenyre, az alkotói versenyekre
- meghívás a szentgotthárdi könyvtári programokra
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Molnár Piroska

IV. Pável Ágoston Múzeum
1. A múzeumi tagintézmény működési feltételeinek biztosítása
Épület
Ablakcsere a látványraktárban
Határidő: 2016. június
Felelős: Molnár Piroska
A fazekas kiállítás lebontása, új kiállítás rendezése. A feladat elvégzésére szerződés a Savaria
Múzeummal.
Határidő: 2016. március-április
Felelős: Molnár Piroska
A múzeum emeleti termeiben villanyszerelés, festés, karbantartási munkák elvégzése
Határidő: 2016. március-április
Felelős: Molnár Piroska
Technika
A múzeumban a technikai eszközök karbantartása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska, Csilinkó Gábor
A kamerák felszerelése a múzeumban
Határidő: 2016. nyár
Felelős: rendszergazda, Molnár Piroska
A fazekas kiállítás tárlóinak felújítása a Savaria Múzeummal kötött szerződés alapján
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Határidő: 2016. április vége
Felelős: Molnár Piroska
A csata terepasztal áthelyezése a múzeum emeleti szintjén a végleges helyére
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: rendszergazda, Molnár Piroska
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: Gueth László
3. Szakmai feladatok
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 kiállítás lebontása, új kiállítás rendezése a Savaria Múzeum szakembereivel.
Határidő: 2016. április
Felelős: Molnár Piroska
Korábbi kiállítások átrendezése, elhelyezésük végleges helyükön: a szentgotthárdi csata, a
kaszagyár
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Molnár Piroska, Gueth László, Honismereti Klub tagjai
Értéktár kiállítás rendezése a múzeum emeleti termében.
Határidő és megnyitó: 2016. július 28.
Felelős: Molnár Piroska, Honismereti klub
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5. Múzeumpedagógiai tevékenység 2016-ban
5.1. Múzeumpedagógiai foglalkozások tartása óvodás, általános iskolai és középiskolás
csoportok részére, nevelési-oktatási intézmények bevonása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gueth László
5.2. Múzeumlátogatások szervezése, kapcsolatfelvételek oktatási intézményekkel.
2.1. Kapcsolatfelvétel a járásban található általános és középiskolákkal.
2.2. Kapcsolatfelvétel a Nyugat-magyarországi Egyetem Szláv Filológiai Intézetével,
azon belül a Szlovén Tanszékkel. Szemináriumi órák megtartása, ismerkedés a Rába-vidéki
szlovének történetével és kultúrájával. Tanár szakos hallgatóknak a „Megélt táj” projekten
belül beszerzett múzeumpedagógiai eszközös és multimédiás szoftverek bemutatása.
2.3. Kapcsolatfelvétel az ELTE Szláv Filológiai Tanszék szlovén szakjával; oktatók és
hallgatók részére szervezett múzeumi látogatás
2.4. Kapcsolatfelvétel a grazi egyetem szlovén tanszékével; oktatók és hallgatók
részére szervezett múzeumlátogatás
Határidő: folyamatos
Felelős: Gueth László
5.3. Múzeumpedagógiai, történelmi, szlavisztikai konferenciákon való részvétel
A múzeum működésének és múzeumpedagógiai eszközeinek bemutatása
Határidő: folyamatos
Felelős: Gueth László
5.4. Honlapkezelés
A múzeum honlapjának kezelése magyar és német nyelven, múzeumi hírek,
események közzététele
A múzeum facebook oldalának kezelése: az előbb említetteken túl a Rábavidékhez
köthető jeles napok népszokásainak leírása, magyar és szlovén nyelven.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gueth László
5.5. Terepasztal-bemutató
Szentgotthárdi felső tagozatos és gimnazista diákoknak az 1664-es szentgotthárdi
csatáról szóló terepasztal bemutatása, az eseményekről kvíz kérdések feltétele
Hadiösvény-játék népszerűsítése: a játékot kipróbálóknak különböző, a szentgotthárdi
csatához köthető helyszínek felkeresése egy megadott játékszabály által, majd a terepasztalon
a játék befejezése
Határidő: folyamatos
Felelős: Gueth László
5.6. Kapcsolatkeresés külföldi és hazai múzeumokkal.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gueth László
5.7. A „Megélt táj” SI-HU pályázat keretében beszerzett memóriakártya-játék
továbbfejlesztése, a népszerű „Activity” játékra alkalmazva.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gueth László
6. Adminisztrációs és ügyviteli teendők
A bevételek kezelése
Határidő: folyamatos
Felelős: Szabó Istvánné
Nyilvántartások vezetése (látogatottság, tűzvédelmi, hőmérséklet és páratartalom)
Határidő: folyamatos
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Felelős: Szabó Istvánné
Éves statisztikai jelentés készítése
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Molnár Piroska
Múzeumpedagógiai terv 2016-ra

január

február

március

április
május

június

július
augusztus
szeptember
október
november

december

Farsangi foglalkozás nagycsoportos óvodás gyerekek részére
(2016.01. 27.). A Vízkereszttel és a farsanggal kapcsolatos
népszokások közzététele a múzeum facebook-oldalán. A múzeum
történetének publikálása a honlapra, magyar és német nyelven.
Gyertyaszentelő Boldogasszonyhoz (február 2.), húshagyókeddhez
(február 9.) és hamvazószerdához (február 10.) köthető népszokások,
népi megfigyelések közzététele a facebookon. Kapcsolatfelvétel a
környékbeli iskolákkal múzeumlátogatás és múzeumpedagógiai
foglalkozás céljából.
Nagyböjthöz és a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó foglalkozás tartása
óvodás/általános iskolás csoportok részére. Ugyanezen témában
népszokások, népi megfigyelések közzététele a facebook-oldalon:
különös tekintettel nagycsütörtökre (márc. 24.), nagypéntekre (márc.
25.), nagyszombatra (márc.26.), és húsvétvasárnapra (márc. 27.).
Kapcsolatfelvétel a NYME-SEK Szláv Filológiai Intézetével.
Szent György napi (április 24.) népszokások felelevenítése.
Kapcsolatfelvétel a grazi egyetem szlovén tanszékével
A múzeum bemutatása középiskolás diákok részére az érettségi
szünetben (német és angol írásbelik idején), osztálykiránduláson részt
vevő diákok fogadása.
Az 1664-es szentgotthárdi csatáról szóló digitális terepasztal
bemutatása általános iskolás és középiskolás diákok részére.
A „Múzeumok éjszakája” program keretén belül tárlatvezetés, a
múzeumpedagógiai eszközök bemutatása és kipróbálása a látogatók
részére, a nyári napfordulóhoz és a Szent Iván naphoz (június 24.)
kötődő népszokások közzététele a facebook-oldalon.
A könyvtári nyári tábor résztvevőinek „múzeumi nap” szervezése,
foglalkozás tartása.
Szent Mihály naphoz (szeptember 28.) kötődő népszokások
közzététele a múzeum facebook oldalán.
Az őszhöz kapcsolódó foglalkozások tartása óvodások és általános
iskolások részére.
A „Velünk élő tudomány” konferencián való részvétel
Szombathelyen, a „csata terepasztal és a hadi ösvény” kiállítás
bemutatása.
Az Adventhez és a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó népszokások
felelevenítése, foglalkozások tartása gyermekek részére.

Szentgotthárd, 2016. február 8.
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Összeállította:
Molnár Piroska
könyvtárigazgató

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésre
Tárgy: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárdon működő intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. és az intézmény szakmai programjában meghatározott célok,
feladatok alapján végezte tevékenységét 2015-ben is. 2015. évtől a Vas Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala tanúsítványa alapján határozatlan időre szóló
működési engedély alapján végzi a gyermekjóléti szolgáltatást és a helyettes szülői ellátást.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a családsegítést és a gyermekjóléti ellátást,
amelynek keretében – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és oktatási-nevelési
intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat is
ellát. A Szolgálat munkatársai megfelelő szakmai végzettséggel, tudással és kompetenciákkal
rendelkeznek. A Szolgálat a működési engedélyhez szükséges minimum státusszal ( 8
álláshely) rendelkezik, melyből jelenleg 7 betöltött.
A Szolgálat a szoros értelemben vett családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás mellett
egyéb, kapcsolódó prevenciós és gyermekprogramokat is rendszeresen megvalósít (lásd:
játszóház, nyári gyermektábor, nyári napközbeni gyermekfelügyelet, csoportfoglalkozások,
Ifjúsági Körút, gyermekek iskolai felkészítése - korrepetálása, iskolakezdési akció, turi ingyenes ruhaosztás, Házhoz megy a Mikulás, tartós élelmiszer adományok gyűjtése,
álláskereső klub, stb.)
A CSALÁDSEGÍTÉSRŐL:
A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, melynek keretein belül a rászoruló,
nehézségekkel küzdő személyeknek/családoknak segítséget nyújt, élethelyzetük megoldása
vagy jobbítása érdekében.
A családsegítéshez való hozzáférést valamennyi települési önkormányzatnak biztosítania kell,
a 2000 fő feletti önkormányzatoknak pedig kötelező biztosítani a családsegítést.
A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

A Szolgálat szakmai munkája során biztosítja:
• az ügyintézési nehézségek könnyítését,
• az anyagi problémák megoldásának segítését – javaslat munkahelykeresés,
támogatási, ellátási formák igénybevételére,
• a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldásának elősegítését,
• a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését,
• a munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a
fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai
betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
• a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSRÓL:
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A Gyvt. 39. § (1) bekezdése írja le a gyermekjóléti szolgáltatás fogalmát. E szerint a
gyermekjóléti szolgáltatás olyan tevékenységek, eszközök és intézmények együttese, amely a
gyermeki jogok védelmét, a gyermekek harmonikus testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődését, a családban történő nevelését, veszélyeztetettség megelőzését illetve
megszüntetését, valamint a családjából már kiemelt gyermeknek a saját családba történő
visszahelyezését célozza, és ezek által biztosítja a gyermekek számára azt a védelmet, amit
fizikai és szellemi érettségük hiánya indokol.

A gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevétele önkéntesen vagy hatósági kötelezéssel
lehetséges.

Az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) 94. § (1) és (2) bekezdése alapján a
települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és
működtetése, ezen belül a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. A (2) bekezdés kimondja,
hogy a települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti
szolgálatot működtetni.
Az intézmény elkészítette a 2015. évi beszámolóját, mind a családsegítő, mind a
gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozóan (lásd: 1. számú melléklet). A beszámoló
részletesen tartalmazza a 2016. január elsejétől kötelezően bevezetett változásokat is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót
A. / megismerte és elfogadásra javasolja a fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás számára.
B. / megismerte és az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadásra Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás számára: ……………………………………………………..
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Uhor Anita intézményvezető
Szentgotthárd, 2016. február 09.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

BESZÁMOLÓ
A
SZENTGOTTHÁRDI
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
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A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI törvény a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály és az Intézmény
szakmai programjában meghatározott célok, feladatok alapján végeztük a 2015. évben
is.
2015. évtől a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint az intézmény felügyeleti szerve tanúsítványa alapján, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat határozatlan időre szóló működési engedély
alapján végzi, a gyermekjóléti szolgáltatást a helyettes szülői ellátást.
Ágazati azonosító: SO252219

A gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekvédelem) olyan tevékenységek, eszközök és intézmények együttese,
amely a gyermeki jogok védelmét, a gyermekek harmonikus testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, a
családban történő nevelését, a veszélyeztetettség megelőzését illetve megszüntetését, valamint a családjából már
kiemelt gyermeknek a saját családba történő visszahelyezését célozza, és ezek által biztosítja a gyermekek
számára azt a védelmet, amit fizikai és szellemi érettségük hiánya indokol. A gyermekvédelmi szolgáltatások
igénybevétele önkéntesen vagy hatósági kötelezéssel lehetséges. E szolgáltatások a gyermekjóléti alap- és a
gyermekvédelmi szakellátásokra tagolódnak.

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tapasztalatai 2015-ben:

Az intézmény két szakmai egysége (Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat) heti
rendszerességgel team üléseket tart, melynek során a Szolgálat működésével és az
esetkezelésekkel kapcsolatos információk, feladatok stb. is megbeszélésre kerülnek. Ezen
felül a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szükség szerint csoport megbeszéléseket
tartanak, ahol a gondozásra szoruló családok eseteinek széleskörű megbeszélésére, a
lehetséges megoldások számbevételére is sor kerül. Az esetmegbeszéléseken a kiemelkedő,
nehéz esetek részletes megbeszélésére is sor kerülhet. Ebben a közegben támogatni tudjuk
egymást az esetleges elakadásokban és az esetekkel járó lelki terheltség feldolgozásában. Az
esetmegbeszélések átfogó megbeszélése azért is szükséges, mert a Szolgálat munkatársai
számára 2015-ben sem volt biztosított a szupervízió lehetősége.
2015. 03. 11-én a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló jogszabálynak eleget téve megszerveztük, és megtartottuk az
Éves Gyermekvédelmi Tanácskozást. A tanácskozáson előadást tartott Móritz Márta
gyermekpszichológus. Előadásának címe: „Legyetek jók, ha tudtok!” – az aktivitás és a
figyelem zavara (ADHD), magatartászavarok (tünettan, kóreredet, ellátás és kezelés
lehetőségei).
Az előadás megtartásával fő célunk az volt, hogy a mai világunkban, a gyermekkorúak
körében egyre gyakrabban megjelenő ADHD tünetegyüttes okainak hátterére, eredetére
irányuló klinikai vizsgálatok átfogó eredményeiről tájékoztatást kapjunk, illetve nyújtsunk a
gyermekekkel napi szinten kapcsolatba kerülő szakembereknek. A tanácskozáson részt vettek
az ellátási területen működő gyermekvédelmi tevékenységet ellátók képviselői, ezzel is
segítve mindennapi munkájukat.
Intézményünk 2015. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmaközi együttműködésre. 2015ben a Szolgálat módszertani segítséget igényelhetett a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségéről. Szolgálatunk 2015. évben több alkalommal
vette fel a kapcsolatot a megyei kirendeltséggel, állásfoglalás céljából. Az év során az egyes
gyermekvédelmi jogszabályok változásait minden esetben megbeszéltük a módszertani
feladatokat is ellátó intézménnyel, annak érdekében, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást
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jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük. A veszélyeztetett gyermekek ellátása során
szükség szerint rendszeresen kapcsolatot tartottunk a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági
és Gyámügyi Osztályával, konkrét esetkezelések kapcsán kaptunk gyermekvédelmi
segítséget.
2015. évben is szoros kapcsolatot tartottunk fenn a Vas Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével szakmai kérdések megbeszélése miatt. A
megbeszélések célja, a kötelező védőoltásokat megtagadó szülők gyermekeinek gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ellátása, Szolgálat kompetenciái, lehetséges intézkedési tervek kialakítása
a kiskorúak jólétének érdekében, illetve a társ szakmák munkájának összehangolása, egymás
segítése.
2015. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt
szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal
Hatósági és Gyámügyi Osztályával is szoros kapcsolatot tartott fenn az Intézmény. A súlyos
fokban veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban, szükség szerint személyes
konzultációra is sor kerül a Járási Gyámhivatallal. A Járási Gyámhivatal és a Gyermekjóléti
Szolgálat az év során folyamatosan együttműködött, a gyermekvédelmi intézkedés alá vont
kiskorúak ügyében. Szolgálatunk az elmúlt évekhez képest 2015-ben is rendszeres
kapcsolatot tartott a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal, mind szakmai –
gyermekvédelmi, mind szociális jellegű kérdések megbeszélése miatt. Intézményünk
szakfeladatai nem lennének képesek a hátrányokkal vagy veszélyeztetettségben élő családok,
egyének helyzetének javítására az Intézmény fenntartója, a helyi Önkormányzat, és a
Képviselő Testület maximális pozitív irányú figyelme és segítsége nélkül.
2015. évben szabálysértési esetekben, a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási
Hivatal Hatósági Osztály szabálysértési ügyintézőjével, több esetben volt közös
intézkedésünk. Ennek fő oka, a tavalyi évben megvalósult komplex családgondozás hatása,
illetve a szülők, diákok, oktatási intézmények motiváltsága, szakmai segítség elfogadása.
Jelzéssel éltek a gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó jelzőrendszeri tagok, súlyos
deviáns magatartást mutató tanulókkal kapcsolatban. Ezen ügyek esetkezelése folyamatban
van.
2015. évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 6 alkalommal valósult meg szakmaközi megbeszélés, a
Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság keretein belül. A szakmaközi megbeszélések célja,
hogy az adott szakmák képviselői és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai közt, még hatékonyabb legyen a
kommunikáció, és egymást segítve végezzük gyermekvédelmi tevékenységünket. A megbeszélések érintették a
közbiztonság, a védőnői szolgálat, a személyes gondoskodást nyújtók, az egyházak, a nevelés – oktatás, a civil
szervezetek szakmai területeit.
Ezen szakmaközi megbeszélések keretén belül külső előadókat hívtunk meg.
Dr. Jójárt Ágnes, az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referense a hátrányos megkülönböztetés, zaklatás,
jogellenes elkülönítés témájában, míg Matusek M. Zsuzsanna gyermekjogi képviselő, az Országos
Gyermekvédő Liga elnöke, a gyermekvédelemben folyó tevékenységéről beszélt, valamint arról, hogy számos
alkalommal azért nem kérnek az emberek segítséget, mert nem tudják, kitől, hol, hogyan kérhetnek. Mindkét
előadó hasznos információkkal szolgált a megjelent jelzőrendszeri tagok és az intézmények képviseletében
megjelentek számára.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015-ben is folyamatosan kapcsolatot tartott a
helyettes szülővel, aki potenciális segítő lehet egy-egy esetkezelés kapcsán. Helyettes
szülőhöz átmeneti gondozásra, gyermek nem került. A helyettes szülővel történt
beszélgetések során megfogalmazható, hogy Krajczár Irén továbbra is motivált a feladata
ellátásával kapcsolatban. Egészségi, mentális, és szociális helyzetében negatív változás nem
következett be.
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A családok hatékonyabb megsegítése érdekében 2015-ben megvalósítottuk a tartós
élelmiszergyűjtést. 2015. év november - december hónapjában a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat élelmiszergyűjtési akciót hirdetett. Szolgálatunk számára felajánlott
tartós élelmiszereket, december hónapban a szociálisan nehéz életkörülmények között élő
családok körben kiosztottuk. Ezen felül Szolgálatunk ruha adományokkal, és háztartási
eszközök felajánlásával is segítette a családokat. Szolgálatunk a keres - kínál szolgáltatást is
folyamatosan működteti.
A Gyermekjóléti Szolgálat és jelzőrendszeri tagok együttműködésének bemutatása:
A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából,
Gyermekjóléti Szolgálat észlelő – jelzőrendszert működtet.

a

Családsegítő

és

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok,
a bölcsőde, az óvoda, az általános iskolák és középiskolák, a Pedagógiai Szakszolgálat, Járási
Gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, egyházak, a
helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek, munkaügyi kirendeltség. A jelzőrendszeri
tagok intézményeinek képviselői többnyire részt vesznek a havonta megrendezésre kerülő
Családvédelmi és Egészségnevelő koordinációs Bizottsági ülésen. Amit viszont nem
tapasztalunk a házi felnőtt és házi gyermekorvosi aktivitás jelenléte a gyermekvédelmi
munkában. Még akkor sem jeleznek veszélyeztetettségben élő gyermeket, ha az eset
nyilvánvaló kezelést igényel, és a praxisukban már a szülő gyermek súlyosnak mondható
problémákkal jelentkezik. Összességében elmondható, hogy az egészségügy, leginkább az
orvosok részéről nem beszélhetünk semmilyen szintű prevencióról. Meggyőződésem, hogy
bármilyen jellegű felvilágosító tevékenység biztosítása mellet is egyoldalú a kapcsolat,
kizárólag a Gyermekjóléti Szolgálat veszi fel az említett jelzőrendszeri tagokkal a kapcsolatot.
A jogszabályok megváltoztatása egyre inkább azon gondolatok mentén valósul meg, hogy
kiemelt figyelmet fordítson a törvényekben meghatározott szakemberek, pl.: a bántalmazott
gyermekek ellátására. Tapasztalható, hogy a törvény szintű változások ellenére sem mozdul
meg az egészségügy, orvosi terülte, továbbra sem tesz eleget jelzőrendszeri kötelezettségének.
A bizottsági ülés célja, a prevenciós feladatokon kívül, hogy a szolgáltatásra szoruló
gyermekeket és családokat érintő információkat megosszuk egymással. Az információk
rögzítése a feladatok meghatározása és elosztása is megtörténik a résztvevő szakemberek
között. A Családvédelmi Egészségnevelő és Koordinációs Bizottsági ülés keretein belül,
igyekeztünk a meghívottak számára szakmai segítséget nyújtani. Ezért különböző témákban
előadásokat szerveztünk, ahol szakmai identitásukat felfrissíthették, megfelelő, gyors,
hatékony információhoz juthattak feladataik ellátása terén. Előadások témái voltak: Egyenlő
Bánásmód Hatóság képviseletében Dr. Jójárt Ágnes, a hatóság működéséről, feladatáról.
Matusek M. Zsuzsanna, az Országos Gyermekvédő Liga elnöke, gyermekjogi képviselő a
gyermekek jogainak érvényesítési lehetőségeiről a gyermekekkel foglalkozó szakemberek,
pedagógusok, egészségügyi szakemberek számára nyújtott hasznos információkat. A
tanácskozások hangulata, és a szakmák közti együttműködés kiegyensúlyozott volt, minden
szakember igyekezett saját példáival segíteni másokat. A koordinációs bizottsági üléseken
tájékozattuk a jelzőrendszeri tagokat az aktuális jogszabályi változásokról. A változásokat
részletesen megbeszéltük minden szakmai egység vonatkozásában. A Családvédelmi és
Egészségnevelő Koordinációs Bizottságnak jelenleg 41 tagja van. A jelzőrendszer védőnői,
pedagógiai, szociálisszféra, hatósági tagjaira jellemző volt, hogy jelzéseiket megtették, több
esetben sajnos még mindig késve, kevésbé kezdeményeznek hatósági intézkedést pl.:
gyámhatóság felé irányított jelzést.
Gyermekjóléti szolgáltatás tapasztalatai 2015-ben:
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Krízisesetek:
2014-hez képest (24 gyermek) 9 gyermek esetében krízis ellátásra volt szükség súlyos
gyermek veszélyeztetettség miatt, mivel a családi kapcsolati tényezők olya mértékben
diszfunkciós állapothoz vezetett, hogy konkrétan több esetben a gyermekek életének
megmentése vált szükségessé.
Vezető probléma a szülők közti kapcsolati nehézségek, melyek hosszabb folyamatok után
életveszélyes állapotokhoz vezettek, családon belüli bántalmazás miatt, OKIT beavatkozására
is szükség volt, a bántalmazott szülőt, és gyermekét Családok Átmeneti Otthonába
menekítettük. Következő súlyos szociális probléma, mely azonnali intézkedést igényelt,
gyermekkorú súlyos önveszélyes magatartása miatt azonnali fekvőbeteg ellátást igényelt
esetkezelésünk, suiciditás is fennállt. Az esetek egy részét jelen pillanatban is figyelemmel
kísérjük, a családgondozás megvalósul.
Védelembe vételek tapasztalatai
2015-ben a védelembe vett gyermekek száma Szentgotthárdon 3 fő volt, mely 3 családot
érintett. A gyermekek veszélyeztetettsége főképp családi kapcsolati problémák miatt alakult
ki. A jelzőrendszerrel folyamatos és szoros kapcsolat valósult meg a kiskorúak
élethelyzetének figyelemmel kísérése érdekében. Járási Gyámhivatal felé a szükséges
felülvizsgálatok megvalósítása érdekében Intézményünk a komplex szakvéleményt minden
esetben megküldte, több gyermek helyzete javult.
Alapellátás célja, tapasztalatai: A Gyermekvédelmi törvény hatályba lépése új alapokra
helyezte a gyermekvédelmet, a gyermekvédelem intézményrendszere teljes körű strukturális
átalakuláson ment keresztül, amely kihatott a gyermekvédelmi szakma fejlődésére is. Ez azt
jelenti, hogy a rendszerváltozás a Gyermekvédelmi törvény hatályba lépésével érte el a
magyar gyermekvédelmet, a törvény megalkotása ugyanis önálló és független rendszerré
formálta azt. A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzá járuljon a gyermek testi,
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének
elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez Gyermekjóléti alapellátás és a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a
megelőzéséhez. A gyermekjóléti alapellátás missziója a gyermekek jogainak érvényesülése
érdekében egyrészt azon családok támogatása és megerősítése, amelyek gyermekeik
felnevelésében nélkülözik a szükséges feltételeket, illetve ezeknek megteremtésében
támogatásra szorulnak; másrészt a védelem biztosítása a gyermekek számára a fejlődésüket
akadályozó vagy hátráltató veszélyek ellen. Az elmúlt évben is fő célunk a gyermekjóléti
szolgáltatás terén a fokozatosság megtartása volt. Amennyiben Szolgálatunktól segítséget
kértek kiskorúakkal kapcsolatban, és ha szükséges volt a család gondozása, elsősorban
alapellátás keretein belül kezeltük az adott problémát. A gyermekvédelmi intézkedés
következő lépcsőfokát a védelembe vételt csak abban az esetben kezdeményeztük, ha a
gyermekek veszélyeztetettsége kialakult, azt a törvényes képviselő megszüntetni nem akarta,
és hatósági beavatkozás mellett a szülő, vagy akár a gyermek számára magatartási szabályok
előírásával megszüntethető volt a problematikus helyzet. Tapasztalataink szerint a szülők
többsége az önkéntesen igénybe vehető alapellátást szívesen fogadták, biztonságban folyt a
családok szociális, mentális ellátása 2015-ben is. Gyermekjóléti Szolgálat részéről ezen
ellátási forma keretein belül nagymértékben megszüntethető a családban kialakult
konfliktusos helyzet, ha a szülő együttműködést tanúsít. A Gyermekjóléti Szolgálat
esetkonferenciát tartott olyan esetekben, ahol szükséges volt az adott családdal kapcsolatban
álló szakemberek informálása, bevonása az esetleges családgondozás folyamatába. Ez a
fórum segíti, hogy a résztvevők pontosabban, széleskörűen megismerjék az adott problémát.
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Az esetmegbeszélések során konkrét cselekvési tervet lehet kidolgozni a kiskorúak
veszélyeztetettségnek, vagy hátrányos helyzetének megelőzése, korrigálása, megszűntetése
érdekében. Az alapellátás keretében végzett családgondozás megkezdése előtt és szüksége
szerint, közben is megtartottunk ezen megbeszéléseket.
Gondozáson kívüli esetek tapasztalatai:
2015. évben 46 gyermek került egyszeri esetkezelés során a Gyermekjóléti Szolgálattal
kapcsolatba. Hosszabb – rövidebb ideig kapcsolatban voltunk ezen kiskorúakkal és az Őket
körülvevő szocializációs színterekkel. Legtöbb esetben tanácsadás, ügyintézés keretében
nyújtottunk segítséget, de krízis ellátás is megvalósul ebben a formában.
2015. évben az egyszeri esetkezelések kapcsán felmerülő problémák köre: családi kapcsolati
nehézségek, ügyintézésekben, információnyújtásban való segítség, iskolai igazolatlan
hiányzásokból adódó jelzések, gyermeknevelési problémák, anyagi, lakhatási problémák,
kiskorúakat érintő tanulási, magatartási, pszichológiai, pszichiátriai elváltozások
problémáinak kezelése valósult meg, valamint magántanulói státuszokra való javaslattétel, a
szülő, illetve az iskola kérésére.
Iskolai hiányzásokkal kapcsolatos esetek tapasztalati:
2010. évi LXVI. törvény a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség
teljesítésével összefüggő módosítása következtében a szentgotthárdi oktatási intézmények minden alkalommal
jelzéssel éltek a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Az iskolai hiányzások esetében 30 órát meghaladó igazolatlan
hiányzás szabálysértési eljárást von maga után. 50 óra igazolatlan hiányzás esetében az iskoláztatási támogatás
folyósítása felfüggesztésre kerül, valamint 16 év alatt elrendelik, 16 év felett pedig indokoltságtól függően
elrendelhetik a gyermekvédelembe vételét. Más deviáns magatartásformák megnyilvánulása esetén a fiatalkorú
párfogó felügyeleti ellátása is megvalósulhat.
2015. évben összesen 3 fő gyermek ügyében jeleztek az oktatási intézmények igazolatlan hiányzásokat.
Tapasztalható a jelzések kapcsán, hogy gyakran nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően küldik a
tájékoztatókat, előfordult, hogy 30 vagy 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzásokról küldik csak a jelzéseket. A
Gyermekjóléti Szolgálat minden esetben felvette a kapcsolatot a jelzett gyermekek családjaival, megtörtént a
tájékoztatás az iskolai hiányzás és a családi pótlékkal kapcsolatos változásokról. Azon diákok esetében, aki
hajlamosak az iskolai szabályokat megszegni, fokozottabban kellene figyelni a hiányzásokra, azok okára, és
szükséges lenne időben jelezni a Gyermekjóléti Szolgálat felé, mivel a súlyos devianciákat preventív jelleggel
már nem lehet kezelni, tartós iskolakerülés, lelki, mentális problémák is kialakulhatnak időközben. Ezen
problémák enyhítése sürgősségi vagy krízis állapothoz vezethetnek.

Nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartás:
A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi: - ha a gyermek fejlődését a családi
környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított
szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól
eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem
biztosítható. Ha a gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, a gyermek az otthont
nyújtó ellátás keretében teljes körű ellátást és segítséget kap a fejlődését veszélyeztető
körülmények elhárításához, a családi környezetébe történő visszahelyezéséhez.
A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban van olyan gyermekek szüleivel, akik családi okok
miatt nevelésbe kerültek. Szükség esetén részt veszünk a kialakult problémák megoldásában.
2015-ben 1 nevelésbe vett gyermek esetében a gyermekvédelmi gyámmal tudtunk
kapcsolatot tartani, rajta keresztül tájékozódtunk a gyermek helyzetéről. A gyermek családba
való visszakerülésére nincs esély, mivel a szülő súlyos mentális zavarral küzd,
együttműködésre képtelen, ellátandó területünket elhagyta, tudomásunk szerint külföldön
tartózkodik.
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Családba fogadás tapasztalatai:
A családba fogadás célja: a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok
miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja,
gondozza és nevelje.
2015-ben 1 családba fogadott gyermekkel tartottunk kapcsolatot. A gyermek 2009 óta
családba fogadott, vérszerinti anyja testvérének gyámsága alatt él.
2015-ben 2 esetben válsághelyzetben lévő várandós anyával is kapcsolatban kerültünk.
Egyikük élettársával élt Szentgotthárd területén. Szülés előtt két hónappal került el ellátási
körzetünkből. A másik – még gyermekkorú – várandós, védelembe vett gyermek, ideiglenes
elhelyezés folytán gyermekvédelmi intézménybe került. Az ő helyzetének nyomon követése
folyamatban van.
Kapcsolattartási ügyelet tapasztalatai:
Kapcsolattartási ügyelet: A kapcsolattartási ügyelet célja, a gyermek és a kapcsolattartásra
jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre
alkalmas semleges hely biztosítása. Intézményünk e mellett önálló szakmai módszertani
programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosítja a speciális
ellátást. Szükség szerint gyermekjóléti alapellátást is igénybe vehet az adott személy, kérésére
segítséget nyújtunk problémás ügyeinek jobb megértéséhez, megoldásához. Szociális,
mentálhigiénés szaksegítséget intézményünktől azonnal igénybe vehet a kliens, jogi,
pszichológiai, stb… szaksegítséget továbbirányítással oldjuk meg. A kapcsolattartási
ügyeletnek komoly keretei, szabályai vannak, melyeket az adott feleknek be kell tartani a
gyermek érdekében. Ezen lehetőséget az illetékes bíróságok rendelik el. Kérik a Szolgálatot,
hogy biztosítsák a kapcsolattartásra jogosult, és kötelezett számára a nyugodt, stabil
helyzetben megvalósuló találkozások létrejöttét. 2015-ben 1 gyermek esetében biztosítottunk
kapcsolattartásra megfelelő helyet, és szaksegítséget az adott személyek számára. Minden
esetben a találkozások megvalósultak, problémák nem alakultak ki.
Önkéntes munka
Szolgálatnál

lehetőségei

a

szentgotthárdi

Családsegítő

és

Gyermekjóléti

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. augusztus hónaptól bekerült az EMMI
Esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásába a közérdekű önkéntes tevékenység végzésével
kapcsolatban. Ezáltal lehetőség nyílt önkéntes segítők bevonására, akik a Szolgálat
programjain segítséget nyúlhatnak, tapasztalatot szerezhetnek tevékenységeinkkel
kapcsolatban. Felvettük a kapcsolatot a Vas Megyei Önkéntes Centrummal, és mint, fogadó
szervezet nyilvántartásba kerültünk, így a Szolgálat önkéntes munka lehetőségei nagyobb
körben kerülhetnek a potenciális önkéntes munkát keresők látóterébe, mert a Vas Megyei
Önkéntes Centrummal való együttműködési megállapodás szerint a Centrum segít az
önkéntesek toborzásában.

Önkéntes bekapcsolódása a Szolgálat által rendszeresen megszervezett programokba.
A Szolgálat a Játszóházi foglalkozásokra is várja az önkénteseket, melyen kézműves,
kreatív programokkal készülünk a gyermekeknek.
Milyen segítséget tud nyújtani az önkéntes:
- segítségnyújtás a programok kidolgozásában (új ötletek, kreatív játékok)
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-

plakátkészítés, plakátok kihelyezése
felkészülés a játszóházra: szükséges anyagok, eszközök, sablonok, mintadarabok,
színezők elkészítése
- Játszóházban való részvétel: program lebonyolításában való aktív közreműködés,
gyermekfelügyelet
Szükséges képesség, készség:
- jó kapcsolatteremtő,
- kommunikációs képesség,
- kreativitás,
- gyermekközpontúság
Szolgálatunk minden évben egy hetes Menő Manó nyári napközbeni tábort szervez az
ellátási területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára. A tábor megszervezésére a
munkatársak minden évben nagy figyelmet fordítanak, már két-három hónappal a tábor előtt
megkezdik a szükséges intézkedéseket, feladatokat.
Milyen segítséget nyújthat az önkéntes:
- a tábor szervezésében való aktív részvétel
- programok összeállítása
- támogatók, szponzorok felkutatása
- telefonok, levelek intézése
- plakátozás
- programok előkészítése
- tábor lebonyolításában való részvétel, gyermekfelügyelet
Szükséges képesség, készség:
- gyermekközpontúság,
- kreativitás,
- jó szervező, kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség
Szolgálatunk havonta ingyenes ruhaosztást szervez a felajánlott használt ruhákból.
Milyen segítséget nyújthat az önkéntes:
- a ruhaosztás meghirdetett időpontjában a ruhák szétválogatásában, majd
összepakolásában való segítségnyújtás
Szükséges képesség, készség:
- szervező,
- kommunikációs képesség
A Szolgálat programjain kívül klienseink körében is lehetőség nyílhatna önkéntesen végzett
munkára a következőkben:
Egyéni készségfejlesztés/korrepetálás a Szolgálatnál vagy családnál.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban álló szociálisan hátrányos
helyzetű családokkal, a családokban élő gyermekek iskolai felkészítése, valamint támogatása
az önkéntes segítő feladata. Ezeknek a családoknak azért is nagyon fontos ez a fajta
támogatás, mert a szülők nem tudnak segíteni gyermekeiknek a tanulásban, a különórákat
nem tudják igénybe venni, mert a szakemberek magas árat kérnek az iskolán kívüli
felzárkóztatásért.
Az egyéni készségfejlesztést vállaló önkéntes segítő szükséges egyéni képességei:
Fontos, hogy tudjon alkalmazkodni a felmerülő korrepetálási igényekhez, az esetleges
helyszíneket és az időbeosztást figyelembe véve. Fontos a korrepetálandó tantárgyban való
jártasság, a felelősségtudat, az empátia, a türelem, a diákok viselkedésével szembeni
tolerancia, a jó kommunikációs készség, rugalmasság. Pedagógus, nyugdíjas pedagógus
önkéntes munkája is megvalósulhatna.
A korrepetálandó korosztály: általános-és középiskolás tanulók.
Előnyök: a gyermek tanulmányi eredményének javulása, akár sikeres pótvizsga.
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A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat lehetőséget biztosít foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részt vevő személyek részére önkéntes munkavégzésére illetve a 2016. évben
érettségiző tanulók önkéntes munkavégzésére, a közösségi szolgálatra is.
2015 évben is folyamatosan vártuk az önkénteseket, számos középiskolás diák jelentkezett a
nyári Menő Manó táborba önkéntesnek a III. Béla Szakképző Iskolából és a Vörösmarty
Mihály Gimnáziumból. Az önkéntesek naponta 3 órát töltöttek az intézményben, segítettek a
gyermekeknek szervezett program lebonyolításában, a gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek
igazoló dokumentumot kaptak az önkéntes munka teljesítéséről a Gyermekjóléti Szolgálattól.

Családsegítés és a Gyermekjóléti Szolgáltatás kapcsolata
2015-ben Szentgotthárd közigazgatási területén több család esetében a családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás együttesen valósul meg. A Járási Gyámhivatal rendszeresen
felhívja a védelembe vett gyermek szülője figyelmét a családsegítő szolgáltatást ellátó
családgondozóval is tartsa a kapcsolatot. Családsegítés szakfeladatot ellátó kollégákkal
az alapellátások terén is szoros a kapcsolatunk, hisz a gyermekek hátrányaiknak,
veszélyeztetettségük csökkentésében elengedhetetlen a szociális tanácsadás. Egy család
esetében pedig az apa rendszeres szociális segélye miatt van külön kapcsolattartás a
családsegítő szolgáltatással. 2015-ben számos új jelzés esetében mind a gyermekjóléti
szolgáltatást ellátó családgondozó, mind a családsegítést ellátó családgondozó együttesen
vette fel a kapcsolatot a családokkal.
Prevenciós programok
Nyári gyermek tábor: 2015 nyarán is megszervezésre került a gyermekek nyári
táboroztatása. A táboroztatást ismét kistérségi szinten valósítottuk meg. A kistérségi hivatalok
anyagilag és erkölcsileg is támogatták a programunk megvalósítását. A tábor egy hétig
tartott, naponta 30 gyermek töltötte náluk a szabadidejét, ebből 8 fő szentgotthárdi
kiskorú tölthette el hasznosan szabadidejét. Az egy hét alatt a fő szempontunk a tavalyi
évhez hasonlóan a gyermekek egymás közti pozitív együttműködésének fejlesztése volt.
Burkoltan az agresszivitás mértékének csökkentése, egy nagyon hatásos módszerrel a
humánumra való neveléssel, és a kortárs kapcsolatok erősítésével. Vendégül hívott előadónk,
az iskolavédőnő, játékos foglalkozás keretében az egészséges táplálkozással kapcsolatos,
hasznos ismeretekkel szolgált a gyermek korosztály számára.
Nyári napközben gyermekfelügyelet: 2015. évben első alkalommal szerveztük meg a
gyermekfelügyeletet: 2015.07.06. – 2015. 07.10-ig, 2015. 07.13. – 2015. 07. 17., 2015. 08.
03.- 2015. 08. 07. között valósult meg. Naponta 9 fő gyermek részvételével szabadtéri,
ügyességi és játékfoglalkozásokkal, valamint csoportos jelleggel készségfejlesztő kézműves
tevékenységekkel töltöttük el a szabadidőt. A foglalkozások során a zárkózottabb gyermekek
is megnyíltak, élményeikről örömmel beszámoltak, a játékok során is együttműködőek voltak,
találékonyságukkal segítették a színvonalas együttlétet. Nagy figyelmet fordítottunk a
gyermekek egészségére is. Beszélgettünk a helyes táplálkozásról, mozgáskultúráról. A helyes
testtartás, motorikus mozgásuk fejlesztésére különböző torna- és ügyességi gyakorlatokat
végeztünk egy-egy foglalkozás között. A délutánok során a mese világában tettünk látogatást
meseolvasás, diafilm vetítés során. A mai gyermekek többsége a hétköznapokban a technika
világában (TV, internet, okos telefon) él. Ebből a világból emeltük ki a gyerekeket, s
természet-közeli élményekhez juttattuk őket.
Mentálhigiénés szempontból nagyon fontos volt a több hátránnyal, veszélyeztetettséggel
küzdő kiskorúak számára a fenti program. Fő célunk a magatartás, tanulási, érzelmi
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zavarokkal is küzdő tanulók megsegítése volt, csoport szintű fejlesztő, terápiás jelleggel.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a komolynak mondható izolációs konfliktusokkal terhelt,
dezorientált, igen rossz szociokulturális szocializációs közegből érkezett kiskorúak
személyiségfejlesztésére. Rövid időn belül eredményeket értünk el a segítő, és mentálhigiénés
hozzáállás megteremtése következtében. A mentális szempontból leginkább veszélyeztetett,
izolálódott, enyhe depressziós tüneteket is mutató gyermekek felvették a kapcsolatot a
társaikkal, örömmel bontakoztak ki, Ők segítették leginkább a diáktársaikat. A legfontosabb
cél a kapcsolódás egymáshoz, mint gyógyító erő bekövetkezett, mert barátságok születtek, a
felnőtt szakemberekhez is kötődések alakultak ki.
ÁROP Tábor: 2015.08.10-14, 2015.08. 24-28 között került megrendezésre ÁROP-1.A.3.2014. pályázat nyújtotta lehetőség keretében, Szolgálatunknál e napközbeni gyermektábor, 30
fő résztvevő gyermekkel. Változatos programokkal (mozi látogatás, fürdőzés, tematikus
foglalkozások) tettük színessé és tartalmassá a gyermekek szabadidejét.
Házhoz Megy a Mikulás: 2015-ben is megrendezésre került a hagyományos Mikulás
programunk.
Játszóház: 2015-ben 4 alkalommal valósult meg a Játszóházi foglalkozás, különösen
nagyobb ünnepek (farsang, húsvét, anyák napja, gyermeknap) köré szerveztük ezeket a
foglalkozásokat. Alkalmanként 2-3 gyermek vett részt a foglalkozásokon.
Turi: Szolgálatunk természetbeni segítségnyújtás – adományok közvetítésével is igyekszik
segíteni az anyagi gondokkal küzdő személyeket, családokat. Erre jelentős az igény a
településen.
Amennyiben lehetőség van rá minden hónapban előre meghirdetett időpontban használt
ruhákat vihetnek el a rászoruló családok. A ruha adományokon felül játékokat, illetve
felajánlott tartós használati cikkekhez, bútorokhoz való hozzájutást biztosítunk. 2015-ben a
Falugondnoki Szolgáltatással karöltve láttuk el a főképp a Vendvidék többszörösen hátrányos
helyzetben élő idős korosztályt évszaknak megfelelő ruházattal, melynek az abban részesülők
nagyon örültek. 2015. decemberében Szolgálatunkhoz nagyon sok ruha, tartósélelmiszer
adomány érkezett, melyből jelentős adományozás valósulhatott meg a szociális szempontból
rászorulók körében. Felemelő érzés volt főképp a Karácsonyi időszakban azzal segíteni
klienseink számára, amire valóban szükségük volt.
A gyermekek számára számos intézmény, vállalkozók „cipősdoboz” akciót hirdettek, s a
beérkezett adományokat eljuttatták Szolgálatunk számára, így az ünnepek előtt a rászoruló
családok gyermekei részére átadhattuk az összegyűjtött játékokat.
Iskolakezdési akció: Minden év augusztusában meghirdetjük ezen programot, használható
állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtünk a hátrányos helyzetben
élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek. Különösen fontos lenne, hogy a
felajánló családok a már nem használt iskolatáskákat, iskola eszközöket eljuttassák a
Szolgálat számára, hisz számos család kér ebben az időszakban segítséget a Gyermekjóléti
Szolgálattól, mivel anyagi nehézségeik miatt nem tudják beszerezni a szükséges eszközöket,
vagy éppen azért lenne fontos számukra, mert az évek során az adott iskolai eszköz
elhasználódott.
Ifjúsági körút: 2015-ben is megvalósult az ifjúsági körút elnevezési prevenciós programunk
aminek célja, Szentgotthárd város azon fiataljainak „feltérképezése”, akik az iskolai órák után
az utcán, több esetben csoportokba tömörülve járják a várost. 2015-ben havi 1 alkalommal
tettük meg az ifjúsági körutat a város különböző közterületein. A diákok, akikkel
találkoztuk, továbbra is kommunikatívak voltak, megfogalmazták, hogy az adott
iskolájuk - elsősorban középiskolai intézményekről volt szó, szabadidős programokat
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szervezhetne számukra, így lelkesebben maradnának az iskolában. Súlyos deviáns
viszonyokkal a tavalyi évben nem találkoztunk.
Programjainkat plakátokon is hirdetjük, de az intézmény honlapján is megtalálhatók, valamint
a különböző médiumok felületén is rendszeresen tájékozódhatnak az érdeklődök.
Gyermekvédelmi prevenciós javaslataink és az Intézmény jövőbeli céljai:

•

•

•

•
•

•
•

2016. évben továbbra is folytatódik az Ifjúsági Körút elnevezésű prevenciós
programunk. Fontosnak tartjuk, hogy heti rendszerességgel tudjuk megvalósítani a
programot, mind a téli mind a nyári időszakokban. Az ifjúsági körút remek
lehetőséget nyújt a Szolgálatnak, hogy a fiatalokkal való kommunikáció során
megismertessük őket magával az intézménnyel, felhívó szórólapokat nyújtunk
nekik át, melyen az intézmény elérhetőségei is szerepelnek. A városban csellengő
fiataloknak szabadidős tevékenységet tudunk ajánlani, de emellett a továbbiakban
is javasolt lenne egy közösségi tér megvalósítása.
2016-ban a Szolgálatunk továbbra is nagy hangsúlyt fektet az elektronikus
tanácsadásra a Tanácsadás-Sztg közösségi oldalon. Szolgálatunk célja olyan
információk megjelenítése az internetes közösségi oldalon, ami segítségül
szolgálhat a fiataloknak.
2016-ban legfontosabb jövőbeli cél a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladataikról és működési feltételeikről szóló
jogszabály megfogalmazása szerinti, nem kötelező jelleggel kialakított iskolai
szociális munka bevezetése. Az iskolai szociális munka miben tud segítséget
nyújtani:
- egy lehetőség a szociális munka keretein belül, mentálhigiénés szaktudás
felhasználásával,
- a nevelési – oktatási intézményekbe járó gyermekeknek, családjaiknak, és a
diákokkal foglalkozó szakembereknek nyújt támogatást azzal, hogy segíti a
gyermeket a korának megfelelő, a tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez, a
nevelési – oktatási intézményekbe való beilleszkedéshez szükséges kompetenciái
fejlesztésében, a gyermek tanulmányi kötelezettségét akadályozó tényezők
feltárásában, azok megoldásában, a gyermek későbbi munkavállalásának
kibontakozásának lehetőségében, a gyermek, a család, és a pedagógus
szükségletének felismerésében, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében,
- a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében, nevelési problémák esetén
a gyermeket és családot érintő konfliktusok feloldásában.
2016-ban további elemekkel bővül intézményünk tevékenységi köre az 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet által meghatározottak szerint: - kapcsolattartási ügyelet,
amely biztosítja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más
kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas
semleges helyszínt, - utcai (lakótelepi) szociális munka (a magatartásával testi,
lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó,
csellengő gyermek segítése), - kórházi szociális munka (esetünkben az
illetékességi területen működő kórház felnőtteket ellátó, főként a pszichiátriai és a
rehabilitációt végző osztályaival való együttműködés). - iskolai szociális munka
csoportfoglalkozások szervezésével, - készenléti szolgálat, melynek célja a családés gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben
történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása, - mediációs
konfliktuskezelés, - jogi és pszichológiai tanácsadás külső szakemberek (Dr.
Mercz Ilona és Dr. Szőllősi Ilona) bevonásával, - családterápia és egyéni terápia
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lehetősége a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Gyermek- és
Ifjúságpszichiátriai Gondozó és Szakrendelésre való továbbirányítással.

Szolgálatunk 2009-től a csaladsegito.szentgotthard.hu weboldalon is elérhetővé vált, melyet
folyamatosan frissítünk az aktuális információkkal.

Szentgotthárd, 2016.01.25.
____________________________
Uhor Anita - intézményvezető

BESZÁMOLÓ
A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
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A szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egyik szakfeladata a családsegítés, amelyet az
„1993. évi III. törvény 64§ (1) bekezdés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szabályoz. „A
családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló
személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint
az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.”
A munkánk során a kliens által elmondott valamint az esetkezelés során tapasztalt problémáknak, nehézségeknek
megfelelően, ahhoz alkalmazkodva valósítjuk meg a segítségnyújtást, családgondozást klienseink számára, az
életvezetési képességük megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező problémák megszüntetése,
enyhítése érdekében.
A családokkal, egyénekkel való kapcsolattartás egyrészt a Szolgálatnál, másrészt pedig a család életterében
családlátogatás keretében történik.
A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, ennek ellenére igyekszünk a rászoruló, nehézségekkel
küzdő személyeknek segítséget nyújtani, élethelyzetük megoldása vagy jobbítása érdekében. A segítségnyújtás
során felvesszük a kapcsolatot és együttműködünk a jelzőrendszer tagjaival.
A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

A Szolgálat éves forgalma Szentgotthárdon 2015. évben (halmozott): 1315
2014. évben a Szolgálatnál megjelent kliensek száma: 149 fő

A problémák megoszlása

A 2015-as év folyamán elsődlegesen ügyintézési nehézséget, fogalmaztak meg a családok. Az anyagi probléma
is hangsúlyon érződött. Az anyagi nehézség mögött egészségügyi problémák álltak, de foglalkoztatási
problémát is tapasztalni lehetett. Az egészségügyi probléma megjelenése további anyagi nehézséget ró a
családra (gyógyszerköltség, munkából való kiesés, vizsgálatokra eljutás stb.) növelve ezzel a család kiadásait.
Nagy számban jelent meg az információhiány, mely megnehezítette egy - egy család élethelyzetének pozitív
változását. Az előbb említett problémákon felül megjelent még a családi – kapcsolati, lelki-mentális, életviteli,
gyermeknevelési nehézség is.

Gazdasági aktivitás, iskolai végzettség, családi összetétel

A korábbi évekkel szemben a gazdasági aktivitást tekintve az inaktív személyekkel kerültünk kapcsolatba, akik
nyugdíjas illetve megváltozott munkaképességű személyek, ezen személyek állam általi ellátásokban részesültek
(ápolási díj, gyermekek után járó ellátások, nyugdíj, megváltozott munkaképesség stb.). Az inaktív személyek
mellett aktív és munkanélküli személyekkel kerültünk még nagyobb számba kapcsolatba. Az eltartottak
száma stagnált.

Az iskolai végzettséget tekintve leginkább a szakképzettség jellemző, de nagy számban alacsony iskolai
végzettségűek is megjelentek. A felsőfokú végzettséggel rendelkező személy is megjelent.
Családi összetétel alapján elsődlegesen gyermekes családokkal, és egyedül élőkkel kerültünk kapcsolatba, de
jelentős az olyan családok száma, akik felnőtt korú gyermekeikkel élnek együtt. Évek óta emelkedő
tendenciát mutat az egy szülő által nevelt kiskorú gyermekek száma.

Családsegítő szolgáltatás tevékenysége Szentgotthárd településen:

A 2015-es év folyamán 149 fővel kerültünk kapcsolatba, mely az ellátottakat valamint az egyszeri
segítségnyújtást igénybe vevőket is magába foglalja. 69 esetben kerültünk új klienssel kapcsolatba. A
kapcsolatfelvétel többféle módon valósult meg: jelzés által, illetve a nehézséggel küzdő személy önként
felkereste a Szolgálatot. 52 személy, család vette igénybe a tavalyi év folyamán a családsegítő szolgáltatást.
Ebből 7 személy aktív korúak ellátásán belül rendszeres szociális segélyben részesült, és 52 személy vette
önkéntesen igénybe a családsegítő szolgáltatást.
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Jelzéssel éltek a jelzőrendszeri tagok, lakókörnyezet, társintézmények. Több esetben maga a kliensek saját
maguk jelezték a problémát. A jelzett vagy hozott problémák elsődlegesen ügyintézési jellegűek, emellett az
anyagi probléma is jelen van, megjelent az eladósodás. Sok család adósságcsapdában van, több közüzemi
szolgáltatás esetében is elmaradása van, alacsony bevétellel rendelkeznek, és nem látnak kiutat az
adósságcsapából. Az egészségügyi problémával, mentális nehézséggel küzdők száma megemelkedett. A
foglalkoztatási probléma, valamint az információhiánnyal is gyakran találkozunk.
A családoknak és egyéneknek egyéni esetkezelés keretében nyújtottunk támogatást élethelyzetük jobbítása
céljából. A segítségnyújtás folyamatában bevontunk társszervezeteket valamint természetes támaszokat is.
Kapcsolatban állunk olyan személlyel is, aki nem rendelkezik semmilyen ellátással, és munkája sincsen.
Hozzátartozó segíti a minimális megélhetését, valamint a szociális ellátórendszer.
A klienseknek nincs elegendő információjuk az ügyintézéssel és adósságok, hátralékok csökkentésével
kapcsolatban, nem tudják, hogy élethelyzetük alapján milyen ellátásban részesülhetnének, valamint az
igényelhető ellátások feltételeit sem ismerik.
Ezért információkkal látjuk el a klienseket, illetve az ügyintézés keretein belül átbeszéljük a szükséges lépéseket
a probléma megoldása, vagy nehézség csökkentése érdekében. Több esetben tapasztaltuk, hogy az illető nem
volt jogosult egészségügyi ellátásra, mert a TAJ kártyája inaktív volt. Tájékoztattuk, hogy saját magának kell
megfizetnie az egészségbiztosítási járulékot, amennyiben pedig szociálisan rászoruló volt, úgy
továbbirányítottuk a Szentgotthárdi Járási Hivatal felé, hogy igényelje meg az egészségügyi ellátásra való
jogosultságot.

Az ügyintézések folyamán különböző szervezetekkel, hatóságokkal, szolgáltatókkal kerültünk kapcsolatba
(Szociálpolitikai osztály, Munkaügyi Központ, Lakásügyi osztály, SZET Kft.,, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság,
MÁK, E-on, Vasivíz, Müllex, Városi Gondozási Központ, OEP, Karitász, Vöröskereszt stb.)
Az ügyintézések során közüzemi szolgáltatókkal, a klienssel közösen vettük fel a kapcsolatot, hogy a hátralék és
fizetési nehézség rendezésére sor kerüljön. Ennek érdekében részletfizetési lehetőség igénylésében segítettünk.
Élethelyzet alapján igényelhető ellátásokhoz való hozzájutás (öregségi, özvegyi nyugdíj, megváltozott
munkaképesség, gyermek után járó ellátások, magasabb összegű családi pótlék, szociális ellátások, álláskeresési
segély stb.) érdekében hatóságokkal, szervekkel vettük fel a kapcsolatot, és segítettünk a klienseknek kérelmek,
adatlapok kitöltésében.
Országos egészségpénztártól igényelhető egyszeri segély igénylésében is segítséget nyújtottunk.
A családsegítésen belül kapcsolatban álló személyek közül többen aktív korúak ellátásán belül foglalkoztatás
helyettesítő támogatásban részesülnek. Ezen szociális ellátás feltétele, hogy 30 napot igazoljon az ellátott, melyet
közfoglalkoztatásba, munkaviszonyba töltött- beleértve a háztartási munkát és az önkéntes munkát.
2015-ben 4 személy önkéntes munkában vett részt Szolgálatunknál, hogy továbbra is jogosult legyen az aktív
korúak ellátásán belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra.
Több személy a tájékoztatásunk után háztartási munkában vett részt, egy-egy ismerőse alkalmazta, így
szociális ellátása folyamatos volt. A Szolgálat tapasztalata, hogy az aktív korúak ellátásán belül foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesülő személyeknek nehézséget okoz a 30 napos idő teljesítése. Évről –évre egyre
kevesebben tudnak bekerülni közfoglalkoztatásba, mely által a törvény által előírt kötelezettségnek eleget
tudnának tenni.

Tanácsadás, életvezetési tanácsadás is megvalósult az esetkezelések folyamán. Nehézséget jelent a családok
anyagi ellehetetlenülése, mert hiába próbálták adósságaikat törleszteni, ha bevételük nagyon alacsony, vagy nem
volt. Az anyagi nehézség hátterében életvezetési problémák is tapasztalhatók voltak. Az alkalmi munkák
lehetősége is csökken, mellyel a megélhetésüket, illetve anyagi nehézségeiket mérsékelni tudták volna. A
családok/egyének annak ellenére, hogy aktív keresők, esetleg több ember is kereső tevékenységet végez a
családban, komoly anyagi gondokkal küzdenek, és a napi megélhetésért küzdenek. Az esetek többségénél
banki kölcsön/ök vannak, melyeket sok esetben megélhetésre, vagy elmaradt közüzemi díjak kiegyenlítésére
vett fel a család. Tanácsadás – életvezetési tanácsadás keretében javaslatokat adtunk a családnak a kiadások
strukturálására. A kliensekkel közösen felvettük a kapcsolatot bankokkal, behajtó céggel, Szolgáltatókkal az
adósság lehetséges rendezésének megbeszélése céljából. Egy személy ügyében a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel
való kapcsolatfelvételben segítettünk. Hosszabb ügyintézési idő után az ingatlan a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
tulajdonába került, így a személy lakhatása továbbra is megmarad, bérleti díjat kell havonta fizetnie.
A családgondozás során folyamatos volt az álláslehetőségek figyelemmel kísérése, továbbá az anyagi nehézség
csökkentésére alternatíva keresése, az ügyintézésekbe való segítségnyújtás.
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A családok az anyagi, valamint a foglalkoztatási nehézségek miatt egyre reménytelenebbnek látják a kiutat
helyzetükből, mentálisan leterheltek. Ezért nagy hangsúlyt fektettünk a segítőbeszélgetésre, ezen esetkezelés
során a kliensek motivációját felkeltjük, vagy fenntartjuk a kialakult nehézségek megoldása érdekében.
Amennyiben szükséges továbbirányítjuk klienst a szükséges szervhez, szolgáltatóhoz.
Az esetkezelések között a juttatások is hangsúlyosak. E szolgáltatás keretein belül egyre nagyobb igény van a
természetbeni segítségnyújtásra (ruhaadomány osztása, használt háztartási cikkek, bútorok közvetítése),
szolgáltatások közvetítésére (telefonálás, fénymásolás, fax küldése) áll.

Több család került nehéz anyagi körülmények közé, mely indokolttá tette, hogy javaslattal éltünk a
szociálpolitikai osztály felé az anyagi vagy a természetbeni támogatás megállapítása céljából.
Folyamatos volt a családok informálása az igénybe vehető támogatások köréről, illetve a támogatáshoz való
hozzájutás segítésében.
A családsegítés keretében gondozott 52 családból 13 család esetében került sor lezárásra. Az esetek
többségében lezárás hátterében egy család esetében élethelyzetének pozitív változása állt, 3 családdal a
kapcsolattartás az együttműködés hiányában került lezárásra, 2 személy a személyes gondoskodást nyújtó
ápolást – gondozást nyújtó intézménybe felvételre került, 2 személy elköltözött a szolgálat ellátási
területéről.
Családsegítés keretében egy oltalmazott személlyel is folyamatos kapcsolattartás valósult meg a Bevándorlási
és Menekültügyi Hatóság határozata alapján. 2015.03.10-ig tartott a kapcsolattartás, a kliens elköltözött a
Szolgálat ellátási területéről.

A családgondozás mellett az egyszeri esetek száma is jelentős. Ezen családok/személyek esetén egyszeri
találkozás elegendő a nehézség, probléma megoldása érdekében.
2015-ben 97 egyszeri esettel foglalkoztunk az év során. A hozott problémát tekintve ügyintézési nehézséggel,
információhiánnyal, egészségügyi problémával, anyagi és foglalkoztatási problémával találkoztunk. A
problémáknak megfelelően történt az esetkezelés. Ügyeik vitelében segítettünk, szükség esetén szolgáltatókkal,
szervezetekkel közös kapcsolatfelvétel valósult meg problémájuk megoldása érdekében, valamint
élethelyzetüknek megfelelő információkkal láttuk el a Szolgálathoz fordult személyeket. Ahol szükséges volt a
jelzőrendszeri tagok is bevonásra kerültek. Az esetek többségében természetbeni adományok hozzájutásában is
segítettünk.

Szentgotthárd közigazgatási területén több család esetében a családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás együttesen valósult meg. Jelzés esetén, amennyiben gyermekes családot érint, a
gyermekjóléti szolgálat családgondozójával közösen keressük fel a családokat. A
szakterületek együttműködése kiemelten fontos a nehézségek megoldása, csökkentése
érdekében, komplexebb támogatást tudunk nyújtani a családoknak.
2015-ben 3 gyermekes család esetében családgondozás együttesen valósult meg a
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó kollégával.
A szociálpolitikai osztály megkeresése alapján, a kihűlés megelőzése érdekében, a Szolgálat egy egyedülálló
személy esetében tett javaslatot. Továbbá a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal felkérésére, 9
személy esetében környezettanulmányt készítettünk. A Szolgálat mind a 9 személy esetében javaslattal élt a
szociálpolitikai osztály felé, hogy téli tüzelőre lenne szükség a kihűlés megelőzése érdekében. A jelzett családok
természetbeni formában részesültek támogatásban.
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal felkérésére, 2 kiskorú gyermek ügyében a halmozottan
hátrányos helyzet megállapítása ügyében környezettanulmány készítésére került sor.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályának
felkérése alapján, az év folyamán két alkalommal történt környezettanulmány készítése. Egyik esetben támogató
személy kirendelése kapcsán, a másik esetben pedig gyermek elhelyezési ügyben.
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A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 4 család esetében tett javaslatot rendkívüli élethelyzet fennállása
miatt az Önkormányzat felé. Egy család esetében 2 alkalommal került sor a javaslat megtételére. A rendkívüli
élethelyzet hátterében legtöbbször egészségügyi probléma állt, súlyos anyagi probléma, mely a család
megélhetését veszélyeztette. Egyre több alkalommal találkozunk súlyos vagy halmozott egészségügyi
problémával küzdő egyénekkel, családokkal, mely nagyobb anyagi terhet ró a családra. Egy esetben a családnak
nem volt természetes támasza. Idősellátás keretébe pedig azért nem lehetett eljuttatni, mert az anyagi lehetőség
nem tette lehetővé az intézményi térítési díj befizetését.

Folyamatos kapcsolattartás valósult meg az oktatási-nevelési intézményekkel, védőnői szolgálattal. A
családsegítést egyre több gyermekes család veszi igénybe, így az érintett szakemberekkel is folyamatosan
kapcsolatban állunk. Nehézség, probléma esetén informáljuk egymást a család életében bekövetkezett
változásokkal kapcsolatban, egy- egy probléma esetén közösen segítünk annak megoldásában.

Egy család esetében 2015-ben esetkonferenciát tartottunk az érintett jelzőrendszeri tagokkal.
A megbeszélésre a Szentgotthárdi Járási Hivatalt is meghívtuk. A családot családsegítés
keretében támogatjuk.
Csoport Szociális munka
Az egyéni esetkezelés mellett 2015-ben a csoport szociális munka keretében
csoportfoglalkozás került megszervezésre, Háztartási Klub néven. A csoportfoglalkozás célja
olyan hasznos információk és tapasztalatok átadása, cseréje, amely megkönnyíti a
csoporttagok háztartással kapcsolatos feladatait, háztartásgazdálkodással összefüggő
ismereteit bővíti. A Háztartási Klub foglalkozásait négy alkalommal tartottuk meg, heti
rendszerességgel. A csoportfoglalkozásokon 4-5 fő vett részt. A csoporttagok visszajelzése
szerint a hasznos információkon túl az is segítséget jelentett, hogy a mindennapok során
megélt nehézségekkel nincsenek egyedül, és a közösségi együttlét, támogató környezet
pozitív hatással volt mindennapjaikra.
Jelzőrendszer működtetése
2007 óta a családsegítés területén is folyamatosan működtetjük a veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő
jelzőrendszert az 1993. III. évi szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján. E törvény
felsorolja a jelzőrendszeri tagokat, melyekkel folyamatos kapcsolattartás valósul meg.
Nagyon fontosnak tartjuk a jelzőrendszer megfelelő működését, mivel a segítségnyújtás feltétele az
intézményekkel, szakemberekkel történő szoros együttműködés.
Évente 1 alkalommal tanácskozást tartunk, ahol lehetőség van a jelzőrendszerrel kapcsolatos tapasztalatok,
észrevételek megosztására, javaslatokra a hatékonyabb működés érdekében.

Előfordul, hogy lakókörnyezet hívja fel figyelmünket nehéz helyzetben élő egyénre, családra,
vagy anyagi nehézségek miatt a család, rokonság valamely tagja fordul a Szolgálathoz.
Jelzést követően felkeressük a jelzett személyt, családot, és felajánljuk intézményünk szolgáltatásait. A család
vagy egyén által megfogalmazott probléma megoldásában segítünk, amennyiben szükséges, más jelzőrendszeri
tagokat vonunk be a folyamatba. A megtett lépésekről, eredményről írásban jelzünk vissza a jelzést tevő
jelzőrendszeri tag felé.

2015-ben 18 személyt jeleztek Szentgotthárd közigazgatási területén. A jelzett problémák köre egészségügyi,
életviteli, életvezetési, anyagi, foglalkoztatási probléma, információhiány. A jelzett személyek esetében nem
egy-egy, hanem több problémával találkoztunk. A jelzést követően a Szolgálat személyesen felvette a
kapcsolatot a családokkal, a megfogalmazott nehézségeknek megfelelően segítséget nyújtottunk. 11 család
esetében időskort és ezzel együtt járó egészségügyi és mentális problémát jeleztek. Ezért a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat felvette a kapcsolatot a Városi Gondozási Központtal. A Gondozási Központ több
jelzett személlyel is kapcsolatban állt, és szolgáltatást nyújtottak a számukra. 3 jelzett személlyel a Szolgálat
már családsegítés keretében kapcsolatban állt, így élethelyzetük, problémáik köre ismert volt számunkra. Egy
személy esetében családsegítés keretében a jelzés óta folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.
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Az idős személyeket tájékoztattuk a Városi Gondozási Központ szolgáltatásairól.
Két családnál a súlyos egészségügyi probléma fennállása miatt méltányossági alapon történő OEP segély
elérésében segítettünk. A munkanélküliséget, foglalkoztatási problémát megfogalmazó személyeket informáltuk
élethelyzetük alapján igénybe vehető szociális támogatások és szolgáltatások igénybevételnek lehetőségéről,
valamint a megpályázható álláslehetőségekről.

A jelzések esetén a természetes támaszok felkutatása és folyamatba való bevonásán felül,
megkeressük azon intézményeket, szervezeteket – családsegítő szolgálat jelzőrendszeri tagjai
- akik a jelzett személyekkel kapcsolatban állnak/állhatnak, és segítséget nyújtanak a kialakult
nehézségek feloldásában.
Beilleszkedési program
Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek beilleszkedési programját is Szolgálatunk
valósítja meg a településen. Ennek során azon tartós munkanélküliekkel is kapcsolatba
kerülünk, akiknek eltartásáról az alacsony családi jövedelem miatt a többi családtag sem
képes gondoskodni, így rendszeres szociális segélyben részesülnek.
Ezen személyek nem önkéntesen veszik igénybe a szolgáltatásainkat, együttműködési kötelezettségük van
Szolgálatunkkal, az aktív korúak ellátása - rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként.

2015. évben 7 fő rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel jött létre együttműködési
megállapodás.
A 7 fő rendszeres szociális segélyezett közül 1 személy családjában él 1 fiatalkorú
gyermek. E család esetében a foglalkoztatási és anyagi nehézség mellett gyermeknevelési
probléma is előfordult. A gyermekkel kapcsolatos nehézségek mérséklése, megoldása
érdekében gyermekjóléti szolgáltatás is megvalósult.
A rendszeres szociális segélyben részesülők számára, már életkorúkból adódóan is nehéz az
elsődleges munkaerő-piacra való visszalépés. Az alkalmi munkalehetőségek is korlátozottak.
E személyek, családok nehéz anyagi körülmények között élnek, eladósodás is jelen van.
Amennyiben rövidebb-hosszabb időre kereső tevékenységet tudnának végezni, akkor nagyobb
lehetőségük lenne az anyagi nehézségeik mérséklésére.
Az
kapcsolattartás
az
együttműködésre
kötelezett
személy
helyzetének,
kapcsolatrendszerének, a problémák teljes körének meghatározásával kezdődik. Majd
elkészítésre kerül a beilleszkedési programterv, melyben az egyén helyzetét, és mentális
állapotát tekintve kerülnek megfogalmazásra a célok, és a hozzájuk rendelt feladatok.
A foglalkoztatási problémák mellett anyagi problémák, és ügyintézési nehézség, egészségügyi
probléma, valamint információhiány jelent meg. A munkaerő-piacra történő reintegrálás
mellett az aktuálisan megjelenő problémák megoldásában nyújtott segítséget a Szolgálat,
ügyintézés, információnyújtás, tanácsadás, segítőbeszélgetés keretében. A kapcsolattartás
az intézményben valósult meg, szükség esetén családlátogatásra is sor került.
A kliensekkel való együttműködés sok esetben családgondozássá szélesedik. A településen
nem okozott nehézséget a klienseknek a kötelezettség teljesítése, igénylik a Szolgálat
támogatását. Fontos, hogy a társszervezetek és intézmények a kompetenciáiknak
megfelelően bekapcsolódjanak az adott tevékenységbe annak érdekében, hogy a probléma
átláthatóvá és kezelhetővé váljon.
A beilleszkedési program tapasztalata, hogy sajnos életkorúkból és élethelyzetükből
adódóan a rendszeres szociális segélyezettek az elsődleges munkaerő-piacra nagyon kevés
eséllyel tudnak visszalépni. Ha ez sikerül is az csak egy rövid, átmeneti időszak, idénymunka
vagy alkalmi munkalehetőség keretében valósul meg. A hosszantartó munkanélküliség okozta
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hátrányok egészségügyi és pszichés vagy mentális állapotuk romlását idézi elő, valamint
hozzájárul az elszigetelődéshez.
A beilleszkedési program legfőbb célkitűzése az előbb felsorolt nehézségek feloldása, a
mindennapi életvitel minimális szinten történő biztosítása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény változása
miatt 2015 februárjában az aktív korúak ellátásán belül folyósított rendszeres szociális
segély megszüntetésre került, így az együttműködésre kötelezett személyekkel történő
kötelező kapcsolattartás lezárult. 3 fő továbbra is kapcsolatban maradt a Szolgálattal, és
családsegítés keretében nyújtottunk segítséget a felmerülő problémáik megoldásában.
Önkéntes munka
Szolgálatnál

lehetőségei

a

szentgotthárdi

Családsegítő

és

Gyermekjóléti

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. augusztus hónaptól szerepel az EMMI
Esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásában, a közérdekű önkéntes tevékenység
végzésében. Ezáltal lehetőség nyílik önkéntes segítők bevonására a Szolgálat programjaiba.
Felvettük a kapcsolatot a Vas Megyei Önkéntes Centrummal, és mint, fogadó szervezet
nyilvántartásba kerültünk. A Szolgálat önkéntes munka lehetőségei nagyobb körben
kerülnek a potenciális önkéntes munkát keresők látóterébe, mert a Vas Megyei Önkéntes
Centrummal való együttműködési megállapodás szerint a Centrum segít az önkéntesek
toborzásában.
Önkéntes bekapcsolódása a Szolgálat által rendszeresen megszervezett programokba:
Havonta egy alkalommal szervezi meg a Szolgálat a Játszóházi foglalkozást, melyen
kézműves, kreatív programokkal készülünk a gyermekeknek.
Milyen segítséget tud nyújtani az önkéntes:
- segítségnyújtás a programok kidolgozásában (új ötletek, kreatív játékok),
- plakátkészítés, plakátok kihelyezése,
- felkészülés a játszóházra: szükséges anyagok, eszközök, sablonok, mintadarabok,
színezők elkészítése,
- Játszóházban való részvétel: program lebonyolításában való aktív közreműködés,
gyermekfelügyelet.
Szükséges képesség, készség:
- jó kapcsolatteremtő készség,
- kommunikációs képesség,
- kreativitás,
- gyermekközpontúság.
Szolgálatunk minden évben egy hetes Menő-Manó nyári napközbeni tábort szervez az
ellátási területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára.
Milyen segítséget nyújthat az önkéntes:
- a tábor szervezésében való aktív részvétel,
- programok összeállítása,
- támogatók, szponzorok felkutatása,
- telefonok, levelek intézése,
- plakátozás,
- programok előkészítése,
- tábor lebonyolításában való részvétel, gyermekfelügyelet.
Szükséges képesség, készség:
- gyermekközpontúság,
- kreativitás,
- jó szervező, kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség.
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Szolgálatunk havonta ingyenes ruhaosztást szervez a felajánlott használt ruhákból.
Milyen segítséget nyújthat az önkéntes:
- a ruhaosztás meghirdetett időpontjában a ruhák szétválogatásában,
összepakolásában való segítségnyújtás.
Szükséges képesség, készség:
- szervezőkészség,
- kommunikációs képesség.

majd

A Szolgálat programjai mellett klienseink körében is lehetőség van önkéntesen végzett
munkára a következőkben:
Korrepetálás a Szolgálatnál vagy családnál
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban álló szociálisan hátrányos
helyzetű családokban élő gyermekek iskolai felkészítése, valamint támogatása az önkéntes
segítő feladata. Ezeknek a családoknak azért is nagyon fontos ez, mert a szülők nem tudnak
segíteni gyermekeiknek a tanulásban, a különórákat nem tudják megfizetni.
A korrepetálást vállaló önkéntes segítő szükséges egyéni képességei:
Fontos, hogy tudjon alkalmazkodni a felmerülő korrepetálási igényekhez, az esetleges
helyszíneket és az időbeosztást figyelembe véve. Fontos a korrepetálandó tantárgyban való
jártasság, a felelősségtudat, az empátia, a türelem, a diákok viselkedésével szembeni
tolerancia, a jó kommunikációs készség, rugalmasság.
Pedagógus, nyugdíjas pedagógus önkéntes munkája is megvalósulhatna.
A korrepetálandó korosztály: általános-és középiskolás tanulók.
Előnyök: a gyermek tanulmányi eredményének javulása, akár sikeres pótvizsga.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat lehetőséget biztosít foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részt vevő személyek részére önkéntes munkavégzésre, illetve a 2016.
évben érettségiző tanulók önkéntes munkavégzésére, az iskolai közösségi szolgálatra is.
Szolgálatunknál a 2015-es évben 4 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
személy, önkéntes munka keretében 30 napot dolgozott napi 4 órában a Szolgálatnál,
takarítási feladatokat láttak el.
A Szolgálat által minden évben megszervezett nyári napközbeni tábor ideje alatt, 4 nap
iskolai közösségi szolgálatot vállalt 20 középiskolai tanuló is.
Programjaink
- Játszóház: Ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódóan szervezzük e programunkat,
Szeptember és május között. Minden hónapban egy alkalommal várjuk a gyermekeket és
szüleiket, nagyszüleiket együttes tevékenységhez. A csoportos foglalkozásokba a hátrányos
helyzetű gyermekeket és szüleiket is igyekszünk bevonni. Célunk az, hogy e gyermekek és
szüleik esetében az egyes ünnepekre való készülődés fontosságát, a családi körben szervezett
ünnepségeken való aktív részvételt helyezzük előtérbe, amely hozzájárul a szociális és
érzelmi biztonság kialakulásához, stabilizálásához.
A játszóházi foglalkozások a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál valósultak meg.
2015-ben 2 alkalommal valósult meg a Játszóház, egy-egy alkalommal 2-3 gyermek vett
részt szüleivel.
- Nyári Tábor: Minden év június végén egy hetes nyári tábort szervez a Szolgálat,
elsősorban a Kistérség területén élő hátrányos helyzetű gyermekek részére. A tábor
lebonyolítását hosszas szervezőmunka előzi meg, melyben a Szolgálat minden dolgozója
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aktívan részt vesz. Programokat állítunk össze, előadókat kérünk fel, egynapos buszos
kirándulást szervezünk.
Iskolai közösségi szolgálatot vállaltak fiatalok is részt vett a program lebonyolításában.
Szentgotthárd közigazgatási területén élő 2 gyermek vett részt e programunkon. A táborban
összesen 30 gyermek vett részt, akik Szentgotthárdon valamint a kistérségi településeken
élnek.
2015-ben pályázat keretében- melyet Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázott meg-,
még két hét nyári tábor került megszervezésre. Ez a hátrányos, valamint halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek számára ismételt lehetőséget nyújtott, hogy további
élményekkel, ismeretekkel gazdagodjanak a nyár folyamán. A táborban 30 gyermek vett
részt.
-Nyári Gyermekfelügyelet: 2015-ben első alkalommal került megszervezésre e programunk,
4 alaklommal egy-egy hét időtartamban. Célunk, hogy e programunkkal hasznos szabadidő
eltöltést kínáljunk a gyermekek számra, valamit a szülőknek segítséget nyújtsunk a nyári
gyermekfelügyelet biztosításában. 9 gyermek vett részt a gyermekfelügyeletben.
- Házhoz megy a Mikulás: A Szolgálat immár 17. éve rendezte meg Mikulás programját.
December 6-án a szolgálat munkatársa vállalta a Mikulás szerepét. Felkeressük azon
családokat, akik otthonukban szívesen látnák a Télapót. Az intézmény munkatársai kísérik el
a Télapót a gyermekekhez. A program megvalósulását előkészítő munka előzi meg:
egyeztetés a „Mikulásokkal”, útvonalterv készítése, a gyermekeknek szánt ajándékok átvétele,
rendszerezése. 2015-ben 14 gyermeket keresett fel otthonában Intézményünk Mikulása.
- Karácsonyi adományozás: 2015. –ben is folyamatosan érkeztek az adományok, melyek
közvetítése, eljuttatása a nehéz sorsú családokhoz folyamatos volt, ezáltal is szebbé
varázsolva a közelgő ünnepüket.
- Ingyenes ruhaosztás - Turkáló: Szolgálatunk természetbeni segítségnyújtás – adományok
közvetítésével is igyekszik segíteni az anyagi gondokkal küzdő személyeket, családokat. Erre
jelentős az igény a településen.
A felajánlott ruhák mennyiségétől függően meghirdetett időpontban használt ruhákat
vihetnek el a rászoruló családok. A programot folyamatosan hirdetjük a médiákon, valamint
fogadjuk a felajánlott adományokat.
A ruha adományok mellett játékokhoz, illetve a felajánlott tartós használati cikkekhez,
bútorokhoz való hozzájutás közvetítésében is részt veszünk. 49 esetben került erre sor.
A Kistérségi településekre is közvetítettünk ki ruhaadományt, valamint használt bútorokat,
háztartási eszközöket is.
- Iskolakezdési akció: minden év augusztusában meghirdetjük –e programot. Használható
állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtünk a hátrányos helyzetben
élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek. Tapasztalatunk, hogy egyre
több családnak jelent nehézséget a szükséges tanszerek megvásárlása. 2015-ben is
kaptunk iskolatáskákat, írószereket, tolltartókat, füzeteket, melyeket felajánlottuk a nehéz
szociális helyzetben lévő családok számára.
Programjaikat plakátokon is hirdetjük, de az intézmény honlapján is megtalálhatók, valamint
a Városi TV híradójában, és teletex szolgáltatásán.
Rendezvényeinkről a Szentgotthárd újság, a Gotthárdi Körkép, a Vas Népe hasábjain is
beszámolunk.
Kapcsolataink
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Több civil szervezettel, alapítvánnyal tartjuk a kapcsolatot:
- Vöröskereszt: kölcsönös segítségnyújtás valósul meg. A Vöröskereszt által felajánlott
adományok szétosztásában, megfelelő helyre juttatásában működik közre a Szolgálat.
- Karitász: Szinte napi, heti kapcsolattartás valósul meg intézményünk és a Karitász között.
A Karitász által nyújtott tartós élelmiszerek rászorulóknak való eljuttatásában segítünk.
Folyamatosan jelezzük a szervezet felé azon személyeket, akik nehéz élethelyzetbe kerültek,
és javasoljuk a Karitász által vezetett listára való felkerülést. A Szervezet szintén jelzi a
Szolgálat felé a nehéz élethelyzetben lévő személyeket, családokat.
A Szervezet több alkalommal segített tartós élelmiszerhez való hozzájutásban a Szolgálattal
kapcsolatban élő családoknak.
- Héra Alapítvány: A nehéz szociális helyzetbe került családoknak pályázatot írunk az
alapítvány felé, melyben kérjük, hogy áram-gáztartozásuk csökkentésében, kiegyenlítésében
segítsen. Az eddig benyújtott pályázatok pozitív elbírálásban részesültek.
- Városi Tv-n, helyi újságon, az Intézmény honlapján keresztül, valamint szórólapjaink által folyamatosan
tájékoztatjuk a lakosságot munkánkról, programjainkról, keres-kínál rovatunkban felajánlásokat keresünk és
kínálunk a rászorulóknak.
A Szolgálat munkatársai minden héten esetmegbeszélést tartanak, ahol az aktuális esetek, az elmúlt héten történt
lépések, nehézségek, eredmények megbeszélése történik.

A családsegítés területén dolgozó munkatársakkal havonta team megbeszéléseket tartunk, ahol a
jogszabályváltozások, az esetek áttekintése, továbbgondolása, az aktuális feladatok elosztása, megszervezése
történik.

A szolgáltatásokhoz tartozó dokumentáción kívül, statisztikát, és beszámolókat, és egyéb adminisztratív
tevékenységet kell készíteni.
Minden év januárjában beszámolót kell készíteni az elmúlt egy év szakmai tevékenységéről, melyet eljuttatunk a
fenntartó, valamint a jegyző részére.
Évente 2 alkalommal az Önkormányzati és Térségi ügyekkel foglalkozó Iroda felé kell küldeni statisztikai
adatokat, valamint minden év elején a KSH felé.
A szociális szférán belül is kialakításra került egy elektronikus rendszer, mely felületen, napi szinten a
szolgáltatást igénybe vevőket jelenteni kell. Ezt a feladatot az adatszolgáltató kollégák végzik. Emellett havonta
önellenőrzést is el kell végezni. Ezen feladatot az intézmény dolgozói végzik a napi munka mellett.

Az intézmény dolgozói folyamatosan részt vesznek konferenciákon, és továbbképzésen,
melyek szélesítik az ismereteket, és segítik a hatékonyabb munkavégzést.
A módszertani intézmény által szervezett programokon (szakmai műhely, esetmegbeszélések)
is részt veszünk. Ezáltal is eleget téve a továbbképzési kötelezettségnek.

Munkánkat a nyilvánosság, helyi médiák bevonásával végezzük.

A Szolgálat munkájáról, programjairól is tájékozódhatnak az érdeklődők az alábbi címen:
www.csaladsegito@szentgotthard.hu

Szentgotthárd, 2015. január 10.
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Tisztelettel:

………………………………….
Uhor Anita
intézményvezető

………………………………..
Kovács Bernadett
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársa

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére
Tárgy: Rendelőintézet Szentgotthárd Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítás
iránti kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendelőintézet Szentgotthárd Intézményvezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt
Képviselő-testülethez (lásd: 1. sz. melléklet).
A Szervezeti és Működési Szabályzat továbbiakban (SZMSZ) célja, hogy rögzítse az
intézmény adatait, szervezeti felépítését, a vezető és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az
intézmény működési szabályait, hogy az egészségügyi ellátás feltételeinek megteremtése és
megőrzése érdekében meghatározza az intézmény ellátási formáit, azok zavartalan biztosítása
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érdekében felépített szervezetét. A szabályzat hatálya kiterjed a Rendelőintézet Szentgotthárd
által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevő ellátottakra, valamint az intézménnyel
munkaviszonyban álló személyekre. Az SZMSZ Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő Testületének jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát legutóbb 2009-ben módosítottuk. Azóta
számos olyan változás érintette a dokumentumot, amely mindeddig nem került átvezetésre,
többek között:
- 2009-től történt folyamatos jogszabályi változások (a teljesség igénye nélkül: 1993.
évi III. törvény, 60/2003. (III.08.) EszCSM rendelet, 4/2000 (II. 25.) EüM. rendelet,
26/1997. (IX.3.) NM rendelet, 27/1995. (XII.7.) NM rendelet, 413/2015. (XII.23.)
Korm. rendelet, 68/2013. ( XII.29.);
- az intézményi vezetésben történt változások;
- alapellátásban és szakellátásban történt változások (ügyelet kikerülése, szakrendelések
változása);
- intézményi működést érintő változások;
- szervezeti struktúra változásai;
A Rendelőintézet tavaly ősszel kinevezett vezetője a Szabályzat szükséges módosításait
összegyűjtötte és a melléklet szerint jóváhagyásra javasolja a fenntartó számára.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b.) pontja alapján a költségvetési
szervet irányító hatáskörébe tartozik a költségvetési szerv szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni
dönteni szíveskedjen.

és tárgyában

Határozati javaslat:
1.)

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet
Szentgotthárd Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a 1 sz. Melléklet
szerint megismerte és jóváhagyja /
az alábbi kiegészítésekkel hagyja jóvá:
…………………………………………………………
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a dokumentum egységes
szerkezetbe foglalását készítse el.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Dr. Klósz Beáta intézményvezető

Szentgotthárd, 2016. február 12.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére
Tárgy: A Kollégium elnevezése

Tisztelt Képviselő-testület!
A szakképző intézmények, így a III. Béla Szakképző Iskola is a Nemzetgazdasági
Minisztérium fenntartásába került át 2015. július 1. napjával.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési
feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló
120/2015. (V.21.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerint a Szentgotthárdi III. Béla
Szakképző Iskola és Kollégiumnak a Szentgotthárd, Hunyadi utca 27. szám alatti
ingatlanában működő kollégiuma a KLIK fenntartásában maradt önálló intézményként.
Szintén tavalyi változás, hogy a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4)
bekezdése értelmében és Szentgotthárd Város Önkormányzatának 113/2015. számú
képviselő-testületi határozata alapján a Kollégium működtetője 2015. szeptember 01.
időponttól Szentgotthárd Város Önkormányzata, az Nkt. 76.§ (5) bekezdés b) pontja
értelmében pedig a kollégium vonatkozásában az állami intézményfenntartó központot
ingyenes használati jog illeti meg.
A kollégium alapító okiratának KLIK általi módosítása van aktuálisan folyamatban, ennek
keretében a működtető és egyben tulajdonos Önkormányzatunk nevében lehetőségünk nyílik
kezdeményezni, hogy az intézmény Dr. Vargha Gábor nevét vegye fel. Mint ismeretes, Dr.
Vargha Gábor rengeteget tett Szentgotthárd település fejlődéséért, méltó megemlékezés lenne
ez a város részéről.
Dr. Vargha Gábor ügyvéd 1859-ben született Andrásfán. 1884-től Szentgotthárdon élt
ügyvédjelöltként, majd 1888-tól ügyvédként tevékenykedett a településen. Széll Kálmán
mellett Dr. Vargha Gábor volt az, aki a legtöbbet tette településünknek a kiegyezés utáni
ugrásszerű fejlődéséért. Szentgotthárd gazdaságát, iparfejlődését, bankhálózatát, sport és
kulturális életét tanulmányozva mindenütt találkozunk a nevével, hiszen minden haladó, a
várost jobbítani akaró terv és tett mellett ott volt. Az 1800-as évek végétől Vargha Gábor
aktív részvételével az élet minden területén magyarosítottak az addig német nyelvű városban.
Az 1890-es években alapított gyárak (dohánygyár, óragyár és selyemgyár) Szentgotthárdra
telepítéséért Széll Kálmánnal közösen harcoltak. 1891-ben a Szentgotthárdi
Takarékpénztárnak ügyésze, majd elnöke lett. A helyiek által egyszerűen csak „Varga-bank”nak hívott bankban létezett egy szegényalap, amely segélyt osztott ki a szegényebb családok
megsegítésére. Javasolta, hogy alkossanak egységes városrendezési tervet, építést szabályozó
rendeletet a város szépülése érdekében, s az ő agilis tevékenysége következtében indult el a
csatornázás és utcaburkolás is Szentgotthárdon. Nagy érdeme van a megye első állami
gimnáziumának létrehozásában, saját vagyonából is áldozott erre a célra. 1893-ban a
Kaszinó, Olvasó Egyletben kezdeményezésére elfogadták, hogy pénzzel támogatják azt a
diákot, aki a magyar nyelvben kiemelkedően halad. Kezdeményezte egy Járási Kórház
létrehozását. Az építési tervek ugyan elkészültek, de a háború kitörése miatt ennél tovább nem
sikerült lépniük. A Szentgotthárdi Dalos Egylet, a Közművelődési Egyesület létrejötte is Dr.
Vargha Gábornak köszönhető. A sport sem maradt ki érdeklődési köréből, Korcsolya-,
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Kerékpár- és Torna Egylet elnökségi tagja, illetve védnöke volt. 1912-ben megalapítja az
Országos Vöröskereszt egylet szentgotthárdi fiókját, 1937-ben Iparos Egyletet alapított. 1948ban hunyt el Szentgotthárdon. (Forrás: szentgotthárdi települési értéktár.)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen!

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a szentgotthárdi Kollégium
(Szentgotthárd, Hunyadi út 27.) tulajdonosa és működtetője kezdeményezi a fenntartó
Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központnál, hogy a Kollégium intézmény a
továbbiakban a Dr. Vargha Gábor nevet viselje tekintettel arra, hogy Dr. Vargha Gábor
(1859-1948) a XX. század első évtizedeiben politikai, gazdasági és kulturális területen
egyaránt sokat tett Szentgotthárd fejlődésért..
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2016. február 16.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Tárgy: Integrált Településfejlesztési Stratégia

Tisztelt Képviselő-testület!
2015 szeptemberében, a 211/2015. számú határozatával Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a város Integrált Településfejlesztési
Stratégiáját. Az új pályázati időszak változásai miatt azonban elengedhetetlenné vált ennek a
felülvizsgálata és módosítása is, hogy eredményesen tudjunk pályázni a 2014-2020-as ciklus
egyes forrásaira.
A módosítás természetesen széleskörű együttműködésben valósulna meg, mely végül a
testület jóváhagyásával zárulna le. Ennek részei lennének várhatóan többek között a jelenlegi
akcióterületek 1 akcióterületekké formázása a pályázati előírásokra való tekintettel, illetve a
már megvalósult projektötletek helyett (Széchenyi iskola energetikai felújítása) új
javaslatokkal (Alpokalja Motel területének hasznosítása) bővítenénk ki a Stratégiát.
Ennek a folyamatnak a megkezdéséhez viszont – a vonatkozó eljárásrend szerint - szükség
van a Képviselő-testület ismételt jóváhagyására és felhatalmazására arra nézve, hogy
tervezőket felkereshessünk az ITS aktualizálására/átdolgozására.

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 megkezdje az Integrált Településfejlesztési Stratégia
felülvizsgálatának folyamatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2016. február 24.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére
Tárgy: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbi jogszabályi
változások miatt módosítani kell:
A Magyar Közlöny 209. számában kihirdetésre került a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. ( XII.
29. ) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet ) módosításáról szóló 44/2015. ( XII. 30.
) NGM rendelet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. ( XII.31. ) Korm. rendelet 167/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv az NGM rendelet 2016. január 1-jével bekövetkezett
változása miatt szükségessé teszi a Közös Hivatal Alapító Okiratának változtatását is.
A módosító okiratot és a módosítással egybeszerkesztett alapító okiratot az előterjesztés 1. és
2. számú melléklete tartalmazza.
Ugyancsak meg kell határozni a jogszabályi változások miatt az önkormányzat kormányzati
funkcióit is, melyet 2016. március 1. időponttól kell alkalmazni.. Ezeket a 3. számú melléklet
tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
2.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát
az előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.

3.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzat
alaptevékenységének kormányzati funkcióit az Előterjesztés 3. számú
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melléklete szerint fogadja el. A felsorolás a továbbiakban a Szervezeti és Működési
Szabályzat függelékeként található.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
törzskönyvi átvezetésre: Dr. Gábor László Önk. és Térs. Erőforrások vezető

Szentgotthárd, 2016. február 10.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. sz. Melléklet
Okirat száma: 808-1 /2016.

Módosító okirat
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A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal a Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete és az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
által 2015. december 07. napján kiadott, 1680-3/2015. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő-testülete ……/2016. számú és az Apátistvánfalva Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2016. számú határozatára figyelemmel –a
következők szerint módosítom:
1.

Az Alapító Okirat 4.4 pontjában a kormányzati funkciók az alábbiakra módosulnak:

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
1
igazgatási tevékenysége
011220
Adó-,
vám- és jövedéki igazgatás
2

5

016020

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6

031030

Közterület rendjének fenntartása

7

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

8

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

9

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10

041236

Országos közfoglalkoztatási program

11

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

3
4

013360
016010

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Szentgotthárd, 2016.február 25.
P.H.
Huszár Gábor polgármester

P.H.
Császár-Bartakovics Csaba polgármester
P.H.
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Okirat száma: 808/2016.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv
1.1.1. ................................................................................................................................m
egnevezése: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
1.2. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv
1.2.1. ................................................................................................................................s
zékhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
1.2.2. ................................................................................................................................t
elephelye(i):

1

telephely megnevezése

telephely címe

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal Apátistvánfalvai Kirendeltsége

9982 Apátistvánfalva, Fő út 107.

2. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.03.01.
2.2. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
megnevezése

székhelye

1

Szentgotthárd Város Önkormányzata

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

2

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

9982 Apátistvánfalva, Fő út 107.

2.3. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
1

Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

2

Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu
Községek Körjegyzősége

9982 Apátistvánfalva, Fő út 143.
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3. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. ................................................................................................................................m
egnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. ................................................................................................................................s
zékhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

4. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv tevékenysége
4.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja
az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
4.2. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó
egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Szentgotthárd és
Apátistvánfalva települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a
társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Apátistvánfalva településen a közös
hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére.
4.4. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
1
igazgatási tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
2 011220

5

016020

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6

031030

Közterület rendjének fenntartása

3
4

013360
016010
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7

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

8

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

9

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10

041236

Országos közfoglalkoztatási program

11

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

4.5. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szentgotthárd város közigazgatási
területe, Apátistvánfalva község közigazgatási területe, a Szentgotthárdi kistérség területe

5. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83.§-a,
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek
megfelelően történik. Az érintett települések polgármesterei – pályázat alapján
határozatlan időre – nevezik ki a jegyzőt. A jegyző kinevezéséhez az érintett települések
polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges.
5.2. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közszolgálati jogviszony

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény

2

munkaviszony

2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről

3

megbízásos jogviszony

2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről

közfoglalkoztatotti jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény

1

4

6. ............................................................................................................... Z
áró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013.február 28. napján kelt alapító okiratot
visszavonom.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. február 25. napján kelt, ………………….
napjától alkalmazandó 808-1/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása
szerinti tartalmának.
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Kelt: Szombathely, 2016. február ……
P.H.
Magyar Államkincstár

90

kormányzata
ók szerinti

m – Téli

ú

oztatási

2016. MÁRCIUS 1. IDŐPONTTÓL

Szentgotthárd Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati
funkciók szerinti besorolása:
01113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
0
tevékenysége
01335
0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
01336
0
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
01608
0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
04123
1
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
04123
2
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
04123
3
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
04123
6
Országos közfoglalkoztatási program
04123
7
Közfoglalkoztatási mintaprogram
04218
0
Állat- egészségügy
04512
0
Út, autópálya építése
04516
0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
04732
0
Turizmusfejlesztési támogatások, és tevékenységek
04741
0
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
05103
0
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
05202
0
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
05203
0
Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
05208
0
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
06102
0
Lakóépületek építése
06302
0
Víztermelés,-kezelés, -ellátás
06308
0
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
06401
0
Közvilágítás
06601
0
Zöld-terület kezelés
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06602
0
07211
2
08103
0
08106
1
08209
1
09122
0
09125
0
09212
0
09226
0
09601
5
09603
0
10403
5
10601
0
10602
0

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Szabadidős park, fürdő és strandszolgálatások
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetés
feladatok
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési
feladatok
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére
Tárgy: Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa
alapító okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa
Kuratóriumának elnöke kereste meg Önkormányzatunkat, mint az Alapítvány egyik alapítóját
a csatolt kéréssel (lásd: 1. számú melléklet).
Az új Polgári Törvénykönyv szerint civil szervezet (Alapítvány) 2016. március 15. napját
követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján működhet. Ennek
megfelelően az Alapítvány beemelte az alapító okiratba az új Ptk.-nak, valamint a hatályos
Civiltörvény rendelkezéseinek megfelelő törvényi hivatkozásokat. Az Alapító Okiratot ezen
irányú módosítása az Alapítvány számára érdemi változásokat nem jelent.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat-tervezetet az előterjesztés 2.
számú melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen!

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megye és Szombathely
Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa alapító okiratának módosítását a 2.
számú melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2016. február 16.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére
Tárgy: Pars Krisztián Olimpiai kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!
Pars Krisztián atléta az 1. számú mellékletben olvasható kérelemmel fordult a tisztelt
Képviselő-testülethez. A 2016. évi Rio de Janeiro Nyári Olimpiai Játékokon a szentgotthárdi
Pars Krisztián teljesítette az Olimpiai kvalifikációs szintet (78 méter a kvalifikációs szint,
Krisztián 79.23 eredménnyel zárta a 2015.júl.7-i székesfehérvári versenyt, ezzel teljesítve az
olimpiai szintet). Az olimpikon úgy nyilatkozott, hogy megcélozzák a 2016-os rio-i olimpián
való minél eredményesebb szereplést, minden tudásával, erejével azon lesz, hogy méltón
képviselje hazánkat és Szentgotthárdot. Az olimpiai bajnok sportoló felkészülése nagy anyagi
terheket jelent és folyamatos támogatásokra van szüksége felkészüléséhez.
Szentgotthárd város Sportkoncepciója alapján az egyéni sportolók támogatási elvét a
következőként határozta meg:
„Anyagi támogatás kizárólag pályázat alapján, utazási, nevezési, versenyeztetési költségekre
adható. Továbbá egyéb olyan felkészülési költségekre, amelyek fontosak egy élversenyző
részére, de igen jelentős anyagi vonzata van (szerelés, táplálék kiegészítők, vitaminok,
energiaitalok, edzőtábor stb.).
VK-ra, EB-re, VB-re, Olimpiára készülő versenyzőkkel külön, egyéni, úgynevezett felkészülési
szerződés köthető.”
Támogatni szeretnénk a gotthárdi kalapácsvető sikeres felkészülését, amit a korábbi
ciklusokban is támogatott már az Önkormányzat. A felkészülés komoly anyagi hátteret
igényel (sportfelszerelés, edzőtábor, táplálék-kiegészítők, utazási költség a versenyek
költségei, nevezési díjak, szállás költségei a versenyeken) ebben szeretne segíteni a számára
Szentgotthárd Város, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a szentgotthárdi versenyző minél
sikeresebben szerepeljen az Olimpiai játékokon. Az előzetes javaslatok és a januári
költségvetés tervezet tárgyalásán már jelzettek alapján Önkormányzatunk Pars Krisztián
olimpiai bajnok kalapácsvetőt 1.000.000,- Ft támogatásban részesítené a sikeres olimpiai
felkészülésében (a rio de janeiro-i Olimpia 2016. augusztus 05-én kezdődik). Célszerű a
sportolóval olyan megállapodást kötni, melynek alapján a várost, mint támogatót a versenyek
alkalmával a szponzorok között fel kell tüntetnie, amit mezen, ruházatán viselnie kell.
Tájékoztatásul, Pars Krisztián legjobb eredményei:
• 2014. Európa-bajnokság - 1. helyezett, Európa bajnok
• 2013. Világbajnokság - 2. helyezett
• 2012. Olimpia, London - 1. helyezett, Olimpiai Bajnok / Európa-bajnokság - 1.
helyezett 2011. Világbajnokság - 2. helyezett
• 2010. Európa-bajnokság - 3. helyezett
• 2009. Világbajnokság - 4. helyezett
• 2008. Olimpia, Peking - 4. helyezett
• 2007. IAAF Atlétika Világdöntő - 2. helyezett / Világbajnokság - 5. helyezett
• 2006. IAAF Atlétika Világdöntő - 3. helyezett / Európa-bajnokság - 6. helyezett
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• 2005. Világbajnokság - 7. helyezett / IAAF Atlétika Világdöntő - 2. helyezett
• 2004. Olimpia, Athén - 5. helyezett / IAAF Atlétika Világdöntő - 3. helyezett
A jövőbeni céljáról annyit érdemes megemlíteni, hogy szeretné megvédeni Olimpiai Bajnoki
címét. A felkészülése sérülései miatt kissé nehézkesen halad, de remélhetőleg az Olimpia
évében ezek a problémák nem fogják hátráltatni.
HATÁSVIZSGÁLAT
1. Mi indokolja a kérelem teljesítését, miért szükséges?
Támogatás mellett szól, hogy szentgotthárdi atléta az eddigi világversenyeken
rendkívül sikeresen szerepelt, Olimpiai Bajnoki címet szerzett, ő a város első Olimpiai
Bajnoka. Krisztián felkészülését a korábbiakban is támogatta Szentgotthárd Városa.
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Az Önkormányzat a 2016. évi előzetes költségvetés tervezetében szerepel ilyen
támogatást.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns kérdés.
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Kockázattal egyedül a sérülésekkel kapcsolatban kell számolni, de bízunk benne, hogy
elkerülik a sportolót és sikeresen tud szerepelni az Olimpián.
5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A város nem támogatja első Olimpiai Bajnoka olimpiai felkészülését, így nem járul
hozzá a sportoló felkészülési támogatásához. Vélhetően ettől még az olimpiai
felkészülése sikeres lesz.
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás átutalása és elszámolásának
ellenőrzése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pars Krisztián olimpiai
felkészüléséhez 1.000.000,- Ft támogatást biztosít azzal, hogy a Támogatott a támogatással
köteles elszámolni az Önkormányzat felé, továbbá a Támogatott Szentgotthárdot a
rendelkezésére álló felületein / csatornáin támogatóként megjeleníti.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
Szentgotthárd, 2016. február 24.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
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jegyző
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1. számú melléklet
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Előterjesztés
a képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére
Tárgy: Huszár Gábor polgármester 2016. 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:
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 2015. évi szabadságnyilvántartás alapján a polgármester 2015. évben fel nem használt
szabadságainak száma: 15 munkanap.
A fentiek alapján Huszár Gábor polgármester 2016. évre megállapított szabadsága:
2015. évről áthozott szabadság:
15 munkanap
2016. évi alapszabadságalapszabadság:
25 munkanap
2016. évi pótszabadság
14 munkanap
2016. évi szabadság mindösszesen:
54 munkanap
A 2015. évről áthozott 15 nap szabadságból 2015. január hónapban 3 napot igénybe vett és
erről a képviselő-testületet tájékoztatta. 2016. február hónapban kivett 3 napot és igénybe vesz
további 4 napot.( Ld. 1. sz. melléklet / ütemezés ).
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
2016. 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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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor részére a 2015.
évről áthozott , 2016. február 29. napjáig ki nem vett/ adott 5 nap szabadságát az 1. sz.
mellékletben foglalt szabadságolási ütemterv alapján 2016. március 4-én, 2016. március 11én és 2016. március 23-tól 2016. március 25-ig kiadja.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Labritz Béla alpolgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2015. február 15.

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

9
9

1. számú melléklet
Huszár Gábor polgármester 2016. évre megállapított szabadsága:
2015. évről áthozott szabadság:
15 munkanap
2016. évi alapszabadság:
25 munkanap
2016. évi pótszabadság
14 munkanap
2106. évi mindösszesen:
54 munkanap
A szabadság ütemezése:
kezdete
2016.01.21.
2016.02.08.
2016.02.19.
2016.02.22.
2016.02.25.
2016.03.04.
2016.03.11.
2016.03.23.
2016.04.11.
2016.05.09.
2016.06.13.
2016.07.11.
2016.08.08.
2016.10.11.
2016.11.16.
2016.12.23.
összesen:

vége
2016.01.25.
2016.02.10.
2016.02.19.
2016.02 22.
2016.02.26.
2016.03.04
2016.03.11.
2016.03.25.
2016.04.15.
2016.05.13.
2016.06.17.
2016.07.15.
2016.08.12.
2016.10.14.
2016.11.20.
2016.12.31.

munkanapok száma
3
15 nap
( 2015. évről
3
áthozott )
1
1
2
1
1
3
5
39 nap
(2016. évi
5
alap- és
5
pótszabadság
5
)
5
4
5
5
54
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére
Tárgy: Tájház kialakítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő testület a 275/2015. sz. Határozatával támogatta Molnár István László, 9970
Szentgotthárd, Móra F. u. 3. sz. alatti lakos kérelmét, mely alapján elfogadta a lakóházas
ingatlan felajánlását, és megszerezte annak a családi házát.
A decemberi ülésen a Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezte a házból tájház
kialakítását amit a testület elfogadott.
E döntések eredménye a jelen előterjesztés és a mellékletét képező szerződés – tervezet ami
tartalmazza a testület előzetes megállapításait is. Ennek aláírása esetén a nemzetiségi
önkormányzat elkezdi a tájhát kialakítását.
A vonatkozó jogszabályok ismertetése illetve határvizsgálat az ügyben a decemberi
előterjesztésben már olvasható volt így ezt most nem ismételjük meg.

Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2222/2 hrsz-ú,
természetben 9970 Szentgotthárd, Móra F. u. 3. szám alatti 1473 m2 területű, kivett
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanon álló lakó- és gazdasági épület „hianz tájház” kialakítása céljából a Német Nemzetiségi Önkormányzat SzentgotthárdRábafüzes részére történő, ingyenes használatba adást szabályozó, az Előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti használati szerződést elfogadja és felhatalmazza annak aláírására Huszár
Gábor polgármestert.
Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2016. február 11.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzéa:
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HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. adósz:
15733720-2-18), képviseli Huszár Gábor polgármester, mint használatba adó (a
továbbiakban: használatba adó),
másrészről a
Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes
(9970 Szentgotthárd, Alkotmány u. 49. képviseli Paukovits Helmut Elnök , mint használó (a
továbbiakban: használó)
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a használatba adó kizárólagos tulajdonát képezi a
szentgotthárdi 2222/2 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Móra F. u. 3. szám alatti
1473 m2 területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan Az
ingatlanokon álló épületek részletes felsorolása illetve azok átadáskori állapotáról készített
dokumentáció a jelen megállapodás mellékletét képezi.
2./ A Használatba adó Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 296/2015.
számú határozata alapján a Használó részére hianz tájház kialakítása, fenntartása és
működtetése végzése céljára használatba adja, a használó pedig használatra átveszi az 1./
pontban körülírt ingatlanon álló épületeket. A Szerződő Felek úgy állapodnak meg, hogy a
használat kiterjed valamennyi épületre, melléképületre továbbá az udvarra – viszont nem
terjed ki az itt említett ingatlanrészeken túl az ingatlan többi ingatlanrészére. Azok a
Használatba adó használatában maradnak, azok rendben tartása, gondozása a Használatba adü
feladata, felelőssége és költsége.
3.) A használatba adás a 2.) pontban írottakra tekintettel térítésmentesen a közfeladat ellátása
céljából történik azzal, hogy az ingatlanrészek használata kapcsán felmerülő valamennyi
költség, különösen a rezsiköltség, az állagmegőrzés, felújítás, átalakítás, stb. a Használót
terheli. Ezekért a Használatba adót mint az ingatlan tulajdonosát semmiféle felelősség nem
terheli.
4./ A használó köteles a jelen megállapodás tárgyát képező, az 1./ pontban körülírt ingatlant
tájházként használni. ahol a rábafüzesi német nemzetiség (a hianzok) emlékének,
kultúrájának, népművészetének, használati tárgyainak emlékeit gyűjtik össze és állítják ki. A
tájházat mindenki számára nyitott kulturális térként, kiállító helyként működteti Felelős
minden olyan kárért, amely a használatba átvett ingatlanban keletkezik, különösen azokért
amelyek a rendeltetésellenes használat következményeképpen keletkeznek.
5./ A szerződő felek az ingyenes használat feltételeit az alábbiak szerint határozzák meg:
o az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával és felújításával
kapcsolatos költségek a használót terhelik, így a használó köteles gondoskodni különösen az
épületek, az azokban lévő helyiségek tetőszerkezetének, falazatainak, burkolatainak, ajtóinak
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és ablakainak, valamint berendezési tárgyainak, tartozékainak karbantartásáról, felújításáról,
Ugyanakkor a Használatba Adó köteles gondoskodni ezek pótlásáról, cseréjéről.
o a használó az ingatlant a jó gazda gondosságával köteles használni.
o a használó köteles az ingatlant visszaadni, ha a használatba adott ingatlanrészeken
végzett feladatait már nem látja el.
o ha a használó az ingatlant nem a használati szerződésben rögzített módon használja, a
használati szerződés felmondható.
6./ A használó az ingatlant - az abban folytatni kívánt tevékenységének gyakorlásához
szükséges módon - saját költségén átalakíthatja, berendezheti, illetve felszerelheti. A használó
az ingatlan esetleges átalakításáról köteles a használatba adót tájékoztatni. A használó építési
engedélyhez kötött bármely munka elvégzéséhez a használatba adó előzetes engedélyét is
köteles beszerezni. Az előzetes engedély nem mentesíti a használót a jogszabályokban
megállapított hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. A hatósági engedélyek
megszerzésének kötelezettsége a használót terheli.
7./ A jelen megállapodás alapján a használó köteles az ingatlan közüzemi és más
közszolgáltatásért járó díjat, illetve költségeket megfizetni – így köteles a szolgáltatóknál
bejelentkezni.
8./ A szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik 3 hónapos felmondási
idővel.
9./ Amennyiben a használati jog megszűnik, úgy a használó köteles az ingatlant kiüríteni és a
használatba adó rendelkezésére bocsátani.
10./ A használó tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlant a jelen megállapodásban
meghatározottól eltérő célra, vagy rendeltetésellenesen használja, rongálja, vagy jelen
megállapodásban vállalt feladatait nem teljesíti, az rendkívüli felmondási oknak minősül,
melynek következtében a használatba adó a megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja.
Amennyiben nem kerül sor a tájház kialakítására akkor 1 év múlva a testület a kérdésre
visszatér és abban új döntést is hozhat. Amennyiben a tájház kialakítására látható, hogy nem
lesz esély, akkor a jelen szerződéssel létrejövő jogviszony megszűnik, a Használó az oda
bevitt dolgokat 15 napon belül kiüríti, a kulcsokat átadja. A Használó az esetleges
beruházásainak ellenértékét a Használatba adótól kérheti – annak visszafizetése kérdésében a
Használatba Adó mérlegelés után dönthet.
11./ A használó az ingatlanokra vonatkozó használati jogának gyakorlását át nem engedheti
harmadik személynek vagy szervezetnek a Használatba adó előzetes írásos engedélye nélkül
Ennek megszegése azonnali felmondási ok a Használatba adó részéről..
12./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint
az önkormányzat vagyonáról szóló, többször módosított 4/2001. (II.1.) önkormányzati
rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen megállapodást a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírják.
Szentgotthárd, 2016.
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............................................................
Szentgotthárd Város Önkormányzata,
mint használatba adó képviseletében
Huszár Gábor polgármester

………………............................................
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Szentgotthárd-Rábafüzes
mint használó képviseletében
Paukovits Helmut Elnök
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2016. február 24.-i képviselő-testületi ülésére
Tárgy: Legszebb konyhakertek program

Tisztelt Képviselő-testület!
Karcag város Önkormányzata, mint “A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb
konyhakertjei elindítója és szervezője keresett meg bennünket az 1. számú melléklet szerinti
levéllel. A levél egy felkérés Szentgotthárd számára azért, hogy benevezzem a Legszebb
konyhakertek mozgalomba. Tekintettel arra, hogy a Zöld Szentgotthárd program Szentgotthárdon
évek óta létezik, ahhoz teljes mértékig csatlakoztatható ez a program. A Zöld Szentgotthárd program
része a Zöld Szentgotthárd Mozgalom aminek ez lehetne az első, jelentősebb megnyilvánulása. Ennek
“gazdája” az Eszközkezelő Bizottság így a Bizottságra hárulna ennek a szervezése. Természetesen
nem jelent ez nagyon sok időt igénylő foglalatosságot, de igényel szervező munkát.
Emlékeztetőül 2014-ben ezt fogadta el a testület:
„A Zöld Szentgotthárd Mozgalom állandó akcióterületei: Zöld Szentgotthárd gondolathoz kapcsolódó
programszervezés, a világhálón való megjelenés biztosítása és annak fenntartása,
ismeret terjesztés a Zöld Szentgotthárd program jegyében, a fiatalok bevonása a munkába, Zöld
Szentgotthárd Klub elindítása, Zöld Szentgotthárdért Alap létrehozása. A mozgalomhoz Szentgotthárd
Város Önkormányzata, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal elsőként csatlakozott
viszont további csatlakozásokról nincs tudomásunk egyelőre. Fontos lenne annak a módját megtalálni,
hogyan lehet ebből Mozgalmat csinálni és ami még ennél is fontosabb közösségi rendezvényeket,
közös akciókat.”
Szentgotthárdon is nagyon sokan foglalkoznak kiskerti termeléssel így elvileg van lehetőség e
mozgalomba is bekapcsolni a szentgotthárdiakat. Az Előterjesztés 2. számú melléklete a felhívás, a 3.
számú melléklet a jelentkezési lap. Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.

Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2016-ban
Szentgotthárd bekapcsolódik a “A legszebb konyhakertek” programba. Felkéri az Erőforrások
Bizottságot, hogy a Fenntartható fejlődésért Szentgotthárdon” (Zöld Szentgotthárd) program
keretében létrehozott Zöld Szentgotthárd Mozgalom beindításával szervezze meg a Legszebb
konyhakertek program szentgotthárdi végrehajtását.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Virányi Balázs Erőf. Biz. Elnöke
Szentgotthárd, 2016. február 15.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzem: Dr.Dancsecs Zsolt
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2016. február 24.-i képviselő-testületi ülésére
Tárgy: Magyarlak község településfejlesztési koncepció elkészítése, előzetes tájékoztató

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarlak község Önkormányzata, mint szomszédos – közös közigazgatási határú – települést, arról
tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy új településfejlesztési koncepció készítésébe kezdett.
Egyúttal kérik az Önkormányzat arra vonatkozó tájékoztatását, mely szerint a szentgotthárdi
önkormányzat rendelkezik-e olyan tervekkel, melyek a magyarlaki koncepció készítését befolyásolják.
Előbbieken kívül arra vonatkozó nyilatkozatot kérnek, hogy Önkormányzatunk a véleményezési
eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni.
A megkeresés kapcsán megállapítást nyert, hogy Önkormányzatunk nem rendelkezik olyan tervekkel,
melyek a magyarlaki koncepció készítését befolyásolnák.
A koncepció elfogadását a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet szabályozza, melynek rendelkezései
szerint a megkeresett fél – jelen esetben az Önkormányzat - kinyilváníthatja, ha a véleményezési
eljárásban nem kíván venni. Ebben az esteben a magyarlaki Önkormányzat részéről az ügyben több
megkeresés nemérkezni.
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.

Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata
a magyarlaki településfejlesztési koncepció
készítését befolyásoló tervekkel nem rendelkezik.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkoztatja, hogy a
magyarlaki településfejlesztési koncepció elfogadását megelőző véleményezési eljárás
további szakaszaiban részt kíván venni.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető

Szentgotthárd, 2016. február 15.
Fekete Tamás
városüzemletetési vezető
Ellenjegyzem: Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.számú melléklet
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2016. február 24.-i képviselő-testületi ülésére
Tárgy: Gongola Péter és társai tiltakozó beadványa

Tisztelt Képviselő-testület!
Gongola Péter és társai tiltakozó beadvánnyal fordultak a Tisztelt Képviselő-testülethez a
Rábatótfalu városrészben Papp Zoltán által létesíteni tervezett sertéstelep kapcsán. (1.számú
mellékelt). A 81 db aláírást tartalmazó levél a T. Képviselő-testületnek érkezett, ezért azt
előterjesztjük a Testület elé.
Az aláírásgyűjtés oka, hogy Papp Zoltán Szentgotthárd Szvétecz Ernő u. 1. szám alatti lakos
egyéni indítványt terjesztett elő, ugyanis elképzelései szerint a 0904/40/41/60/58/56 hrsz-ú
telkek összevonásával kialakuló telket állattartásra - 25-50 db sertés – szeretné hasznosítani.
A kérelem támogatása kapcsán településtervezési aggály nem merült fel, a Képviselő-testület
242/2015. számú határozatával lehetőséget adott arra, hogy a tervezetbe kerüljön az egyéni
elképzelés.
A város településrendezési terveinek felülvizsgálatához kapcsolódva számos egyéni indítvány
érkezett elsősorban a lakosság részéről, melyeket egy előterjesztésbe összefoglalva a 2015.
október 28.-i ülésen terjesztettünk a Képviselő-testület elé. (az előterjesztés vonatkozó
kivonata 2. számú melléklet). Sem az általános településtervezési előírások, sem a döntés
meghozatalakor rendelkezésre álló információk nem indokolták a Papp Zoltán által
benyújtott egyéni indítvány elutasítását.
A Képviselő-testület döntése alapvetően a tervezési feladat meghatározásához kapcsolódik,
hiszen az új rendezési tervek, szabályozás tervezetét a támogatott egyéni indítványokra
figyelemmel kell elkészíteni. A tervezet véleményezési eljárás keretében a jogszabályban
meghatározott szakhatóságok elé kerül, a partnerségi szabályok értelmében a lakosság, helyi
székhelyű egyesületek, stb. észrevételeket tehetnek vele kapcsolatban.
Az egyéni indítványok közül néhány esetében merült fel, hogy településtervezési
szempontból támogatásra nem volt javasolt.
Jelenlegi helyzet:
A településtervező asszony sajnálatos egészségügyi problémája miatt a tervezet összeállítása
csúszik, még a véleményezési eljárás sem kezdődött el.
Papp Zoltán időközben területeket vásárolt és tervezői megbízást adott. A tervező egyeztetett
a szakhatóságokkal – jelenleg ezek a véleményezések vannak folyamatban. Azt követően
valószínűleg építési engedély iránt fognak kérelmet benyújtani. Ezzel elindul majd egy
hatósági ügy, melyben az építési hatóság a mindenkor – esetünkben a kérelem benyújtásának
időpontjában - hatályban lévő jogszabályok, szabályzatok alapján jár el és dönt – abban tehát
a Képviselő- testületnek döntési joga nem lesz.
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Papp Zoltánt tájékoztattuk az állattartási elképzelései kapcsán érkezett tiltakozásról. Papp
Zoltán a mellékelt levelében foglaltak figyelembevételét kéri. (3.számú mellékelt)
Rábatótfalu városrészben a beépítésre szánt terület - meglévő és tervezett falusias lakóterület
területfelhasználású részen - három darab belterületi, vagy belterülettel közvetlenül
szomszédos ingatlanon 10-30 db sertés tartása folyik, két ingatlanon pedig egyenként kb. 100
db sertés tartása történik. Sertéstartás miatt panasz, beadvány az utóbbi években nem
született. A beadványban előre vetített szaghatások a meglévő telepeken sem zavaróak. Az
önkormányzat többször kinyilvánította már elkötelezettségét a fenntartható környezet ügye
mellett, melynek fontos eleme a helyben előállított termék, a helyben élelmiszert előállító
szentgotthárdi vállalkozó. E támogatott folyamatnak az egyik első esete ez a tervezett
beruházás.
Papp Zoltán 2015. február 15-én kelt levelében arról tájékoztat, hogy a településrendezési
eljárástól függetlenül, az általa megbízott építésztervező kezdeményezésére lefolytatott
egyeztetések eredményeként az látszik körvonalazódni, hogy a szakhatóságok – ÁNTSZ,
Állategészségügy, Vízügyi hatóság – részéről a tervezett állattartó épület létesítése kapcsán
alapvető kizáró ok nincs. A tervezett létesítmény a helyi állattartási rendeletben előírtaknak is
megfelel.
Tehát, a Képviselő-testület saját hatáskörében a tiltakozó beadvány kapcsán annyit tehet,
hogy a készülő településszerkezeti tervnél az érintett terület tervezett falusias lakóterület
területfelhasználású részen elrendeli más területfelhasználási lehetőség megvizsgálását. Azt
tudni érdemes, hogy csak a falusias lakóterületen van lehetőség állattartásra alkalmas épület
építésére - amennyiben más területfelhasználás lesz (pl. kisvárosi, kertvárosi), akkor viszont
azon nagy valószínűség szerint még mezőgazdasági gépek elhelyezésére szolgáló épület sem
lesz felépíthető.
Az eddigi egyeztetéseken felmerült érveket megpróbáltuk összeszedni és egymás mellé tenni: az álló
betűs érvre dőlt a válasz – néha meg még erre is van álló betűs válasz. Ez tartalmazza pro és kontra is
az elhangzott érveket.
- 80 fő tiltakozó aláírása nagyobb súllyal esik latba akik azt mondják, hogy ingatlanaik
értékesíthetetlenek lesznek, az életüket jelentősen befolyásolni fogja az állattenyésztés – valójában
jóval kevesebb ember az akit valóban közvetlenül érint a probléma hiszen egy állattartó telep még
kedvezőtlen esetben is csak szűkebb körben hat közvetlenül
- Senki nem fog a továbbiakban ott telket venni mert nem épít sertéstelep mellé. Van aki a területét
fejleszteni szeretné pl., lakások kialakításával stb. – lehet úgy egy telepet kialakítani, hogy ott semmi
látható jele nem lesz az állattatásnak: tujasorok, cserjék fogják eltakarni az állatokat. A vállalkozó
már most kötelezettséget vállal erre
- őstermelők, mezőgazdaságból élők segítése ma kormányzati program - Szentgotthárd gyakran
használja a Zöld Szentgotthárd (Fenntartható fejlődésért) programját ami a helyi vállalkozók helyben
törtlnő segítését is jelenti viszont nem biztos, hogy egy ilyen vállalkozást a lakott területhez közel kell
megcsinálni
- helyi termék, helyben előállított mezőgazdasági termék fontos szempont – ennek szinte az első
megvalósulási kísérlete ez - ennek a legelső próbálkozását rögtön akadályoza a település –
amennyiben fennáll annak veszélye, hogy a helyi termék előállítása másnak sérelmet okoz, akkor ezt
ott nem szabad megvalósítani

1
0
9

- Az Önkormányzat egyszer már igent mondott erre a fejlesztésre – viszont most szembesült ennek a
lakosság egy része felől érkező reakciójűval – a testület döntése jószándékú, minden egyéb fontos
szempontra tekintettel volt – viszont mindig, minden döntlsnél van, akinek az érdekét az sértheti.
- A tervezett beruházás közelében működik már egy sertéstelep aminek szaghatása, más hatása nincsen
– nyilvánvalóan nem is zavaró hiszen ha ez lenne, akkor az aláírók egy része sem épített volna erre a
környékre – ha még egy állattartó telep kialakul a környéken, akkor a negatív hatások (szaghatások)
összeadódhatnak
- teljesen zárt, ellenőrzött szennyvíz- és trágyakezelőt kell előírni és folyamatosan kontrollálni –
amennyiben a kedvezőtlen hatások megjelennek, a telep be is záratható
- a tervezett beruházás falusias környezetben valósul meg – hol lehet másutt állatot tartani
Szentgotthárdon mint a külső, falusias részeken – ma már megszűnt az állattartó világ – Szentgotthárd
város és akik nem a központban élnek, ők sem kívánják a falusias életmódot
- A telepen soha nem lesz még ötven sertés sem mert négy anyaállatból kettőnek a fiai lesznek
egyszerre – amikor ezeket eladták, akkor fialtatják a másik két anyát – ahol ötvenet tartanak ott ebből
könnyen lehet 70 vagy száz – nincs lehetőség bővítésre mert ha több állatot akarnak ahhoz építési
engedély már nem adható
- ne maradjon falusias jellegű területfelhasználás hanem legyen kisvárosi vagy kertvárosi – ebben az
esetben még a tervezett mezőgazdasági tárolóépületek sem lesznek megépíthetők – a vállalkozó viszont
már beruházott és az októberi testületi döntésben megbízva földterületeket vásárolt; mezőgazdasági
jellegű felhasználásra a mai szabályozás is lehetőséget ad
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.

Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gongola Péter és társai
által kezdeményezett aláírásgyűjtés kapcsán kezdeményezi, hogy Rábatótfalu
városrészen az aláírásgyűjtő íven meghatározott területen a megbízott településtervező
vizsgálja meg a készülő településrendezési tervek kapcsán a beépítésre szánt területen
a meglévő és tervezett falusias lakóterület terület felhasználás helyett más terület
felhasználás milyen módon írható elő.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2015.augusztus 5.
Fekete Tamás
városüzemeltetetési vezető

Ellenjegyzem: Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2016. február 24.-i képviselő-testületi ülésére
Tárgy: Legszebb konyhakertek program

Tisztelt Képviselő-testület!
Karcag város Önkormányzata, mint “A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb
konyhakertjei elindítója és szervezője keresett meg bennünket az 1. számú melléklet szerinti
levéllel. A levél egy felkérés Szentgotthárd számára azért, hogy benevezzem a Legszebb
konyhakertek mozgalomba. Tekintettel arra, hogy a Zöld Szentgotthárd program Szentgotthárdon
évek óta létezik, ahhoz teljes mértékig csatlakoztatható ez a program. A Zöld Szentgotthárd program
része a Zöld Szentgotthárd Mozgalom aminek ez lehetne az első, jelentősebb megnyilvánulása. Ennek
“gazdája” az Eszközkezelő Bizottság így a Bizottságra hárulna ennek a szervezése. Természetesen
nem jelent ez nagyon sok időt igénylő foglalatosságot, de igényel szervező munkát.
Emlékeztetőül 2014-ben ezt fogadta el a testület:
„A Zöld Szentgotthárd Mozgalom állandó akcióterületei: Zöld Szentgotthárd gondolathoz kapcsolódó
programszervezés, a világhálón való megjelenés biztosítása és annak fenntartása,
ismeret terjesztés a Zöld Szentgotthárd program jegyében, a fiatalok bevonása a munkába, Zöld
Szentgotthárd Klub elindítása, Zöld Szentgotthárdért Alap létrehozása. A mozgalomhoz Szentgotthárd
Város Önkormányzata, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal elsőként csatlakozott
viszont további csatlakozásokról nincs tudomásunk egyelőre. Fontos lenne annak a módját megtalálni,
hogyan lehet ebből Mozgalmat csinálni és ami még ennél is fontosabb közösségi rendezvényeket,
közös akciókat.”
Szentgotthárdon is nagyon sokan foglalkoznak kiskerti termeléssel így elvileg van lehetőség e
mozgalomba is bekapcsolni a szentgotthárdiakat. Az Előterjesztés 2. számú melléklete a felhívás, a 3.
számú melléklet a jelentkezési lap. Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.

Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2016-ban
Szentgotthárd bekapcsolódik a “A legszebb konyhakertek” programba. Felkéri az Erőforrások
Bizottságot, hogy a Fenntartható fejlődésért Szentgotthárdon” (Zöld Szentgotthárd) program
keretében létrehozott Zöld Szentgotthárd Mozgalom beindításával szervezze meg a Legszebb
konyhakertek program szentgotthárdi végrehajtását.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Virányi Balázs Erőf. Biz. Elnöke
Szentgotthárd, 2016. február 15.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzem: Dr.Dancsecs Zsolt
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. február 24-ei ülésére
Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2015.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:
1. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása
a./ Önkormányzat
Kiadási pótelőirányzat
- Egyéb műk. célú központi támogatás
Fedezete:Működési céltartalék

9 eFt
9 eFt

- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása /személyi juttatás/
Fedezete: Erdészet, egyéb erdőgazd.tev /személyi juttatás/

50 eFt
- 50 eFt

- Önkormányzati jogalkotás /személyi juttatás/
Nem lakóingatlan bérbead., üzemeltet /személyi jutt./
Fedezetük: Nem lakóingatlan bérbead, üzem. /dologi kiad./

168 eFt
17 eFt
- 185 eFt

- Lakáshoz jutást segítő támogatás /dologi kiadás/
Fedezete: Város és községgazd. szolg. /dologi kiadás/

31 eFt
- 31 eFt

Átcsoportosítás
- Államháztartáson kívüli megelőlegezés visszafizetés
Fedezete: Egyéb működési célú központi támogatás

10 236 e/Ft
- 10 236 e/Ft

A 2/2015.(II.26.) Öönkormányzati rendelet 2.§.(10) jóváhagyott a költségvetés bevételi és
kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a csatolt
14.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 rendeletmódosítástársadalmi, 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.
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Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2015. évi költségvetés
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek.
Szentgotthárd, 2016. február 15.

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….(…) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(II.26.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.
(II.26.) önkormányzati rendelete /továbbiakban: Rendelet/ 2.§ (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd
költségvetésének
költségvetésiműködési bevételeit
költségvetési működési kiadásait
működési egyenlegét
költségvetési felhalmozási bevételeit
költségvetési felhalmozási kiadásait
felhalmozási egyenlegét
finanszírozási bevételeit
finanszírozási kiadásait
finanszírozási egyenleg
költségvetési bevételeit
költségvetési kiadásait

Város

Önkormányzata

2015.

évi

2 518 274 e/Ft
1 787 317 e/Ft
730 957 e/Ft
907 743 e/Ft
2 080 584 e/Ft
- 1 172 841 e/Ft
460 952 e/Ft
19 068 e/Ft
441 884 e/Ft
3 886 969 e/Ft
3 886 969 e/Ft-ban

állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (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
a) Intézményi működési bevételek:
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele:
c) Működési támogatások:
d) Egyéb működési bevételek:

2 429 659 e/Ft
223 030 e/Ft
1 654 703 e/Ft
300 733 e/Ft
251 193 e/Ft

(3) Felhalmozási bevételek
a) Felhalmozási bevételek
b) Felhalmozási támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek

109 175 e/Ft
1 500 e/Ft
592 262 e/Ft

(4) Támogatási kölcsönökvisszat. igénybevét.
a) Működési c. tám. vt. államh.k.
b) Felhalm.c. tám. vt. államh.k
c) Felhalm. c. garancia és kezességváll.

88 615 e/Ft
6 035 e/Ft
198 771 e/Ft

(5) Költségvetési bevételek összesen:

702 937 e/Ft

293 421 e/Ft

3 426 017 e/Ft
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(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 460 952 e/Ft
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:
460 952 e/Ft
aa) működési pénzmaradvány
450 716 e/Ft,
ab) felhalmozási pénzmaradvány
0 e/Ft
ac) államháztartáson belüli megelőlegezések
10 236 e/Ft.
(7) Finanszírozási bevételek összesen:

460 952 e/Ft”

3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a) működési kiadások előirányzatra
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
c) támogatások kölcsönök nyújtására
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra

1 657 411 e/Ft-ot,
2 080 584 e/Ft-ot,
92 033 e/Ft-ot,
37 873 e/Ft-ot,

(2) Költségvetési kiadások összesen:

3 867 901 e/Ft”

(3) Finanszírozási kiadásokra
határoz meg.”

19 068 e/Ft-ot

4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ (1) Az 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) személyi juttatások előirányzata
321 981 e/Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata
93 205 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata
751 333 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra
469 469 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások
394 850 e/Ft
db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre
74 619 e/Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás
0 e/Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
21 423 e/Ft,
f) működési kiadás előirányzata összesen:
1 657 411 e/Ft.
Az 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az
Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A 4.§ b) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) Beruházási kiadások
1 271 725 e/Ft
b) Felújítási kiadások
473 677 e/Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadások
335 182 e/Ft
ebből: államháztartáson belülre
7 792 e/Ft
államháztartáson kívülre
327 390 e/Ft
d) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 2 080 584 e/Ft
(3) A 4.§ c) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) Támogatások kölcsönök nyújtása
92 033 e/Ft
ebből: működési támogatás nyújtása
92 033 e/Ft
(4) Az 4. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
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a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez
2.069 e/Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete 69 e/Ft,
ab) katasztrófa alap 1.000 e/Ft,
ac) általános tartalék 1.000 e/Ft;
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 35 804 e/Ft összegben, az alábbiak szerint:
ba) működési céltartalék:
35 804 e/Ft,
A (4) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
a) Pályázati Alap műk.önrész
1 600 e/Ft
b) TDM
2 000 e/Ft
c) Intézménykarbantartás
2 501 e/Ft
d) PKKE rendezvénykeret
1 000 e/Ft
e) Környezetvédelmi alap
1 000 e/Ft
f) Közcélú fogl.dologi
500 e/Ft
g) Közcélú fogl.pályázati önrész
1 077 e/Ft
h) Városi rendezvény
0 e/Ft
i) III. Béla jubileumi évfordulója
0 e/Ft
j) PKKE idegenforgalmi marketing
1 000 e/Ft
k) Bérkompenzáció
e/Ft
l) Szociális ágazati pótlék
7 328 e/Ft
m) Pénzmaradvány
17 798 e/Ft
(5) A céltartalékban tervezett 35 804 e/Ft felhasználása a következők szerint történik:
a) A 5.§ (4) bekezdés (a-m) testületi döntés alapján.”
5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 300 733 e/Ft
állami támogatásban részesül. Az állami támogatásból 231 688 e/Ft nem kerül folyósításra.”
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:
2015….-án
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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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
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 24-i ülésére
Tárgy: Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárások egyes
kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendeletet elfogadása óta háromszor
módosította, két alkalommal még 2011-ben, majd 2012 januárjában.
A módosítás több okból lenne időszerű:
1. Felmerült az igény arra, hogy a rendelet 1. mellékletében szereplő összegek bruttó
összegként kerüljenek meghatározásra. A bruttósítás során nem volt célunk az esküvőkkel
járó, rendeletünkben meghatározott költségek megemelése, de a számításnál figyelembe
vettük, hogy az anyakönyvvezetőket se érje hátrány, a kapott összeget pedig felfelé
kerekítettük 500-ra illetve 1000-re, így az összegek minimálisan emelkednek (2.260,- illetve
1.570,- Ft-tal).
2. Jelenleg a Refektóriumot jelöli ki a rendeletünk házasságkötésre alkalmas hivatali
helyiségként. Indokoltnak tartjuk ennek módosítását az anyakönyvvezetői irodahelyiségre.
Természetesen továbbra is lehetőség lesz a Refektórium igénybevételére esküvő céljából, de
az immár hivatali helyiségen kívüli helyszínnek minősülne, így (formális) jegyzői
engedélyhez és hivatali munkaidőben is (az 1. melléklet 2. pontja szerinti) díjfizetéshez
lenne kötve. (Hivatali munkaidőn kívül eddig is fizetni kellett a Refektóriumban tartott
esküvőkért is.)
3. A fentieken túl hivatalunk megnevezését is módosítanunk kell a rendelet szövegében, mert
abban még Polgármesteri Hivatalként szerepel.
4. A 2014. július 1-jén hatályba lépett, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény is
tartalmaz olyan rendelkezést, mely részben indokolja rendeletünk 5. § (2) bekezdésének
hatályon kívül helyezését (megszüntetendő a törvény szövegének megismétlését). A
Rendelet 5. § (2) bekezdése így szól:
„(2) A Refektórium, mint házasságkötésre alkalmas hivatali helyiség használata ingyenes.”
A módosítás tervezete a Refektórium helyett az anyakönyvvezető irodahelyiségét javasolja
házasságkötésre alkalmas hivatali helyiségként megjelölni, aminek ingyenességéről nem
önkormányzati rendelet rendelkezik, hanem az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 18. § (1) bekezdése, amikor kimondja, hogy „(1) A települési önkormányzat
térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget.” A jogalkotásról
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szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-a többek között kimondja, hogy a „jogszabályban nem
ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály
az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.”
A fentiek miatt a Rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezendő.
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 kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, nincs környezeti és egészségi
következménye. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem jelentős. A
rendeletmódosítás elfogadásának szükségességét az indokolásban részletezzük. A
szabályozás elmaradása esetén a rendelet jelenleg hatályos szövege lenne továbbra is az
irányadó. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
A rendeletmódosításon kívül ezen napirend keretében állapíthatná meg a Képviselő-testület az
utoljára 2012 januárjában szabályozott egyéb járulékos költségeket is, egyidejűleg hatályon
kívül helyezve a 16/2012. számú Képviselő-testületi határozatot, mely így hangzik:
16/2012. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárások egyes
kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelete által szabályozott
anyakönyvi események kapcsán, amennyiben a szolgáltatást igénybevevők kérik, akkor az
eseményhez :
gyertyát : 200 Ft+ÁFA/ alkalom
asztaldíszt: 3.500 Ft+ÁFA/alkalom
anyakönyvi borítót beszerzési áron biztosít.
Ezen díjakat a Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd számlájára kell megfizetni az anyakönyvi
eseményre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg, számla ellenében.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető

A gyertyák (2 kicsi és 1 nagy) díját bruttó 600 Ft-ra kellene felemelnünk.
Asztaldíszt még nem igényeltek tőlünk a házasulandók, és nem is nagy a realitása, hogy erre
sor kerül, ezért azt javasoljuk, hogy ezt hagyjuk ki a felsorolásból.
Az anyakönyvi borítót változatlan formában javasoljuk szerepeltetni a határozatban.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a rendeletmódosítás tervezete, valamint a határozati javaslat megtárgyalását és
elfogadását!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárások egyes
kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet által szabályozott anyakönyvi
események kapcsán, amennyiben a szolgáltatást igénybevevők kérik, akkor az eseményhez:
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gyertyát: bruttó 600 Ft / alkalom,
anyakönyvi borítót: beszerzési áron
biztosít.
Ezeket az összegeket a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal számlájára kell
megfizetni az anyakönyvi eseményre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg, számla
ellenében.
A Képviselő-testület jelen határozata meghozatalával egyidejűleg hatályon kívül helyezi a
16/2012. számú Képviselő-testületi határozatot.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető
ügyfelek tájékoztatásáért: anyakönyvvezetők

Szentgotthárd, 2016. február 15.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló
8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésében az „a Refektórium” szövegrész
helyébe az „az anyakönyvvezető irodahelyisége” szöveg lép.
(2) A Rendelet 5. § (4) bekezdésében és 6. § (2)-(3) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal”
szövegrész helyébe a „Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.
(3) A Rendelet 6. § (1) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd” szövegrész
helyébe a „Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.
2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. § Hatályát veszti a Rendelet 5. § (2) bekezdése.
4. § Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően
bejelentett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.
…………. hó ….-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
esetén fizetendő díjak:
1. Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül: 17.500 forint*
2. Hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben: 13.000 forint*
3. Hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőn kívül: 17.500 forint*
*A díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák!
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Indokolás:
a rendelet
1. § (1) bekezdéséhez: Jelenleg a Refektóriumot jelöli ki a Rendelet házasságkötésre
alkalmas hivatali helyiségként. A rendeletmódosítás tervezete javasolja ennek
módosítását az anyakönyvvezető irodahelyiségére.
1. § (2)-(3) bekezdéséhez: A Rendelet szövegében még Polgármesteri Hivatalként szerepel a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, ezt a jelenleg hatályos elnevezésre
szükséges módosítani.
2. §-ához: Újraszabályozza a Rendelet 1. mellékletét. Bruttó összegben ezer forintra
felkerekítve állapítja meg a hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali
helyiségen kívüli házasságkötés esetén fizetendő díjakat.
3. §-ához: A Rendelet 5. § (2) bekezdése így szól:
„(2) A Refektórium, mint házasságkötésre alkalmas hivatali helyiség használata
ingyenes.”
A módosítás tervezete a Refektórium helyett az anyakönyvvezető irodahelyiségét
javasolja házasságkötésre alkalmas hivatali helyiségként megjelölni, aminek
ingyenességéről nem önkormányzati rendelet rendelkezik, hanem az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (1) bekezdése, mely kimondja, hogy „(1)
A települési önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre alkalmas
hivatali helyiséget.” A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-a többek
között kimondja, hogy a „jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy
olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem
lehet ellentétes.” A fentiek miatt a Rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül
helyezendő.
4. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz azzal, hogy csak a módosítás
hatálybalépését követően bejelentett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni az új
szabályokat.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. február 11-i ülésére.
Tárgy:

A fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület !
A 2016. januári képviselő-testületi ülésen a közmeghallgatáson elhangzott lakossági
felvetések alapján felülvizsgáltuk a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és
igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban:
rendelet) és az alábbi megállapításokat tettük:
• Az ülésen elhangzott felvetések alapján a rendelet 9. § (1) bekezdését d) pontját
hatályon kívül kell helyezni, mivel valószínűleg a rendelet 2015. augusztusi
módosításakor (zöld díjzóna eltörlésekor) a 9. § (2) bekezdésének módosítása a
rendelet egységes szerkezetbe foglalása során tévesen a 9. § (1) bekezdés d) pontjához
került, így a parkoló bérletekre vonatkozó szabályozás a honalapon is olvasható,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegben két szövegváltozatban
olvasható. A rendeletmódosítás elfogadásakor a Testület elfogadta a § megfelelően
módosított szövegét, ami szerepel a rendeletünkben – ugyanakkor nem rendeltük el a
korábbi szöveg hatályon kyvül helyezését így az az egységes szerkezetben szintén
olvasható. Most a jelenlegi félreérthető szövegezést csak rendezni.
A jelen rendeletben lévő szövegrészek:
„9. § (1) bekezdés d) pont: A parkoló bérlet az üzemeltetőnél váltható ki. A parkoló bérlet
tartalmazza a KRESZ – “Várakozóhely” táblája szerinti kék alapon fehér “P” jelet,
Szentgotthárd Város címerét, a “Parkoló bérlet ...(évszám – az érvényesség tárgyévének
száma) Szentgotthárd” feliratot. Ugyancsak tartalmazza azon gépjármű rendszámát,
mellyel a parkolóhely parkolásra igénybe vehető, a bérlet érvényességi idejét, mely éves
bérlet esetén a kiadás napjától a tárgyév december 31-ig tart, havi bérlet esetén a kiadás
napját és azt az utolsó napot tartalmazza, amikor a bérlet még felhasználható. A bérlet
része a sorszám, ami betűjelként “P” jelzést tartalmaz mely bérlettel a város bármely
parkolóhelye igénybe vehető. A szám az üzemeltető által kiadott sorszám, amivel
beazonosítható és ellenőrizhető a bérlet tulajdonosa. A bérlet hátsó oldalán
“Tudnivalók” címszó alatt röviden le kell írni, hogy a bérlettel hol lehet parkolni, utalni
kell arra a tényre, hogy a parkoló nem őrzött, továbbá fel kell tüntetni az üzemeltető
nevét, címét és elérhetőségét. A hátoldalon még megmaradó helyet az üzemeltető
reklámfelületként felhasználhatja. Az elkészített parkoló bérletet az üzemeltetőnek
fóliáznia kell. A parkoló bérletbe bejegyzést csak az Üzemeltető tehet.”
„9. § (2) bekezdés: A parkolóbérlet az üzemeltetőnél váltható ki. A parkolóbérlet
tartalmazza a KRESZ – “Várakozóhely” táblája szerinti kék alapon fehér “P” jelet,
Szentgotthárd Város címerét, a “Parkolóbérlet ...(évszám – az érvényesség tárgyévének
száma) Szentgotthárd” feliratot. Ugyancsak tartalmazza azon gépjármű rendszámát,
mellyel a parkolóhely parkolásra igénybe vehető, a bérlet érvényességi idejét, mely éves
bérlet esetén a kiadás napjától a tárgyév december 31-ig tart, havi bérlet esetén a kiadás
napját és azt az utolsó napot tartalmazza, amikor a bérlet még felhasználható. A bérlet
része a sorszám, ami betűjelként “P” jelzést tartalmaz ha a bérlettel a város bármely
parkolóhelye igénybe vehető, “Z” jelzést tartalmaz olyan havi bérlet esetében, ami csak a
II. (zöld) zónában vehető igénybe. A szám az üzemeltető által kiadott sorszám, amivel
beazonosítható és ellenőrizhető a bérlet tulajdonosa. A bérlet hátsó oldalán
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“Tudnivalók” címszó alatt röviden le kell írni, hogy milyen betűjellel kezdődő sorszámú
bérlettel hol lehet parkolni, utalni kell arra a tényre, hogy a parkoló nem őrzött, továbbá
fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét és elérhetőségét. A hátoldalon még
megmaradó helyet az üzemeltető reklámfelületként felhasználhatja. Az elkészített
parkolóbérletet az üzemeltetőnek fóliáznia kell. A parkolóbérletbe bejegyzést csak az
Üzemeltető tehet.”
A fenti részek helyes szövegezése:
„9. § (1) bekezdés d) pontot hatályon kívül kell helyezni.
„9. § (2) bekezdés: A parkoló bérlet az üzemeltetőnél váltható ki. A parkoló bérlet
tartalmazza a KRESZ – “Várakozóhely” táblája szerinti kék alapon fehér “P” jelet,
Szentgotthárd Város címerét, a “Parkoló bérlet ...(évszám – az érvényesség
tárgyévének száma) Szentgotthárd” feliratot. Ugyancsak tartalmazza azon
gépjármű rendszámát, mellyel a parkolóhely parkolásra igénybe vehető, a bérlet
érvényességi idejét, mely éves bérlet esetén a kiadás napjától a tárgyév december 31ig tart, havi bérlet esetén a kiadás napját és azt az utolsó napot tartalmazza, amikor
a bérlet még felhasználható. A bérlet része a sorszám, ami betűjelként “P” jelzést
tartalmaz mely bérlettel a város bármely parkolóhelye igénybe vehető. A szám az
üzemeltető által kiadott sorszám, amivel beazonosítható és ellenőrizhető a bérlet
tulajdonosa. A bérlet hátsó oldalán “Tudnivalók” címszó alatt röviden le kell írni,
hogy a bérlettel hol lehet parkolni, utalni kell arra a tényre, hogy a parkoló nem
őrzött, továbbá fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét és elérhetőségét. A
hátoldalon még megmaradó helyet az üzemeltető reklámfelületként felhasználhatja.
Az elkészített parkoló bérletet az üzemeltetőnek fóliáznia kell. A parkoló bérletbe
bejegyzést csak az Üzemeltető tehet.”

• A rendelet 1. mellékletében a Széchenyi úti tömbbelsőben lévő fizetőparkolóval,
illetve kék zónával kapcsolatban felvetett ellentmondás szerintünk nem valós. A kék
zónák bevezetésekor az volt a koncepció ebben a parkolóban, hogy fizetőparkoló is
megmaradjon és mellette a kék kártyával rendelkezők is parkolhassanak (bérletesek és
kék kártyával rendelkezők mellett tehát a parkolójegyet váltók is parkolhassanak),
így mivel a jogalkotó akarata az ami a rendelet szövege, így a rendelet ezen részét
nem kell módosítani. Ennél a parkolónál a várakozóhely jelzőtábla megismétlését –
úgy ahogyan az a közmeghallgatáson elhangzott - nem tartjuk indokoltnak, mivel csak
egy helyen lehet behajtani ebbe a parkolóba (udvarba), ahol várakozóhely tábla, a
kiegészítő táblákkal (fizetőpatkoló, kék zóna) kint van, illetve a KRESZ szabályait is
figyelembe véve az útkereszteződés a várakozóhely jelzőtábla hatályát nem oldja fel.
• A vasútállomás előtt lévő parkoló nem a fizetőparkolási rendszer része, ezért az ott
lévő időintervallum korlátozást nem kell a helyi fizetőparkolási rendeletünkben
szabályozni, ott a KRESZ szabályai érvényesek.
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 hatása: Nem releváns, mivel a rendeletmódosítás
csak pontosítja a már hatályban lévő rendelkezéseket.
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: nincs.
Környezeti és egészségi következménye Nem releváns
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Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem releváns.
A jogalkotás elmaradásának esetén: ellentmondás marad a rendeletben és nehezen lesz
alkalmazható a szabályozás

Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendeletmódosításával kapcsolatos döntés
meghozatalát.

Szentgotthárd, 2016. február 11.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../---. /---./ önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a
fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.)
önkormányzati rendelet
módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42. § 1. pontja alapján a következőket rendeli el:
1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a
fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint
módosítja:
„(2) A parkoló bérlet az üzemeltetőnél váltható ki. A parkoló bérlet tartalmazza a KRESZ –
“Várakozóhely” táblája szerinti kék alapon fehér “P” jelet, Szentgotthárd Város címerét, a
“Parkoló bérlet ...(évszám – az érvényesség tárgyévének száma) Szentgotthárd” feliratot.
Ugyancsak tartalmazza azon gépjármű rendszámát, mellyel a parkolóhely parkolásra igénybe
vehető, a bérlet érvényességi idejét, mely éves bérlet esetén a kiadás napjától a tárgyév december
31-ig tart, havi bérlet esetén a kiadás napját és azt az utolsó napot tartalmazza, amikor a bérlet
még felhasználható. A bérlet része a sorszám, ami betűjelként “P” jelzést tartalmaz mely bérlettel
a város bármely parkolóhelye igénybe vehető. A szám az üzemeltető által kiadott sorszám, amivel
beazonosítható és ellenőrizhető a bérlet tulajdonosa. A bérlet hátsó oldalán “Tudnivalók” címszó
alatt röviden le kell írni, hogy a bérlettel hol lehet parkolni, utalni kell arra a tényre, hogy a
parkoló nem őrzött, továbbá fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét és elérhetőségét. A
hátoldalon még megmaradó helyet az üzemeltető reklámfelületként felhasználhatja. Az elkészített
parkoló bérletet az üzemeltetőnek fóliáznia kell. A parkoló bérletbe bejegyzést csak az
Üzemeltető tehet..”
(2) A Rendelet 9,§ (1) bek. d) pontja hatályát veszti.
2.§ E rendelet 2016. március 01-én lép hatályba.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetés napja:
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Indokolás
1. §-hoz: Hatályon kívül kell helyezni a jelen pillanatban 9.§ (1) d) pontját és e pont szövegét
9.§(2) bekezdésként kell elfogadni. Ezzel a jelenleg rossz szövegezésű 9.§ (2) bek fogja
tartalmazni a megfelelő szövegezést és a 9.§(1) bek. d) pontra a továbbiajban nincs szükség. ,
mivel két helyen szerepel a jelenlegi rendeletben a parkolóbérletekkel kapcsolatos szabályok
2.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza.
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2016. február 24-i ülésére
Tárgy : Szentgotthárdi 4904/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 293/2015. számú határozata alapján elrendelte az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező Monek Mónika földmérő mérnök által 78/2015 munkaszámú,
szentgotthárdi 4904 hrsz-ú földrészlet megosztásáról készült, Változási Vázrajz (1.sz.
melléklet) alapján létrejövő, szentgotthárdi 4904/2 hrsz-ú, 1200 m2 területű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítését az Önkormányzat vagyonáról szóló
4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint helyben szokásos módon az
alábbi feltételekkel:
Vételár: 4 000 000 -Ft, mely 27%Áfa-t tartalmaz.
Pályázatok beérkezési határideje: 2016. január 14. A pályázatokat konkrét összeg (forint)
megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 400 000- Ft bánatpénz fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje a 2016. januári testületi ülés.
A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP
Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló
igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő
bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre
kerül.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a változási vázrajz átvezetéshez szükséges
telekalakítás átvezetése és ingatlan nyilvántartási bejegyzés földhivatali átvezetése a vevő
feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.
A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül egy összegben kell
megfizetni. Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem
értékelhető(k).
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy sikertelen
pályázat esetén 2016. február 11-ig változatlan feltételekkel, értelemszerűen új beadási és
elbírálási határidő megadásával újból meg kell hirdetni az üzlethelyiséget. Amennyiben
bérleti ajánlat továbbra sem érkezik, akkor februárban az 1. pontban körülírt üzlethelyiség
ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.
A hirdetményt megjelentettük, a megadott határidőig ajánlat nem érkezett. Javasoljuk, hogy
az ingatlan ne kerüljön továbbiakban meghirdetésre érdektelenség végett, továbbá az ingatlan
(víz-, szennyvíz) közművel történő ellátása rendkívül költséges lenne, különösen ivóvíz
esetében. (A szomszédos beépített ingatlant ellátó ivóvíz vezetékre a szűk keresztmetszet
végett nem lehet rácsatlakozni. Az adott telek –és akkor már a szomszédos területek
ellátására – nagyobb keresztmetszetű vezeték kiépítésére lenne szükség kb. 200 m
távolságból, amihez nagy teljesítményű nyomásfokozó szivattyú beépítése elkerülhetetlen, s
több millió forintos ráfordítást eredményez. Így egy telekre nézve ez rendkívül
gazdaságtalan.)
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Továbbá a telekmegosztás földhivatali jóváhagyásának és átvezetésének költségein kívül
további 30.000.-Ft művelési ág változtatási díjat is ki kell fizetni. Addig a vázrajzot nem
hagyja jóvá a földhivatal.
A T. Képviselő-testületnek javasoljuk, hogy az ingatlant egyelőre tovább ne hirdessük –
amennyiben érdeklődés mutatkozik rá, akkor újból előterjesztjük. (Ettől függetlenül 2.)
határozati javaslatkén szerepeltetjük, hogy amennyiben a testület mégis másképp dönt, akkor
a határozat szövege rendelkezésre álljon. )
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monek Mónika földmérő
mérnök által 78/2015 munkaszámú, szentgotthárdi 4904 hrsz-ú földrészlet megosztásáról
készült, Változási Vázrajz alapján létrejövő, Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező,
szentgotthárdi 4904/2 hrsz-ú, 1200 m2 területű, értékesítésre meghirdetett kivett beépítetlen
terület megnevezésű ingatlant ajánlat hiányában nem értékesíti.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monek Mónika földmérő
mérnök által 78/2015 munkaszámú, szentgotthárdi 4904 hrsz-ú földrészlet megosztásáról
készült, Változási Vázrajz alapján létrejövő, Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező,
szentgotthárdi 4904/2 hrsz-ú, 1200 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű
ingatlant az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2)
bekezdés szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra:
Vételár: ………………..-Ft, mely 27%Áfa-t tartalmaz.
Pályázatok beérkezési határideje: 2016. március 17. A pályázatokat konkrét összeg (forint)
megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz ………….- Ft bánatpénz fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje a 2016. márciusi testületi ülés.
A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP
Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló
igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő
bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre
kerül.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a változási vázrajz átvezetéshez szükséges
telekalakítás átvezetése és ingatlan nyilvántartási bejegyzés földhivatali átvezetése a vevő
feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.
A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül egy összegben kell
megfizetni. Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem
értékelhető(k).
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy amennyiben a
fent megjelölt határidőig pályázat nem érkezik, úgy az ingatlant folyamatosan, változatlan
feltételekkel meg kell hirdetni s pályázat érkezése esetén a soron következő testületi ülésre elő
kell terjeszteni.
Amennyiben bérleti ajánlat 2016. május 11-ig továbbra sem érkezik, akkor májusban az
ingatlan ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
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Határidő: közlésre azonnal
Szentgotthárd 2016. február 12.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz.melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére
Tárgy : Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz alatti autóbusz pályaudvar hasznosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2016. sz. határozat 2. pontja
alapján kezdeményezte azt, hogy az ötletpályázaton beérkező javaslatok hosszabb távon való
megvalósításáig is gondoskodni kíván a létesítmény hasznosításáról, ezért az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatt található, 1572
hrsz-ú autóbusz pályaudvar épületben lévő összesen 132 m2 területű helyisége/t/ket
bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti.
A hirdetményt a hivatal faliújságján, honlapján megjelentettük, továbbá az váróterem
üvegablakaira is kihelyezésre került.
pályázati kiírás feltételei:
A helyiség önálló (víz és villany) mérővel rendelkezik.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 1800- Ft/ m2 /hó.
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.
A pályázat beérkezésének határideje 2016. február 12.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. februári testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt és különösen súlyozott a döntés során a
bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a
szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a
szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum bérleti díjat, a megjelölt
tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó elképzeléseinek. A bérleti ajánlatot forintra
pontosan meghatározva kell benyújtani.
A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti
szerződés megkötésével egyidejűleg.
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó
pályázat esetén új pályázatot írhat ki.
Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az által bérbe vett
üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke
egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül.
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó
pályázat esetén új pályázatot írhat ki.
A megadott határidőig, 2016. február 12-ig pályázat nem érkezett.
korábban ezekről írtunk:
A bérbeadáshoz kapcsolódóan tájékoztatásul közölnénk az épületben üzemelő vendéglátó
egység (85 m2), és delikatesz bolt (14 m2) havi bérleti díját m2-re vetítve melyek 1630.-Ft és
1825.-Ft.
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013.(X.31.)önkormányzati
rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó szabályairól:
2. HELYISÉGBÉRLET SZABÁLYAI
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2.§ (1) A Városüzemeltetés rendszeres nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható
helyiségekről.
(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség
jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni lehet a
pályáztatást, abban az esetben is, ha helyiség egyedi bruttó forgalmi értéke az 5 millió
forintot nem haladja meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A pályázati felhívást és a feltételeket a Képviselő-testület teszi közzé és a beérkezett
pályázatokat elbírálja.
(4) Közérdekű helyiségigény kielégítése céljából megüresedett helyiség pályázat mellőzésével
hasznosítható. A közérdek fennállását jogszabályi rendelkezés, vagy a Képviselő-testület állapítja
meg.
A helyiségek bérletére vonatkozó egyéb szabályokat a pályázat mellőzésével bérbe adott
helyiségek vonatkozásában is alkalmazni kell.
(5) A helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott, maximum 5 év, vagy határozatlan
időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(6) A határozott időre kötött bérleti szerződés legfeljebb a szerződés időtartamával
meghosszabbítható, melyet legalább 30 nappal a lejárat előtt kérelmezni kell. A kérelmet
Képviselő-testülethez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a helyiségben tovább folytatandó
tevékenységet. A képviselő-testület a kérelem alapján szabadon dönt, döntését indokolni nem kell.
(7) Bérlőtárs csak az lehet, aki a bérleti szerződésben is szerepel.

T. Testület dönthet arról, hogy kedvezőbb feltételek alapján alacsonyabb bérleti díjért hirdeti
meg ismételten az ingatlant s ezen felül még további engedményeket tehet.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatt található, 1572
hrsz-ú autóbusz pályaudvar épületben lévő összesen 132 m2 területű helyisége/t/ket
bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti.
A helyiség önálló (víz és villany) mérővel rendelkezik.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: ……………- Ft/hó.
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.
A pályázat beérkezésének határideje 2016. március 17.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. márciusi testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt és különösen súlyozott a döntés
során a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb
ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel
történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt
bérleti díjat, a megjelölt tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó által megjelölt
kritériumoknak. A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.
A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is
a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg.
Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az által bérbe vett
üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke
egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül.
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört
tartalmazó pályázat esetén új pályázatot írhat ki.
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy amennyiben a
fent megjelölt határidőig pályázat nem érkezik, úgy a helyiséget folyamatosan, változatlan
feltételekkel meg kell hirdetni s pályázat érkezése esetén a soron következő testületi ülésre elő
kell terjeszteni.
Amennyiben bérleti ajánlat 2016. május 11-ig továbbra sem érkezik, akkor májusban az
üzlethelyiség ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Határidő: közlésre azonnal
Szentgotthárd 2016. február 15.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére
Tárgy : Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 280/2015. számú határozat 2.
pontja alapján ismételten elrendelte a 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti,
29/A/2 hrsz-ú, 83 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiség bérbeadásra
történő meghirdetését helyben szokásos módon és országos szinten. A hirdetményt a
Jófogás.hu és az ingatlan.com hirdető oldalon, valamint a hivatal faliújságján, honlapján s a
Szentgotthárd újságban is megjelentettük, továbbá az üzlet üvegablakára is kihelyezésre
került.
280/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Széll K. tér
15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő
üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon és országos szinten meghirdeti.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 150 000 - Ft/hó.
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.
A pályázat beérkezésének határideje 2016. január 14.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. januári testületi ülés.
A helyiségben vendéglátás, idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenység,
idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatható.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt és különösen súlyozott a döntés során
a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a
szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a
szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat, a
megjelölt tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó által megjelölt kritériumoknak. A
bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.
A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a
bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg.
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó
pályázat esetén új pályázatot írhat ki.
Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az által bérbe vett
üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke
egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy sikertelen
pályázat esetén 2016. február 11-ig változatlan feltételekkel, értelemszerűen új beadási és
elbírálási határidő megadásával újból meg kell hirdetni az üzlethelyiséget. Amennyiben
bérleti ajánlat továbbra sem érkezik, akkor februárban az 1. pontban körülírt üzlethelyiség
ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.
A megadott határidőig, 2016. február 11-ig pályázat nem érkezett. Tekintettel arra, hogy egy
megjelent idegenforgalmi tárgyú pályázat kapcsán felmerült a helyiség pályázati pénzből
történő felújítása és működésbe vétele és a pályázat kapcsán külön előterjesztés készül ami a

1
5
2

T. Testület elé kerül, így erre tekintettel javasoljuk, hogy egyelőre ne hirdessük tovább a
helyiséget. Később bármikor újra meghirdethető.
A határozati javaslat 1.) pontját javasoljuk elfogadni - második határozati javaslatot azért
hozzuk, hogy amennyiben az 1.) határozati javaslatot a Testület nem fogadja el, akkor a
hasznosításra a pályázati kiírás mégis elfogadható legyen.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete tudomásul veszi, hogy a
Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m2 alapterületű,
önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiség hasznosítására ismét nem érkezett pályázat –
egyelőre nem rendeli el a helyiség hasznosítására pályázat kiírását.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Határidő: közlésre azonnal
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Széll K.
tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő
üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon és országos szinten meghirdeti.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: ………..- Ft/hó.
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.
A pályázat beérkezésének határideje 2016. március 17.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. márciusi testületi ülés.
A helyiségben vendéglátás, idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenység,
idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatható.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt és különösen súlyozott a döntés során
a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a
szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a
szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat, a
megjelölt tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó által megjelölt kritériumoknak. A
bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.
A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a
bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg.
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó
pályázat esetén új pályázatot írhat ki.
Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az által bérbe vett
üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke
egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy amennyiben a
fent megjelölt határidőig pályázat nem érkezik, úgy a helyiséget folyamatosan, változatlan
feltételekkel meg kell hirdetni s pályázat érkezése esetén a soron következő testületi ülésre elő
kell terjeszteni.
Amennyiben bérleti ajánlat 2016. május 11-ig továbbra sem érkezik, akkor májusban az
üzlethelyiség ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Határidő: közlésre azonnal
Szentgotthárd 2016. február 12.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
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Ellenjegyzés:

JELENTÉS
a Képviselő-testület 2016. február 24.-i ülésére
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
I. Lejárt határidejű határozatok:
118/2012; 186/2012. és a 307/2014. számú képviselő-testületi határozatok
1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata : 2016. évre a helyi iparűzési adó bevétel esetében a
Képviselő-testület de minimis támogatásban részesítette a vállalkozó háziorvosokat. Helyi
rendeletünket a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája (TVI), mint az állami
támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezethez, hogy adjon állásfoglalást a
helyi iparűzési adórendeletünk megfelel-e a fenti EU-s előírásoknak. A válasz megérkezett, a
helyi iparűzési adórendelet - tervezetünk alkalmas a kihirdetésre, életbe léptettük.
2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. (2016. évben márciusban kerül rá
sor.)
3/ Kintlévőségek behajtása folyamatos. Helyi adó, gépjárműadó területén inkasszók
benyújtása, forgalomból kivonások elindítása.
4/ 2015. évi beszámoló készítése folyamatban. Zárszámadás elfogadása várhatóan áprilisi
ülésen történik.
5/Likviditási terv a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészítésre kerül február hónapban.
Költségvetési előterjesztés táblázatában a 14. számú melléklet.
6/ A költségvetés tervezése során elkülönített tartalék képzése a pénzügyi egyensúly hosszabb
távú fenntartásához. A 2016. évi önkormányzati költségvetésben egyensúlyi tartalék
képzését forrás hiányában a Képviselő-testület nem képzett.
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 havonta a
pénzügyi beszámolójukkal együtt nyújtják be, melyet a két ülés közti anyagban tárgyal
a Képviselő-testület.
8/ A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az Önkormányzat
kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. A januári költségvetési tervezetben
benyújtásra került.
9/ Adósságot keletkeztető ügyletek – fürdő kezességvállalás- a tárgyévben előírt kötvény tőke
és kamat összege, valamint a szociális étkeztetés feladatellátáshoz beszerzett gépjármű lízing
az aktuális költségvetésben tervezve van. Emiatt a Képviselő-testület a 2016. évi
önkormányzati költségvetés elfogadása során hoz határozatot/dönt az előzetes adatszolgáltatás
benyújtásáról. Költségvetési előterjesztés 2. határozati javaslat.
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10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a
Testületnek. Mellékeljük:
kibocsátó
Fórum Média Kiadó
Kft
Monek Mónika
Vas
megyei
Kormányhivatal

tartalma
40 754.- Ft

lejárat
2015.12.28.

megjegyzés
Kifizetve: 2016.01.07.

85 000,- Ft
2 000,- Ft

2015.12.25.
2015.12.28.

Kifizetve: 2016.01.07.
Kifizetve: 2016.01.12.

II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Két ülés között történtek
2016. február
Városüzemeltetés:
építéshatósági csoport
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek száma:
Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi eljárások száma:
Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel
tudomásul vételi eljárások száma:
Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.):
Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel
tudomásul vételi eljárások száma:
Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Településképi bejelentési eljárások:
Fakivágási engedély:
Igazolás telepengedélyhez:

0
1
0
1
2
1
3
0
1
1

-A 2016 év költségvetési tervezetében a SZOI Oktatási Intézmények felújítására 60 MFt
került meghatározásra.
Intézményekben megtartott helyszíni bejárás során a SZET Szentgotthárd Kft. vezetőjével
közösen szemrevételeztük az intézmények által korábban levélben elküldött felújítási
igényeiket, valamint megvizsgáltuk az intézményvezetők által jelzett problémákat.
A lenti táblázatban összefoglalásra kerültek a legfontosabbnak ítélt elvégzendő felújítások
fontossági sorrendtől függetlenül:
Költségvetés

bruttó érték
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SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium:
régi épületrész utólagos vízszigetelése I. ütem:
földszinten a falak vizesedésének megszüntetése
folyosó, iroda helyiségek, lépcsőház vakolat javítása
vízszigeteléssel érintett helyiségekben parketta javítása, falak
festése (konkrét költségek figyelembevételével ütemezve)
pince ablak rácsozása - folyamatos szellőztetés biztosítása

20 000 000

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium:
1 db osztályterem ajtó cseréje

200 000

SZOI Széchenyi Általános Iskola: Büfé szennyvízbekötése
udvari aknába

215 204

SZOI Széchenyi Általános Iskola : vizesblokk felújítás II. ütem
(épület szintenként B épületszárny: 1-1 db fiú + 1-1 db lány
vizesblokk)

20 000 000

SZOI Széchenyi Általános Iskola: lapostető beázásának
megszüntetése

300 000

SZOI Széchenyi Általános Iskola: intézmény előtti tujasor
kivágása, parkosítás

100 000

SZOI Arany János Általános Iskola:
lépcsőkorlát magasítása

299 085

SZOI Arany János Általános Iskola:
oldalsó folyosókon levő vizesblokkok felülvizsgálata, rozsdás
csövek festése

350 000

SZOI Arany János Általános Iskola:
az intézmény előtti lépcsők felújítása
Költségvetés
Takács Jenő Művészeti Iskola:
nyílászárók cseréje (utcai és udvari homlokzat)
SZOI Oktatási Intézményekben: radiátorok pótlása, cseréje
SZOI Oktatási Intézmények beltéri festése: I. ütem: folyosók,
nagy belmagasságú terek festése
(következő években költségvetési keret további biztosítása,
több ütemben kivitelezhető az intézmények helyiségeinek
megújító festése)

1 000 000

bruttó érték
7 695 883
300 000

3 000 000
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SZOI Oktatási Intézmények tantermi padozatok javítása,
(meglévő parketta csiszolás - festés, új parkettázás)
I ütem: Intézményenként cca. 3-4 db osztályterem
(következő években költségvetési keret további biztosítása,
több ütemben kivitelezhető az intézmények összes tantermeinek
rendbetétele)

5 000 000

tartalékkeret (évközben előre nem tervezhető karbantartásra)

1 500 000

További intézmények által kért fontosabb felújítások, beruházások:
SZOI Arany János Általános Iskola:
nyílászárók cseréje, homlokzat szigetelés
SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium:
tornaterem parkettázás
SZOI Széchenyi Általános Iskola: kerékpártároló kialakítása
(600 eFt önrész SZM támogatásból)

energetikai
pályázat keretén
belül oldható
meg
10 000 000
1 400 000

•

A „Térinformatikai rendszer kialakítása Szentgotthárdon“ elnevezésű közbeszerzési
eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés teljesítése a szerződésben meghatározott
ütemtervnek megfelelően halad. Teljesítés határideje: 2016. március 17. Kivitelező:
ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.. (8000 Székesfehérvár,
Óvoda u. 2.)

•

A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás korszerűsítése”
elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás alapján a nyertes ajánlattevővel, az ENERIN
Sümeg Energetikai Kft.-vel a szerződéskötés megtörtént. A beruházás során a város
területén 1570 db LED technológiás lámpatest felszerelésére kerül sor. Jelenleg
engedélyezési terv elkészítése van folyamatban, amelynek elkészíttetése a nyertes
ajánlattevő feladata. A teljesítés határideje a kivitelezéshez szükséges valamennyi
engedély és hatósági hozzájárulás beszerzését követő 2 (kettő) hónap, de legfeljebb a
szerződés aláírásától számított 6 (hat) hónap.

•

A közvilágítási lámpatestek javításával megbízott vállalkozó 2016. január és február havi
bejárásán 84 db közvilágítási lámpatest javítását végezte el. További három helyszínen
hálózati (szakasz-, ill. kábelhiba, vagy fázis hiány) hibát állapított meg az általunk
megbízott vállalkozó, amelyet a szolgáltató (E.ON Zrt.) részére bejelentett. Tájékoztatásul
közöljük, hogy a város területén lévő közvilágítási berendezések aktív elemeinek (egyedi
hibák) 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.

•

A Képviselő-Testület a 237/2015. számú határozatával 962.000,- Ft támogatást biztosított
a Szentgotthárdi Horgász Egyesületnek egy pályázaton elnyert, fűnyíró traktor vásárlására
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kapott támogatás kiegészítésére. Az egyesülethez 2015. decemberében megérkezett a
megrendelt AS 940 Sherpa típusú, ipari fűnyíró traktor. Az önkormányzattól kapott
támogatás elszámolásához az egyesület hiánytalanul benyújtotta a számlákat és a banki
átutalások másolatait. A Hársas-tónál pedig már ki is próbálták a fűnyíró tarktort a füves
területekre lehullott falevél mulcsozására. A jövő évben pedig a támogatási szerződés
szerint elvégzik a vállalt önkormányzati területeken (56-as emlékpark, rábafüzesi
sportpálya, rábafüzesi kerékpárút melletti zöldsávok, Hársas-tó védtöltés előtti
önkormányzati területek, Népek Barátsága Emlékműnél a piknikkel érintett területek,
Rábafüzesi volt piac mögötti önkormányzati terület) a zöldterület fenntartási feladatokat.
Az egyesület írásos beszámolójában is megköszönte a támogatást, amellyel lehetővé tette
az önkormányzat az eszköz beszerzését.
•

A Szentgotthárd-Farkasfa városrészen lévő Kultúrház tetőfelújításával kapcsolatos
használatbavételi eljárás sikeresen lezajlott.

•

A Mogersdorfi úton lévő sérült Szentgotthárd településnév tábla helyreállítása megtörtént.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. A Kethelyi út végén a Magyarlak felé vezető állami
tulajdonú és kezelésű úton lévő sérült helységnévtábla helyreállításával kapcsolatban a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Körmendi üzemmérnökségétől az alábbi tájékoztatást
kaptuk: a sérült helységnévtábla nem javítható, az üzemmérnökség az új tábla
kihelyezését a szervezetük beszerzési rendszerének figyelembe vételével tudja teljesíteni.
Jelenleg - sikeresen lezárt közbeszerzési eljárás hiányában - nincsen érvényes szerződésük
új jelzőtáblák beszerzésére, legyártására. Az új feliratos tábla elkészítéséig ideiglenesen
lakott terület vége tájékoztató táblával fogják helyettesíteni ezt a sérült táblát.

•

Megrendeltük a Szabadság téri Ligetben lévő 29 db köztéri pad fa ülődeszkáinak
(leszerelés, beszállítás telephelyre, tisztítás, csiszolás, újramázolás, visszaszerelés) felújító
festését. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.

•

Megrendeltük a Szabadság téri Ligetben lévő játszótér mászókáján a sérült kötélháló
cseréjét. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.

•

A Tekepálya melletti sportöltöző kivitelezése a SZET kft fővállalkozásában a tervezett
ütemben halad. A kivitelező a válaszfalakat elkészítette, a gépészeti alapszerelések
megtörténtek, vakolásokkal végeztek, a tetőhéjazat elkészült. Jelenleg a nyílászárokat
helyezik be, majd a burkolások felületképzések következnek. A fűtési rendszer szekciókra
(öltöző, tekéző, büfé) bontva kerül kiépítésre.

Két ülés között történtek - Pénzügy
2016. február
Költségvetési feladatok:
Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások
alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.
Elszámolási számla egyenlege január 1-én: 121 516 897 ,- Ft
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Bevételek január 1- január 31.:
22 057 940 ,- Ft
Kiadások január 1- január 31.:
71 191 588 ,- Ft
Elszámolási számla egyenlege január 31-én 22 057 940 ,- Ft.

2015. évvégén az Állami Számvevőszék vizsgálódott az önkormányzat 100%-os tulajdonú
Gotthard Therm Kft-jával kapcsolatosan. Az önkormányzati rendeleteket, a Kft-vel
kapcsolatos testületi döntéseket (tagi kölcsön, kötvény) vizsgálta. A Kft-nél az előterjesztés
időszakában folyik a vizsgálat. Első ellenőrzéssel kapcsolatos megbeszélésre december 11-én
került sor. A megbeszélésen „nyers” jelentést, jegyzőkönyvet sem tekinthettünk meg. Az
ellenőrzésről az előterjesztés időpontjáig egyéb információval nem rendelkezünk.

Beszámolók, jelentések:
-

-

KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk
2016. havi ÁFA bevallások, 2016. havi bevallások
2015. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,
MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése: 2015. december havi PM info elkészítése,
2015. évi gyorsmérleg. Költségvetés-Zárszámadás. Analitikák, vizi-közmű vagyon
kataszteri nyilvántartásba vétele
A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormányzatok , Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.
Továbbítása Kincstár felé.
Segélyek kifizetése- elszámolása
Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása
Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt)

Adóhatósági munka:
Az adóügyi feladatok végrehajtása elsősorban az állandó feladatokból áll. Jelentős a
gépjárműadó esetében a behajtási tevékenység. A forgalomból kivonásra a Járási Hivatalhoz
benyújtott gépjármű tulajdonosok jelentős része pótolja elmaradásait. Jelentős
ügyfélforgalommal tellett a január az Adóirodában: a szentgotthárdi lakosok parkoló
igazolványának kiállításához adóigazolások kiadása miatt.

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.
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A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóértékbizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala
folyamatosan történik.
A hátralék és követeléskezelés egyre fontosabb részét képezi az adóigazgatási munkának. Az
adóhatóság munkájának két jól elkülönülő része a hátralékkezelés, valamint a tényleges
végrehajtási cselekmények foganatosítása. A hátralékállomány egy jelentős része az előző
évekről áthozott tartozás.
Évvégi-éveleji feladatok
Mindkét önkormányzatnál, valamennyi adónemnél év végi zárási feladatok, év eleji nyitási
feladatok. Egyeztetés költségvetéssel: követelések-kötelezettségek, értékvesztési leírások.

III. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása:

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük,
és ha szükséges, korrigáljuk őket.

Rendeletek felülvizsgálata:
-

A 2/2015.(II.26.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2015. évi
költségvetésről szóló rendelete a mostani februári képviselő-testületi ülésen kerül
módosításra.

-

A 3/2015.(II.26.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2014. évi
költségvetésről szóló rendelete értelemszerűen módosítást nem igényel.

-

A 4/2015.(II.26) rendelet: a Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák szabályairól szóló rendelet módosítást nem igényel.

IV. Válasz képviselői felvetésekre
Válasz képviselői felvetésekre
2016. január
Dr. Sütő Ferenc: A Május 1. utca, Baross Gábor u, Móricz Zs. utca közötti szakaszán a
közlekedést, áramellátást akadályozó fás szárú növényzet eltávolítását, illetve nyesését a
SZET kft-től megrendeltük.

Szentgotthárd, 2016.február 17.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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VII. Pályázati tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2016. február 24-én

CÍME

SzentgotthárdFarkasfa
településrész
ivóvízminőségjavítása

KIÍRÓ

KEOP-2009-1.3.0
Ivóvízminőségjavítása

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

Elnyert
Elszámolható
támogatás:
költségek –
1F:
132/2009.
nettó:
1.374.450,- Ft
179/2010.
1F:1.617.000,2F:
2F: 30.450.000,27.405.000,Ft

SzentgotthárdFarkasfa
165/2012.
településrész
Belügyminisztérium
182/2012.
ívóvízminőségjavítása
EU-Önerő Alap
Svájci-magyar
Együttműködési
Szentgotthárd-Luzern
Program
energiaváros projekt Testvértelepülési és
Partnerségi
Pályázati Alap

ELNYERT
ÖSSZEG

57/2011.

3.045.000,- Ft

3.045.000,- Ft

20.000.000,- Ft

18.000.000,Ft

1
6
1

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

1F: 242.550,2F:
3.045.000,ÁFA (25 %):
1F: 404.250,2F:
7.612.500,-

A projekt lezárult. Záró
kifizetés megtörtént.

Nyert!

A projekt lezárult. Záró
kifizetés megtörtént. Záró
2.000.000,projektjelentés benyújtása
Ft
került. Kifizetés megtörtént.

CÍME

KIÍRÓ
NYDOP-4.1.1/B-112011-0006

Rába szentgotthárdi
szakasz árvízvédelmi
fejlesztése

Vízügyi
Igazgatósággal
konzorciumi
pályázat

Konzorciumi
pályázat:
konzorcium vezetőSzentgotthárd
tagok: Vasi Volán,
Gysev, Alsószölnök,
Felsőszölnök,
Szentgotthárd térségi
Kétvögy,
közösségi közlekedés
SzakonyfaluKonzor
fejlesztése
ciumi pályázat:
NYDOP-3.2.1/B-12
konzorcium vezetőSzentgotthárd
tagok: Vasi Volán,
Gysev, Alsószölnök,
Felsőszölnök,
Kétvögy,
Szakonyfalu

ELNYERT
SAJÁT ERŐ
ÖSSZEG
Igényelt
támogatás
Önkormányza
Önk.
önk.:
t:
projektrész: 117.103.547,13.011.505,Ft
130.115.053,Vízügy:
Teljes:
0,304.702.173,Teljes:
Ft
317.713.678,-

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

268/2011.

20/2013.

MEGJEGYZÉS

A projekt lezárult. Záró
kifizetés megtörtént.

Műszaki tartalom
módosítási kérelem
elfogadásra került. Határidő
0,módosítási kérelmet nov.
El nem
30-ra elfogadták, szállítóiról
számolható
utósra váltási kérelmet
költség a Vasi
elfogadták.
Volán
215.598.919 Ft 198.365.124Ft
projekt lezárult, kifizetési
finanszírozása
kérelmek beadási határideje
által valósul
december 30.
meg.
Záró elszámolás és
beszámoló benyújtása
történik.
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CÍME
Helyi hő, és
villamosenergia-igény
kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
KEOP-20124.10.0/A.-Széchenyi
István Általános
Iskola
Helyi hő, és
villamosenergia-igény
kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
KEOP-20124.10.0/A.-SZEOB
Óvoda+Bölcsőde

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

Önkormányzati
intézmények
megújuló
energiával
(napelem) való
ellátása

28/2013.

Önkormányzati
intézmények
megújuló
energiával
(napelem) való
ellátása

28/2013.

44.702.019,-

24.132.178,-

ELNYERT
ÖSSZEG

44.702.019,-

SAJÁT ERŐ

7.888.590,-

LEADER

Kivitelezés befejeződött,
Záró kifizetés megtörtént.

2.160.000,-

Nyert! Játékeszközök
telepítése befejeződött,
minősítési okirat
megérkezett. Helyszíni
ellenőrzésnek megfeleltünk
2015 tavaszán. Az utolsó
kifizetési kérelem is
megtörtént, már az összeg
is megérkezett 2015
áprilisában.

24.132.178,-

134/2013
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Kivitelezés befejeződött,
Kifizetési igénylést
benyújtottuk. Helyszíni
ellenőrzés megtörtént. Záró
kifizetés megtörtént.
Projektfenntartási jelentés
beadási határideje
2016.01.30.

4.258.620,-

8.000.000,Leader- Radnóti úti
gyermek kalandpark

MEGJEGYZÉS

CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

1.289.050,-

Leader- Hársas-tó
Információs táblák

Leader

-

LEADEREgyüttműködés a
béke nevében
(Vasvárral)

MVH 57/2013.
(III.22.)
Közleménye

-

0,-

25 000 000,-

0,-
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MEGJEGYZÉS
Nyert! Kivitelezés és az
átadó ünnepség is
megtörtént. Az utolsó
kifizetési kérelem 2015.
júniusában pozitív
elbírálásban részesült. Az
összeg a Horgász Egyesület
számlájára érkezett akik ezt
követően továbbították
felénk a korábban
kölcsönként biztosított
összeget.
A pályázat részben
támogatást nyert. A
megvalósítás megtörtént.
Az első kifizetési kérelem
pozitív elbírálásban
részesült. Az összeget
átutalták már.

CÍME

Leader gyógynövény

KIÍRÓ

Leader

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

-

500.000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

393.700,-
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SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

106.300,-

Pályázat egy része nyert
csak. Gyógynövénykert
marketingköltségre
nyertünk el kizárólag
támogatást, amit
megvalósítottunk (előadás
és ehhez kapcsolódó
projektelemek). A
gyógynövénykert
kivitelezését a főpályázó
kezdte el pályázaton kívül
megvalósítani számunkra. A
kifizetési kérelem
benyújtásra került, ami
elfogadásra is került a
Támogatáskezelő által 5%os csökkentéssel, melyet
már el is utaltak
számunkra.

CÍME

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

KIÍRÓ

KEHOP-2.2.1/

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

231/2012.
111/2013.
192/2013.

364.093.650,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

1477/2014. (VIII.27.)
Korm.hat. alapján a projekt
KEHOP finanszírozásban
részesül.
Konzorciumi együttműködési
megállapodás megkötésre
került a NEFPI-vel. Pályázat
beadása 2015 augusztus 14-én
várható.
1477/2014 Korm rend. szerint
a projekt elszámolható
összköltsége nettó 355
197 880 Ft, a támogatás
intenzitása 84,397699 %. A
projekt irányító hatóság által
javasolt támogatási összege
nettó 299 778 838 Ft.
Támogatási Szerződésének
megkötéséhez szükséges
307.689.938,- 56.403.712,nyilatkozatok feltöltése
megtörtént az Elektronikus
Pályázó Tájékoztató és
Kommunikációs Rendszeren
(EPTK) keresztül, jelenleg az
Irányító Hatóságtól várjuk,
hogy megküldjék részünkre a
Támogatási Szerződést
aláírásra. Időközben
megkezdődött a FIDIC Mérnök
és Műszaki ellenőr
közbeszerzése, amely eljárás
sikeres lezárását követően
megtörténik a Kivitelezési
Szerződés (Ajánlati)
1
Felhívásának megjelentetése.
6
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CÍME

KIÍRÓ

A hátrányos
helyzetűek társadalmi
Miniszterelnökség
integrációjának új
ÁROP-1.A.3-2014esélyei a
2014-0050
Szentgotthárdi
Járásban

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

252/2014.

ELNYERT
ÖSSZEG

22.000.000,-
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SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,-

2014. november 6-i nappal
a Közreműködő Szervezet a
pályázatot befogadta és
tartalmi ellenőrzésre
bocsájtotta. A pályázatot a
Támogató 2015.07.03-án
kelt támogató levél szerint
támogatásban részesítette.
A pályázat
megvalósításának
határideje 2015.11.30. A
pályázat keretében 7
kerekasztal ülést, 3
disszeminációs fórumot, 3
energiatakarékos
lakásüzemeltetés lakossági
fórumot, 1 esélyegyenlőségi
napot kell megszervezni a
Járás településeinek, civil
szervezeteinek, oktatási
intézményeinek, stb.
bevonásával. November 30án a projekt lezárult,
kifizetési kérelmeket
december 31-ig lehet
beadni. Záró kifizetési
kérelem beadási határideje
2016. január 31. A számlát
nem tartalmazó záró
kifizetési kérelmek
benyújtási határideje 2016.
február 28.

CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
SAJÁT ERŐ
ÖSSZEG
1.500.000,-

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi Ágoston
Program)

MEGJEGYZÉS
Digitális terepasztal szlovén
nyelvű fejlesztése.
A támogatás felhasználásának
véghatárideje 2016. június 30.
A pályázati összeg 2015.09.02án megérkezett az
Önkormányzat számlájára.
Kivitelezővel kapcsolatfelvétel
megtörtént. Az előzetes
árajánlatok alapján 214.500 Ft
önerő szükségessé válhat
2016-ban.

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok
helyzete 2016. február 24-én
ELNYERT
CÍME
KIÍRÓ
HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
SAJÁT ERŐ
MEGJEGYZÉS
ÖSSZEG
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

A projekt zárása megtörtént
2012-ben, a fenntartási időszak
zajlik. A pályázat keretében
kapott előlegből 3819.03,- EUR
8.744.-euro nem került felhasználásra, ezt
2015. júliusában visszautaltuk
a Miniszterelnökség számára a
finanszírozási
szerződés
alapján.

174.908.-euro
Lelki egészség
megőrzése

SzlovéniaMagyarország
2007-2013

A
támogató
szolgáltatás
és
a
közösségi
ellátások
finanszírozásának
rendjéről
szóló
NRSZH
191/2008.
(VII.30)
Kormányrendelet
alapján benyújtott
Támogató Szolgálat
pályázat
A
támogató
szolgáltatás
és
a
közösségi
ellátások
finanszírozásának
rendjéről
szóló
191/2008.
(VII.30) NRSZH
Kormányrendelet
alapján benyújtott
a Pszichiátriai betegek
közösségi ellátása
szolgáltatás pályázat

165/2008.
Önk.

nyert

8.500.000.Ft/év

8.500.000.Ft/év

43/2011

-

8.150.000.Ft/év

MEGJEGYZÉS

Szerződéskötés
megtörtént
Megvalósítás szakasza
2015. évre szól

8.150.000.Ft/év

43/2011

-

Szerződéskötés megtörtént
Megvalósítás szakasza
2015. évre szól
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CÍME
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
pályázat

SZEOB Tótágas
Bölcsőde felújítása

KIÍRÓ
Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
„NYDOP-5.1.1/B11

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
68/2009.

Szociális
alapszolgáltatások
47/2011. TT
és gyermekjóléti
határozat
alapellátások
infrastrukturális
fejlesztése”

1.688.280.Ft/év

87.940.705.-

-

ELNYERT
SAJÁT ERŐ
MEGJEGYZÉS
ÖSSZEG
1.688.280.Szerződés 2015. december 31Ft/év
ig szól.
Kivitelezés
befejeződött.
Műszaki átadás-átvétel: 2013.
10% + az
november 15-én zajlott le.
óvodai feladat Ünnepélyes
projektzáró
79.146.634.
ellátási hely
rendezvény: 2013. december
-Ft
felújításának 11-én.
Záró
beszámoló
költségeinek benyújtásra került, elbírálása
100%-a
folyamatban. Záró helyszíni
ellenőrzés megtörtént március
13-án.
-

Egészségre nevelő és
69/2012. KT
szemléletformáló
határozat
életmódprogramok a
TÁMOP-6.1.2/11/3
Szentgotthárdi
20/2012. TT
kistérségben
határozat

100%
támogatási
intenzitású
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Nyert!
Programok megvalósítása
megtörtént. Konzorcium
partnerként vettünk részt a
projektben, minden kifizetési
kérelmünk pozitív elbírálásban
részesült. A projektzárásra
2015. augusztus 31-én került
sor. Szinte minden
vállalásunkat maradéktalanul
teljesíteni tudtuk, jelenleg a
fenntartási időszak zajlik a
Rendelőintézettel és a
Falugondnoki Szolgálattal
közösen.

CÍME

Közbiztonság
növelését szolgáló
önkormányzati
fejlesztések
támogatása

KIÍRÓ

ELNYERT
ÖSSZEG
23.737.379,- 13.393.066,-

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

Belügyminisztériu
m

Vetőmag pályázat Magyar
rászoruló
Élelmiszerbank
személyek számára Egyesület

124.052.047,Műfüves pálya
pályázat

MLSZ

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Nyert!
Támogatási szerződéskötés
megkötésre került 2014
decemberében. A térfigyelő
kamerákat a T-Systems
10.344.313,üzembe helyezte. Összesen 15
kamera került kihelyezésre.
Pénzügyi elszámolás és
beszámoló benyújtásra került a
BM felé.
Az Élelmiszerbank 2015.03.16án vetőmag adományt adott át
ingyenesen Szentgotthárd
Város Önkormányzata számára
azzal a céllal, hogy az
Önkormányzat a létminimum
közelében élő rászorulók
ellátására fordítsa azt.
A vetőmagok a szentgotthárdi
Pszichiátriai Betegek
Otthonának földterületén
kerültek elvetésre. Cukkíni
termény ingyenes
szétosztására július hónapban
került sor.
Beszámoló benyújtásra került.
86.836.433,A műfüves pálya 2015.
december 23-án ünnepélyes
37.215.614,- keretek között átadásra került.
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CÍME

1. világháborús
szobor felújítás

KIÍRÓ

Közép- és Keleteurópai
Történelem és
Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány

ELNYERT
ÖSSZEG
1.578.610,- Ft 1.000.000,- Ft

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

206/2015

SAJÁT ERŐ

578.610,- Ft
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MEGJEGYZÉS
A pályázat keretében az
elhanyagolt, forráshiány miatt
nem megfelelően gondozott
első világháborús emlékművek
állagmegőrző karbantartására
és felújítására lehetett
pályázatot benyújtani.
Szentgotthárd 2015. október
13-án beadott pályázata a
rábakethelyi Brenner János tér
316 hrsz. 1. világháborús
szobor felújítására vonatkozik.
Pályázat NYERT! Azonban a
kivitelezés eredeti határideje
2015. december 31. volt, de
tájékoztatást a döntésről csak
2015. november 27-én
kaptunk, így kérvényeztük a
határidő meghosszabbítását a
kültéri munkálatokra való
tekintettel, március 31-re
voantkozóan jóváhagytak
számunkra.

CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
350.000 €

ELNYERT
ÖSSZEG
elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

Kolostorkönyvtár
felújítása
SI-HU
SzlovéniaMagyarország

52.500 €
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MEGJEGYZÉS
A projekt magába foglalná a
fagerenda födém, a
mennyezetkép és az oldalfalak
díszítőfestésének restaurálását,
illetve az ablakok, ajtók és a
hajópadlók rekonstrukcióját is.
Szlovén partnerekkel Maribor
vezetésével, illetve a Móra
Ferenc Városi Könyvtár és
Múzeummal és a Pannon Kapu
Kulturális Egyesülettel közösen
vennénk részt, melyben a
kolostorépületünk ciszter
könyvtárának felújítása
történhetne meg.

CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
94.605,50 €

Refektórium
felújítása

ELNYERT
ÖSSZEG
elbírálás alatt

SI-HU
SzlovéniaMagyarország

SAJÁT ERŐ

14.191 €
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MEGJEGYZÉS
Közösen nyújtunk be
pályázatot szlovén oldalról
Apace, Szent András, Szent
Anna, Lenart településekkel,
illetve a Szlovén
Örökségvédelmi Intézettel,
magyar oldalról pedig pedig
Őriszentpéter városával. Ennek
a projektnek a keretében sor
kerülne a Refektórium
épületének oldalsó
faburkolatának
visszaállítására és
restaurálására (lásd: I.
számú melléklet), illetve ehhez
kapcsolódóan - kötelező
elemként - egy kvízjáték is
kidolgozásra kerülne az
idelátogató turisták számára a
Refektórium kapcsán, a ciszter
hagyományokra vonatkozóan.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2016. február 24-i ülésére
Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési tervet meghatározó alapelvek, keretek
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a
továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg az önkormányzatok központi
költségvetési támogatását. A tervezési, gazdálkodási, elszámolási szabályokat elsődlegesen az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak
végrehajtásáról szóló 3681201l. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.), valamint az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szabályozza.
A kötelező önkormányzati feladatokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv) és az ágazati jogszabályok határozzák meg
Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület
részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt
bemutatni, melyek az előterjesztés mellékleteit képezik:
l . Helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
2. Előirányzat felhasználási ütemtervet
3. Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve is
4. Közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket –
értelmező kimutatást.( A Képviselő-testület élt az adóelengedés lehetőségével)
5. A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év
tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb
csoportokban. Működési hiány az előző évekhez hasonlóan továbbra sem tervezhető.
2016. évben az adóerő-képesség figyelembevétele miatt önkormányzatunk továbbra sem
részesül egyes költségvetési támogatásban (települési önkormányzatok működési
támogatása). Továbbra is 40% marad az önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból,
változatlan a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazottak bértáblája, a cafetéria keret .
A költségvetés tervezése:
- A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását
biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi
fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat
kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
- A feladatokhoz kapcsolódó költségek meghatározásakor a takarékos és hatékony
gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni, de a kiadások szükséges és reális fedezetét biztosítani
kell a tervezés során.
- A szociálisan hátrányos helyzetűek szociális támogatására fordítható kiadások szintjének
megtartására kell törekedni.
- A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, és törekedni kell a céljainkkal
összhangban lévő pályázatok által megnyerhető források kihasználására.
- Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, az arra kijelölt ingatlanok
értékesítésének, hasznosításának megvalósítása. (telkek)
- Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a
meglévő, több éves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek
realizálását.
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- Az adókintlévőségek csökkentése érdekében folytatni kell a következetes végrehajtási és
ellenőrzési tevékenységet.
- Törekedni kell a közfoglalkoztatás esetében is a pályázati lehetőségek kihasználására.
- A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános célszerű
lenne tartalékot képezni.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a tervezés során a Hivatal szakmai szervezeti egységei és a
költségvetési szervek az alapító okiratban, a gazdasági társaságok a közszolgáltatási
szerződésekben meghatározott feladatairą, valamint a Képviselő-testület és Szervezeti és
Működési Szabályzatban meghatározott feladatokra nyújtották be költségvetési javaslataikat
kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok megbontásban. A javaslataikban
elkülönítették az előre vállalt kötelezettségeket, valamint az előző évről áthúzódó és
folyamatban lévő feladatok forrásigényét.
A költségvetés összeállításánál továbbra is azt az elvet követtük, hogy a fejlesztési forrásokat
ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési, valamint költségvetési hiánnyal nem
terveztünk. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános
tartalékot kell képezni.
A beterjesztett költségvetés ismertetése
A januári Képviselő-testületi ülésre benyújtott költségvetési tervezethez képest az alábbi
változások történtek: részben Képviselő-testületi határozat, Máriaújfalui pályázat bruttósítása
a megküldött kiadások alapján, részben időközben felmerült kiadások (vadásznap,
Szengotthárdi Alapító okirat, Tóth Ferenc Csatakönyv), pénzmaradvány, állami támogatás
korrekció miatt( Szoi élelmezési támogatás korrekció, .Szeob Bölcsőde felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelők béréhez támogatás, szociális ágazati pótlék visszafizetése, 2015. évi
bérkompenzáció stb).

Bevételek (januárban):

e/Ft
2 583 199

3/2016. sz. Képviselő-testületi határozat idegenforgalmi adó

20 000

3/2016. sz. Képviselő-testületi határozat telekadó

10 000

3/2016. sz. Képviselő-testületi határozat telekértékesítés

12 000

Máriaújfalui szennyvíz pályázat Áfa (visszaigényelhető) 286 585 880 Ft

77 378

2015. évi vis maior várható bevétele

41 873

2015. évi pénzmaradvány
Felh.bev. (terepasztal-pénzmaradványban szerepel)
SZOI élelm.korrekció
Szeob felsőfokú gyermeknevelő tám.
2015. évi bérkompenzáció
Bevételek változása összesen:

200 000
-

1 500
-

636
3 017
913

363 045

Bevételek összesen:

2 946 244

Kiadások (januárban):

2 846 389
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3/2016. sz. Képviselő-testületi hat. tartalék olimpiai sportolók 2 fő

2 000

3/2016. sz. Képviselő-testületi határozat külkapcsolati keret

1 000

3/2016. sz. Képviselő-testületi határozat harangjáték törlése

8 000

3/2016. sz. Képviselő-testületi határozat Mújfalui kultúrház

-

8 000

9/2016. sz. Képviselő-testületi határozat telekvásárlás parkolóhoz

3 343

13/2016. sz. Képviselő-testületi hat. Horváth Kristóf támogatása

100

16/2016. sz. Képviselő-testületi határozat megyei kitüntetettek 4 fő

400

Megyei vadásznap megrendezéséhez

500

Tóth Ferenc könyvkiadás

400

Egyéb szervezetek, egyesületek pályázati önrészéhez

5 000

Máriaújfalui szennyvíz pályázat Áfa

95 903

SZOI korrekció étkezés

-

1 175

Családs. és Gyj Kp többlete létszámnövekedésből adódó

3 416

Szentgotthárd Alapító oklevél

3 700

Játszótér építés, bővítés

-

10 000

Művelődési Ház homlokzat (pályázat-önrészre marad 13m/Ft)

-

7 000

Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás

-

3 000

Hármashatár baráti kör rendezvény
Fúvósok egyenruha

-

600
1 000

Lízing korrekció

97

Szoc.ág.pótlék 2015. visszafiz.
Egyéb tartalék
Kiadások változása összesen
Kiadások összesen:

263
4 508
99 855
2 946 244

A hiány összege: 0 Ft
Nem került tervezésre:
- Térfigyelő kamerarendszer fenntartási költségei (információ hiányában kb 2 m/Ft)
- Máriaújfalui Sportegyesület támogatása 2,5 m/Ft
- Evangélikus Egyházközség lakáskialakításához 3 432 e/Ft
- KLIK informatikai beszerzésekhez kér 104 e/Ft
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzése
során javasolta a Képviselő-testületnek egyensúlyi tartalék képzését. Az előző években
forrás hiányában a Képviselő-testület nem képzett ilyen tartalékot. Ugyanakkor nemcsak
a Gotthard Therm Kötvény kezességvállalása miatt, hanem a pályázatok előfinanszírozásához
is jelentős tartalékra lenne szüksége az Önkormányzatnak. Ennek hiányában az elnyert
pályázatok más költségvetési kiadások terhére valósulhatnak meg. Ugyancsak tartalék
elkülönítésére lenne szükség a költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága
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érdekében. Mivel tartalékot nem képeztünk, ezért a költségvetés végrehajtása különösen
nagy felelősséggel jár.
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.
Az előzetes adatszolgáltatás leadási határideje március 16-a.
Mindezekre tekintettel, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a költségvetési
rendeletében 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 az előterjesztés 2. számú .mellékletében (Adósságot
keletkeztető ügyletek/határozathoz) mutatjuk be.
Összefoglalás:
Bevételeink tervezése Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvényben meghatározott makrogazdasági mutatók, valamint az önkormányzati feladatokhoz
hozzárendelt feladatfinanszírozási rendszer fajlagos támogatási összegei alapján történt.
Fő célkitűzésként továbbra is a működőképesség megtartását, a megkezdett, előkészített
fejlesztések folytatását fogalmaztuk meg. A működtetésre tervezett bevételeink és kiadásaink
takarékos, megfontolt gazdálkodás mellett elegendőek a városüzemeltetési és
intézményműködtetési feladatok ellátásához. Fokozott felügyeleti ellenőrzés szükséges a
költségvetési szerveknél a szakmai és gazdálkodási, valamint a 100%-os önkormányzati
tulajdonban lévő gazdasági társaságok gazdálkodásával kapcsolatosan. Pótelőirányzatok,
pótbefizetések támogatása csak szakmailag és pénzügyileg megalapozott igények alapján
történjen, meghatározva annak forrását is. A költségvetési szerv vezetője lehetőség szerint
elsősorban saját költségvetésének átrendezésével próbálja megoldani forráshiányát.
A már meglévő tervekkel várjuk a pályázati kiírások megjelenését, melyek a saját fejlesztési
forrásainkat kiegészítve segítik elő város további fejlődését. Ugyanakkor fontos felhívni a
figyelmet arra, hogy önkormányzatunk tartalékkal nem rendelkezik, ezért a pályázati
előfinanszírozások a költségvetésben tervezett kiadások terhére történik. Emiatt szükséges a
hatásvizsgálatokat pályázati előterjesztésekben komolyan venni és részletesen leírni melyik
évben, mennyi összeggel terhelődik a költségvetés, lehívható-e előleg, mennyi, elszámolási
időpontok, a visszaigénylés ténylegesen mikor várható stb. Amennyiben ez a költségvetési
évben nem realizálódik a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében a Képviselőtestületnek szükséges dönteni arról, mely költségvetési tételek megvalósítása marad el, mely
költségvetési tétel kerül elhalasztásra illetve elvonásra.
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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.
1. 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 képviselőtestület 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.
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
2016. évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
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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 (Adósságot keletkeztető ügyletek/határozathoz) szerint
határozza meg.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gst alapján 2016. évben
adósságot keletkeztető ügylethez : nyújt be előzetes adatszolgáltatást. Mértéke:
……….millió forint.
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi
költségvetéshez a következő módosításokat javasolja:
3.1.) ……………………………………………
3.2.)…………………………………………….
Határidő : azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2016. február 9.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…..(…) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. 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:
.
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 bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje
2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 2 946 244 e/Ft azaz kettőmilliárd-kilencszáznegyvenhatmilliókettőszáznegyvennégyezer forintban
b) bevételi főösszegét 2 946 244 e/Ft azaz kettőmilliárd-kilencszáznegyvenhatmilliókettőszáznegyvennégyezer forintban,
állapítja meg.
(2) A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet, a 2016. 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.
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(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét a 10. mellékletben
részletezettek, a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámkeretét 2016. évre
a 11. mellékletben részletezetteknek megfelelően határozza meg.

(9) Szentgotthárd Város Önkormányzat által nyújtott 2016. 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.
3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (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
2 392 372 e/Ft
a) intézményi működési bevételek:
259 011 e/Ft,
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1 673 499 e/Ft
c) Működési támogatások:
330 617 e/Ft
d) Egyéb működési bevételek:
129 245 e/Ft
(3) Felhalmozási bevételek
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
b) Felhalmozási támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek
(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.
(5) Költségvetési bevételek összesen:

353 872 e/Ft
0 e/Ft
341 652 e/Ft.
0 e/Ft
220 e/Ft
2 746 244 e/Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 200 000 e/Ft
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:
200 000 e/Ft
aa) működési pénzmaradvány
200 000 e/Ft,
ab) felhalmozási pénzmaradvány
0 e/Ft.

(7) Finanszírozási bevételek összesen:

200 000 e/Ft

4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a)

működési kiadások előirányzatra

1 573 087 e/Ft-ot

b)

felhalmozási kiadások előirányzatra

1 215 113 e/Ft-ot

c)

támogatások kölcsönök nyújtására

70 000 e/Ft-ot

d)

pénzforgalom nélküli kiadásokra

76 820 e/Ft-ot

e)

finanszírozási kiadásra

11 224 e/Ft-ot

határoz meg.
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5.§ (1) Az 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) személyi juttatások előirányzata
314 601 e/Ft
b)

munkaadót terhelő járulékok előirányzata

91 322 e/Ft

c)

dologi kiadások előirányzata

701 615 e/Ft

d)

egyéb működési kiadásra

449 999 e/Ft

ebből
da) műk. célú peszk átad. államh belülre

395 751 e/Ft

db) műk. célú peszk átad. államh kivülre

54 248 e/Ft

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás
e)

0 e/Ft

ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata

15 550 e/Ft

Működési kiadások összesen:

1 573 087 e/Ft

(2) Az 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az
Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A 4. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez
4.000 e/Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete

2 000 e/Ft

ab) katasztrófa alap

1 000 e/Ft

ac) általános tartalék

1 000 e/Ft

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 72 820 e/Ft összegben, az alábbiak szerint
(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
a)

Pályázati alap működési

1 600 e/Ft

b)

Intézmény karbantartás

3 000 e/Ft

c)

Rendezvény

1 000 e/Ft

d)

Környzetvédelmi alap

1 000 e/Ft

e)

Közcélú fogl.dologi

f)

Közcélú fogl.pályázati önrész

1 100 e/Ft

g)

Ifjúsági Tanács

1 000 e/Ft

h)

VM Gimnázium évforduló

1 000 e/Ft

i)

Visszafizetendő áll.tám

500 e/Ft

35 112 e/Ft
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j)

Rendelőintézet

10 000 e/Ft

k)

Civil Alap

5 000 e/Ft

l)

Egyéb szerv.egy.pályá.önr

5 000 e/Ft

m) Olimpiai sportolók tám.2 fő

2 000 e/Ft

n)

Fúvószenekar egyenruha

1 000 e/Ft

o)

Egyéb tartalék

4 508 e/Ft

6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 330 617 e/Ft
állami támogatásban részesül. Az állami támogatásból 236 137 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: 90 000 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 2016. 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.
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(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 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.
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(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 Képviselőtestületi 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
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 1.500 e/Ft összegben
kötelezettséget vállaljon,
b) a polgármestert, hogy 2.000 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 2015. 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
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meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási
előirányzat maradvány elvonásra kerül,
b) a Rendelőintézet 2015. 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.
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 Képviselőtestület 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.
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25. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. 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 2016. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

.
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 járó bevételeket tartalmazza, amely részletezését külön melléklet is
rendezi.
7.§
Részletezésre kerülnek a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi
szolgáltatásokhoz tervezett kiadások.
8.§
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A költségvetési rendeletben az önkormányzat és költségvetési szervei 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.§ - 26. §
Technikai jellegű előírásokat tartalmaz a Polgármester veszélyhelyzetben történő
intézkedéseinek lehetőségeiről, azok költségvetési hatásainak átvezetéséről, a rendelet
hatályba lépéséről
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról, a PKKE 2015.
évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2016. évi
munkatervéről. Tájékoztató a 2016. évi városi rendezvénytervről. A Csákányi László
Filmszínház beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd kulturális életének szervezői az önkormányzat berkein belül 2015-ben a Pannon
Kapu Kulturális Egyesület mellett Szentgotthárd Város Önkormányzata (benne a
Szentgotthárdi közös Önkormányzati Hivatal) valamint a Csákányi László Filmszínház a
SZET Szentgotthárdi Kft részeként voltak. 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. Jelen előterjesztés tájékoztatást ad a tavaly meghatározott Cselekvési terv
megvalósulásáról, a tervben a jövőre vonatkozó feladatokról és a 2016. évi városi
rendezvénytervről is. A Csákányi László Filmszínház munkájáról szintén elkészült a jelentés,
ami az Előterjesztés melléklete.

I. Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 90/2015. sz. határozatában
Szentgotthárd Város Kulturális, Közművelődési Koncepciójához kapcsolódó Cselekvési
tervet elfogadta azzal, hogy a tervet folyamatosan frissíteni kell, valamint annak
aktualizálására az Önkormányzat mindenkori költségvetési tervének tárgyalásakor visszatér.
Kikértük az érintettek véleményét, a módosításokat, érkezett jelzéseket jelöltük a tervben
(lásd: 1. sz. melléklet).
A tavalyi évet tekintve elmondható, hogy kulturális eseményben igencsak gazdag évet tudhat
maga mögött a város. A már hagyományosnak mondható események mellett az új
kezdeményezések, is sikerrel megvalósultak, illetve érzékelhető, hogy az igényesebbszínvonalasabb kultúraközvetítés is lépésről-lépésre nagyobb népszerűségnek örvend a
városban. Azt gondoljuk, hogy Szentgotthárdon minden megvan ahhoz, hogy az ország/ a
régió egyik különleges, kulturális központja legyen, és erről az útról a jövőben sem szabad
letérni.

II. A PPKE 2015. évi beszámolója
Az Egyesület által elkészített beszámolóból (lásd: 2. sz. melléklet) az alábbiakat emeljük ki:
- Az Egyesületnél a munkaszervezetben 2015-ben több személyi változás is történt, alig
9 hónap alatt 4 fő munkaviszonya szűnt meg. A tavalyi év során 1 fő kulturális
közfoglalkoztatott segítette az Egyesület munkáját, továbbá alakalomszerűen 19 diák
végzett közösségi munkát. A továbbképzési rendszer keretében 1 fő felsőfokú
közművelődési szakember tanulmányokat folytatott.
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- Az Egyesület 2015-ben 34.270.000,- Ft támogatást kapott az Önkormányzattól az
érvényben lévő együttműködési megállapodás alapján, illetve ezen túlmenően jelentős
bevételekkel számolhatott az önkormányzati pályázati támogatások által is. A
beszámoló szerint „Az egyesület elmúlt évekbeli mérlegei megmutatják, hogy a jól
átgondolt, jól szervezett és megtervezett működés mennyi megtakarítást eredményezett,
ami a tetemes tartozás csökkentését eredményezte.” A beszámoló 2005. évig
visszamenőleg mutatja az Egyesület pénzügyi eredményeit, összehasonlítva ezzel a
jelenlegi pénzügyi mutatókat. Mindezzel párhuzamosan azonban nem szerepelteti –
többek között - az éves önkormányzati támogatás összegét, ami 2011. év óta jelentősen
emelkedett, 2010. évben ez az összeg még mindössze 26 millió Ft volt, vagyis 8 millió
forinttal kevesebb egy évben, mint most. Nem szerepel továbbá visszamenőleg az
alkalmazott szakemberek vagy a használt ingatlanok (Művelődési Ház) száma sem az
eredmények összehasonlításban, így ez az összevetés nem ad reális képet.
- Továbbra is a Színház épületében dolgozik a munkaszervezet. Az Önkormányzat által
2015 évben felújításra került az épület vizesblokkja,. Az átfogó biztonságtechnikai
felülvizsgálat során feltárt minimális elvárásokat pótolta az Egyesület. Egyes
infrastrukturális fejlesztések azonban halaszthatatlanok, ezek:
színház öltözők felújítása
légbefúvó illetve elszívó berendezések felújítása
a látogatóközpont ajtajának hőszigetelt ajtóra való cseréj
technikai fejlesztések – egy komplett vizuál és hangtechnikai rendszer
beszerzése a színpadra is
a Színház hátsó bejárati része is cserére vár.
- A 2015-ös évben az Egyesület továbbra is nagy hangsúlyt fektetett a marketing
tevékenységére: a honlapon folyamatos friss információval tájékoztatja az érdeklődőket,
plakátokat, megállító táblákat helyeznek el, szóróanyag/programfüzet készítésével és a
média bevonásával közvetítik a közönség felé az információkat.
- A tavalyi évben is fontos feladatnak tekintette az Egyesület a pályázati források
kihasználását. Három sikeres pályázatból 2.356.596.- Ft, szponzori támogatásokból
további közel 300.-e/Ft segítette az Egyesület munkáját.
- Szakmai téren 2015-ben is a színvonal megtartása, a közönség elvárásainak, igényeinek
mind szélesebb körű kielégítése volt a cél. 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 esetlegesen feltárt hiányosságok mindig inspirálóan hatottak a
következő feladatoknál. A folyamatosan változó igények szükségessé teszik a további
változást, fejlődést, megújulást.

III.

A PKKE 2016. évi munkaterve

Az Egyesület munkaszervezete elkészítette az Egyesület 2016. évi munkatervét (lásd: 3. 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 megvalósítása, a lakosság az
idelátogatók igényeinek kielégítése.
Természetesen a munkaterv tartalmazza a már évtizedes hagyományokkal bíró
rendezvényeket (Farsang, Gyermeknap, SZIN, Városházi Esték, Hopplá Fesztivál,
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-

-

-

Szentgotthárdi Történelmi Napok), a közelmúltban életre hívott rendezvényeket
(Tavaszköszöntő Fesztivál, Zöld Szentgotthárd Környezetvédelmi, Kulturális és
Gasztronómiai Fesztivál, Karácsony kinn is benn is, stb.) .
2016-ban is az Egyesület kiemelt célként tűzte ki az ifjúsági korosztály megszólítását
az önkormányzati ifjúsági referens hatékony bevonásával.
Megszervezi gyermekszínházi előadásokat, ünnepekhez kötődő játszóházakat, tematikus
programokat – Húsvét, gyermeknap, Mártonnap, Mikulás. Az ifjúsági korosztály
számára folytatják a Filharmóniai előadásokat.
A 2015-ben elkezdett Klubestek szervezése továbbfolytatódik – zenei és prózai
témában – elsősorban helyi és meghívott vendéggel.
Az Egyesület az amatőr művészeti csoportjait továbbra is támogatja, munkájukat
segíti, a város és a térség civil szervezeteivel való kapcsolattartást továbbra is célként
tűzte ki .
2016-ban a Gotthárdi Vakáció kereteiben 4 tábort szerveznek.

IV.

A Csákányi László Filmszínház beszámolója a 2015. évről

A Csákányi László Filmszínházat a SZET Szentgotthárdi Kft üzemelteti. A filmszínház a
filmkultúra közösségi tere. Az 5. számú melléklet részletesen szól az elmúlt év munkájáról.
Tény, hogy Szentgotthárd kulturális életének igen sikeres szereplője volt 2015-ben is ez az
intézmény.

V. Tájékoztató a 2016. évi városi rendezvénytervről.
A Hivatal adatgyűjtésében elkészült a Városi Rendezvényterv is. A Hivatal, a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület, az intézmények és civil szervezetek jelenleg ismert rendezvényeit,
programjait tartalmazza. A népszerűbb eseményekről többnyelvű programajánló flyer is
készül. A terv aktualizálása folyamatos (lásd: 4. sz. melléklet).

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

Határozati javaslat:
1.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Kulturális, Közművelődési Koncepciójának cselekvési tervéről szóló beszámolót az 1.
számú melléklet szerint megismerte és elfogadja azzal, hogy:
- a színház öltözőinek és hozzá tartozó vizesblokkok felújítására költségbecslést
kell előterjeszteni a 2016. márciusi testületi ülésre.
- ………………………………….
Határidő: folyamatos
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
felelősként megnevezett szervezetek

2.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu
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Kulturális Egyesület 2015. évi beszámolóját az 2. számú melléklet szerint megismerte
és elfogadja / az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
- ……………………………………………………...
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Éva elnök
3.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület 2016. évi munkatervét a 3. 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

4.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi Városi
Rendezvénytervet megismerte. Felkéri a városi programszervező szervezeteket, hogy a
rendezvényterv változásait/aktualizálását folyamatosan jelezzék a Hivatal felé.
Határidő: folyamatos
Felelős : városi programszervező szervezetek

5.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákányi László
Filmszínház 2015. évi beszámolóját megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
Egyetért azzal, hogy a beszámolóban felvetett beruházást igénylő feladatokat el kell
végezni – javasolja ehhez pályázati források keresését.
Határidő: folyamatos
Felelős : Czotter – Szukics Mónika ügyvezető
Huszár Gábor polgármester
Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető

Szentgotthárd, 2016. február 11.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet

KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓ
CSELEKVÉSI TERVE

FELADATOK

FELELŐS

HATÁRIDŐ

KÖLTSÉGVETÉS

Móra Ferenc Városi Könyvtár
a felnőtt részlegek villanyhálózatának és a felnőtt
kölcsönző világítási rendszerének korszerűsítése

Önk.

költségvetésben
nem tervezett

az udvar térkövezésével olvasóterasz kialakítása

Önk.,

költségvetésben
nem tervezett

a fiókkönyvtárak épületének korszerűsítése

Önk., SZET
KFT

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum
A Dél –dunántúli fazekassága c. kiállítása
lebontása, új kiállítás rendezése a Savaria
Múzeum közreműködésével

MFVK,
SZET KFT

2016.április
30.

További ablakcsere a látványraktárban

MFVK

2016.június
30.

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,
GotthárdTherm Kft.

MEGVALÓS
ULT, továbbra
is folyamatos

A kaszagyári kiállítás, a csata terepasztal és a
hadiösvény c. kiállítás végleges helyére kerülése
+ helyi értéktár kiállítás a 2016 évi Történelmi
Napokra

MFVK,
Honismereti
Klub

2016. április
30.

a Múzeum 2016.
évi
költségvetésében
megvan a fedezet
a Múzeum 2016.
évi
költségvetésében
megvan a fedezet
költségvetésben
nem tervezett
-

2016.
augusztus

Művelődési Ház
a Művelődési Ház kerthelyiségének felújítása,
nyári szabadtéri rendezvényhelyszín kialakítása

Önk., SZET
Kft.

várhatóan
2017.

18 M Ft a 2016.
ősszel megjelenő
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LEADER
pályázatból
koncepció kialakítása az épület emeleti
helyiségeinek használatára

PKKE

2015. március
<-> anyag
nem érkezett

Színház
öltöző/öltözők civil térré alakításának vizsgálata

PKKE

2015.
folyamatos
<-> anyag
nem érkezett

színházban vizesblokk felújítás

Önk.

MEGVALÓS
ULT
2015-ben nem
tervezett

színházban öltözők valamint a nézőtér, színpad
és büfé világításának cseréje, fűtésrekonstrukció
(radiátorok cseréje), ablak és ajtóüveg csere

kb. 3.500.000.-Ft
VP pályázati
forrásból 2017

a biztonságtechnikai berendezések (tűzcsapok,
színpadfüggöny impregnálása légbefúvó illetve
elszívó berendezések, biztonsági vészvilágítás
rekonstrukciója) felújítása
Ebből a tűzcsap, biztonsági vészvilágítás
felújítása megtörtént
a Látogatóközpont ajtajának hőszigetelt ajtóra
való cseréje

2015-ben nem
tervezett

kb. 2.000.000.-Ft

197.995.-FT
2016.augusztu
s 31.

2016. évi
költségvetésben
tervezve

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
a helyi termékfejlesztés ösztönzése és a helyi
értékek összegyűjtése és bemutatása
ennek keretében a TDM
levendulapárnát, kézműves
ajándéktárgyakat, ékszereket kínál
szoros együttműködés a rendezvényszervezéssel
és turizmussal foglalkozó szervezetekkel, aktív
részvétel a Rendezvényszervező és Turisztikai
Munkacsoport munkájában, összhangban a városi
turisztikai cselekvési tervvel,

PKKE, TDM

továbbra is
folyamatos

PKKE

folyamatos

PKKE
a PKKE pozícionálása: közösségfejlesztés,
ifjúsági politika (közösségi színtér kialakítása,
Fikusz felújítása), a civil és művészeti csoportok
mentorálasa (anyagi támogatás tevékenységükhöz-

folyamatos

fedezete: az
eladásból vagy
bizományosi sz.

kb. 3.500.000.-Ft
(nincs pontos
tartalom)
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útiköltség finanszírozása), partnertalálkozó, az
értékmentés és megőrzés, a közművelődés
„pókháló” szervezetévé alakítása.

Várkert - Szabadtéri színpad
a Várkert járművekkel való megközelítésére
kialakítani a bejáratot a Kossuth L. utcából

a szabadtéri színpad és környékének rendezése
I. ütem: a kisház felújítása kívül-belül,
tetőfelújítás, villamosítás
II. ütemben a teljes várkert megújulása a
Zöld város TOP pályázati projekt
keretében

Városüzemelt legkésőbb
etés., SZET
2015. június
Kft.
30. (!)
MEGVALÓS
ULT
Önk.,SZET
legkésőbb
KFT.
2015. június
30. (!)
MEGVALÓS
ULT

Önk. elfogadott
támogatása (lásd:
lentebb)

77/2015. sz.
határozat alapján
5.200.000.-Ft
TOP pályázati
forrás

2017 -2018.

Barokk kolostorépület
a nyári „Kolostorszínház” feltételeinek
megteremtése az udvaron

Önk., SZET
KFT

folyamatos

pályázati forrásból

Szentgotthárd a századelőn - Széll Kálmán
kiállítás létrehozása

Önk.

Önk. elfogadott
támogatásából

A Ciszterek Szentgotthárdon kiállítás bemutatása
a Hivatal épületében - Refektórium előterében
(képkeretezés, 2 db tárló készítése)

Önk.

2015. június
08.
MEGVALÓS
ULT
2015-ben
fedezet hiánya
miatt 2016-ban
tervezett

2015. ősz

300.000.-Ft –
500.000.- Ft (SZET
finanszírozza)

300.000.-Ft a
2016. évi
költségvetésben

Csákányi László Filmszínház
az aulát és a nézőteret jelenleg elválasztó ajtó
cseréje

SZET KFT.

VP pályázati
forrásból 2017.
nézőtéri fűtés gépésztechnikai felülvizsgálata és
felújítása

SZET KFT.

2015-re nem
tervezett

VP pályázati
forrásból 2017.

az épület Rába felöli oldalán ifjúsági-közösségi tér SZET KFT.,
kialakítása kültéri bútorokkal
Önk.

2015-re nem
tervezett

LEADER
pályázati
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az előcsarnokban (a galérián) kávézós-beszélgetős
hely kialakítása bútorok beszerzésével

SZET KFT.,
Önk.

2015. ősz

forrásból 2017.
250.000.-Ft –
500.000.-Ft (SZET
finanszírozza)
LEADER
pályázati
forrásból 2017.

Csákányi László „mini” kiállítás létrehozása az
eredeti relikviákkal

SZET KFT.,
Önk.

2015. ősz

SZET
finanszírozza
LEADER
pályázati
forrásból 2017.

egységes arculat kialakítása, a mozi
előcsarnokának dizájnosítása

SZET KFT.

2015. nem
tervezett

a film- és társművészetekhez kapcsolódó, illetve
egyéb rendezvények / fesztiválok / tematikus
napok / közönségtalálkozók szervezése a moziban

SZET KFT.

folyamatos

LEADER
pályázati
forrásból 2017.

Egyéb
a Rendezvényszervező és Turisztikai
Munkacsoport működésének biztosítása

Önk., PKKE,
TDM,
GotthárdTherm Kft.,
MFVK

folyamatos

folyamatos

2.sz. Melléklet
3. sz. Melléklet
4. sz. Melléklet
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Az anyaghoz külön csatolva!
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5. számú melléklet

HA MOZI, AKKOR SZENTGOTTHÁRD, ÉS TÖBB, MINT FILMSZÍNHÁZ!

JÓ FILMEK CSÚCSMINŐSÉGBEN MINDENKINEK!

TÁJÉKOZTATÁS A SZENTGOTTHÁRDI
CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ
2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

INNOVÁCIÓ
KOOPERÁCIÓ
KOORDINÁCIÓ
KOMMUNIKÁCIÓ

Készítette:
Sebestyén Dénes
Szentgotthárd, 2016. február 12.
1. ELŐZMÉNYEK
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Onnan szeretném folytatni, ahol tavaly januárban a 2014. esztendőről szóló beszámolót
abbahagytam. Az említett anyag összegző részében többek között az alábbi gondolatokat
fogalmaztam meg:
„Az elért nézőszámok nagyon jónak mondhatók, természetesen folyamatosan és a
végtelenségig nem növelhetők, de meglátásom szerint ezen a területen még mindig vannak
lehetőségek, ezért éves szinten további emelkedéssel számolok.
A több vendég pedig nem csak a jegybevétel volumenére lesz kedvező hatással, hanem a büfé
nyereségességét is fokozza majd, amelynek átvétele kitűnő lépésnek bizonyult.”
Eddig teljes naptári évet, vagyis január 1-től december 31-ig terjedő időszakot még nem
teljesített a digitális technika bevezetése óta a filmszínház, két „éves” adat azonban mégis
rendelkezésre áll: 2013. május 10-től 2014. május 10-ig összesen 15548 Vendég érkezett,
2013. június 1-től 2014. május 31-ig pedig ez a szám 15199 fő lett.
Ha egy mondatban kellene összefoglalnom az elmúlt esztendőt, akkor csupán ennyit írnék le:
a bánat és az öröm egyaránt rányomta a bélyegét annak az évnek a kivételes teljesítményére,
amikor a 102 éves szentgotthárdi Csákányi László Filmszínház lelkes és elkötelezett csapata a
mozizás 120. évében összesen 21020 Vendéget fogadott.
2. VÁLTOZÁSOK
A második 100 NAP – 100 ÉLMÉNY kampány után a moziba betérők továbbra is számíthattak
kedvezményekre és meglepetésekre, de persze nem akkora volumenben, mint a 2014.
szeptember 23-tól december 31-ig terjedő időszakban.
Február közepétől 100 Ft nagyságrendben drágítottuk a mozijegyek alapárát, így azok a film
formátumától függően a következők lettek: a 2D-s 800 Ft helyett 900 Ft, a 3D-s pedig 1000 Ft
helyett 1100 Ft. Az előre leszervezett és vetítési renden kívüli előadások belépője 500 Ft-ról
550 Ft-ra emelkedett (Csoportjegy), a FILMKLUB előadásai pedig 600 Ft helyett 650 Ft-ba
kerültek (Klubjegy). A társművészetek ára viszont nem változott, az 1500 Ft maradt (Artjegy).
Az erkély ülőhelyei sem lettek drágábbak, ugyanannyiba kerültek, mint a földszintiek.
Egy kedvezmény – a Páros (minden második jegy 100 forinttal volt olcsóbb) – kikerült, de
helyette belépett kettő másik: a Kedvezményjegy (diákoknak és nyugdíjasoknak 100 forint
engedmény) és a Családjegy három főtől (az első belépő alapáron van, ehhez képest a
második már 100 forinttal, a harmadik és minden további pedig 200 forinttal olcsóbb).
A meglepetés vonalat az Alkalomjegy vitte tovább, amelyet eleinte minden 250., majd az év
második felében minden 500. Vendég megkapott. Ebben részesültek a tevőlegesen segítő,
továbbá a mozi működését bármilyen más formában támogató személyek is.
A Cégjegy konstrukció pedig azt jelentette, hogy előre és számla ellenében – bruttó 900 Ft/db
áron – kellet megvenni legalább 50 db belépőt, amelyek a premierfilmek és a társművészetek
kivételével minden egyéb 2D-s vagy 3D-s vetítésre felhasználhatóak voltak.
A technikai jellegű fejlesztéseknek köszönhetően júniustól már ingyenes WIFI állt a Vendégek
rendelkezésére. A mozi honlapján elérhetővé vált a FÓRUM és a FÓRUM PLUSZ szolgáltatás,
így már nem csak a filmekhez lehetett hozzászólni a TÁRSALGÓ opcióban, hanem mindig volt
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kiemelt téma is. A weboldal árak menüpontjához pedig felkerült a büfé teljes kínálata az
érdeklődők még teljesebb körű tájékoztatása érdekében.
Az év legtragikusabb pillanata az volt, amikor hosszan tartó és súlyos betegség után
októberben Talabér Ernő elhunyt. A vállalkozói szerződés megszűnését követően a
filmszínház valamennyi dolgozója a SZET KFT. munkatársa lett. Új személy nem került
alkalmazásra, mert egyrészt a mozi üzemeltetéséből adódó feladatokból mindenki többet
vállalt, másrészt pedig önkéntesek is segítették a munkát, különösen decemberben, amikor
Talabér Ernőné felmondott.
3. TERVEK REALIZÁLÁSA
A lemezről történő vetítéseket folyamatosan veszélyeztető tényezőt tavaly nyáron a HIVATAL
közreműködésével sikerült kiküszöbölni, ugyanis a megbízhatatlan régi blu-ray lejátszót
kicseréltük egy újabb és modernebb eszközre.
Több esetben vállaltuk a „sikerfilmek” hazai premierrel egy időben történő bemutatását még
akkor is, ha az első héten minden vetítési napon műsorra kellett tűznünk.
A FILMKLUB törekvéseit folyamatosan támogattuk, és a társművészeteket (alternatív
tartalmakat) szintén megtalálták nálunk az érdeklődők, akik sok esetben csak ezért jöttek
hozzánk.
A tapasztalatok azt mutatták, hogy jó a kétheti ciklus az értékesebb produkciók bemutatására,
ezért időszakosan – tavasszal és ősszel a 100 nap alatt – létrehoztunk egy „art sávot”, amely
kizárólag a keddeket érintette.
A FILMKLUB tavaszi sorozata az Európai filmszeletek címet kapta, és február 17-től április 28ig tartott. A vetítésekre kéthetente keddenként került sor. A következő filmek kerültek a
vászonra: Fehér Isten (magyar thriller), Szerelmes nővérek (német-osztrák-svájci történelmi
dráma), Ida (lengyel-dán filmdráma), Róma körül (olasz dokumentumfilm), Godard: Búcsú a
nyelvtől (svájci kísérleti film), A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt (svéd
vígjáték).
A társművészetek (alternatív tartalmak) tavaszi programja március 10-től május 5-ig tartott. A
vetítésekre kéthetente keddenként került sor. A következő előadásokra válthatott jegyet a
közönség: Aerosmith – Rock for the Rising Sun (koncertfilm), William Shakespeare:
Vízkereszt, vagy amit akartok (színházi előadás a londoni Shakespeare’s Globe társulattól),
Antonio Gades: Carmen Flamenco (flamenco-balett a madridi Teatro Real előadásában),
Nagy zeneszerzők nyomában – Chopin (koncert-dokumentumfilm), Vikingek nyomában
(tárlatvezetés a londoni British Múzeumból).
A szünidei matinét – a kedvező fogadtatása miatt – az iskolai szünetekben továbbra is
szerepeltettük a kínálatban.
Tavasszal például április 7-én (kedden) délután a Paddington című angol-francia-kanadai
családi vígjáték 2D-ben, április 10-én (pénteken) pedig a Hős6os című amerikai animációs
vígjáték 3D-ben került a vászonra.
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Az elmúlt esztendőben különböző akciókat és kisebb-nagyobb évközi kampányokat egyaránt
lebonyolítottunk. Az első félévben például Valentin nap és Gyermeknap alkalmából is.
Február 14-én többek között a NÉVKERESŐ játékban a délutáni filmre lehetett személyre
szabott kedvezményt kapni, a PÁRKERESŐ akcióban pedig az esti előadásra jegyet vásárlók
közül a vetítés után egy ősi szokás felelevenítésével került kiválasztásra és megajándékozásra
egy szerencsés pár.
Május utolsó hétvégéjén 14 éves korig csak 100 Ft volt a belépőjegy az akkor vetített 3D-s
animációs filmre.
Nagy hangsúlyt fektettünk a moziban megvalósuló eseményekre, továbbá a hatékony
közönségszervezésre, valamint az intenzív kommunikációra és marketingmunkára.
Egész évben folyamatosan és aktuális információkkal jelen voltunk a város közterületein
elhelyezett plakátokon, továbbá a GOTTHÁRDI KÖRKÉP és a SZENTGOTTHÁRD ÚJSÁG oldalain,
valamint az ISIS RÁDIÓ programajánlóiban és Körmend város hivatalos honlapján is, ahol már
folyamatosan megtalálható az aktuális moziműsor.
Január 22-én a városi ünnepi események közül először került megrendezésre a moziban a
Magyar Kultúra Napja.
Március 28-án Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán emlékműsor helyszínéül szolgált a
filmszínház.
Az elmúlt esztendő vonatkozásában két olyan eseményt említenék, amelyekre azért vagyok
nagyon büszke, mert közvetlenül a forgalmazókkal történt folyamatos egyeztetések után
sikerült is megvalósítani ezeket az alkalmakat. Időrendben következnek egymás után.
Az első: április 22-én – a Föld Napja alkalmából – először került sor arra, hogy egy országos
programot online élő közvetítés keretében kísérhették figyelemmel az érdeklődők, valamint
az első kultúr sci-fi, a Lámpagyújtogatók premier előtti díszelőadásán szintén részt vehettek.
Erre az említett napon velünk együtt összesen csak nyolc mozi vállalkozott, közülük kettő
Budapesten (Cinema City WestEnd, MiMozink Lurdy Ház) és hat vidéken (Békéscsaba
Center, Pécs Apolló, Szeged Belvárosi, Szentgotthárd Csákányi, Székesfehérvár Barátság,
Szolnok Tisza).
A második: június 10-én az országos bemutató előtt egy nappal és Vas megyében először
Szentgotthárdon nézhették meg az érdeklődők a Saul fia című filmdrámát.
Június 19-én a Selyemgyár került a mozivászonra, ahol két helyi alkotás idézte meg a híres
üzemet a Száz éves a Selyemgyár, valamint a Vég és újrakezdés címmel.
A Szerelmesek Fesztiválja programsorozat egyik helyszíne a mozi volt. Itt július 1-től július
5-ig minden nap sor került legalább egy – a rendezvény koncepciójához illeszkedő – film
bemutatására. Gyermekek és felnőttek egyaránt találhattak kedvükre való alkotást,
kronológiailag a következők közül választhattak: Szerelmes biciklisták (magyar film),
Szerelempatak (magyar dokumentumfilm), Lady Chatterley szeretője (angol film), Maja, a
méhecske (ausztrál-német animációs film), Rómeó és Júlia (Broadway előadás Orlando
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Bloom és Condola Rashad főszereplésével), Fiatal és gyönyörű (francia film), A 7. törpe
(német animációs film), Casablanca (amerikai film).
Július 31-én A szentgotthárdi csata és a vasvári béke 1664 címmel könyv- és filmbemutatóra
került sor.
Augusztus 27-én Tájidegen mottóval az I. Szentgotthárdi Művészeti Alkotótábor egyik
kiemelt helyszíne volt a mozi, ahol szakmai és közönségprogramok egyaránt várták az
érdeklődőket.
4. HARMADIK „100 NAP – 100 ÉLMÉNY”
A már megszokott napon, vagyis szeptember 23-án kezdődött a kampány. A nyitórendezvény
közönsége többek között megtudhatta, hogy a kedvezmények és a meglepetések a 120 éves
mozizás jegyében érkeznek, a jelenlévők pedig először értesülhettek a részletekről:
gyakorlatilag 100 napon át a jobbnál jobb filmek mellett ismét különleges programok és
akciók várták a Vendégeket.
Az első napon exkluzív díszelőadásként minden idők egyik legjobb westernfilmje, a Volt
egyszer egy Vadnyugat vágatlanul és digitálisan felújított változatban került a vászonra a
hivatalos magyarországi bemutató előtt egy nappal a PANNÓNIA SZÓRAKOZTATÓ KFT.
segítségével.
Kiegészítő programként a közönség megismerhette a Vadnyugat történelmi hátterét, és a
westernfilm, mint mozgóképes műfaj jellegzetességeit. A FEZO KFT. jóvoltából pedig az első
40 érdeklődő ingyen vehetett részt az eseményen.
A fent említett évfordulóval összefüggésben két kategóriában is megjelent pályázati felhívás
alkotásra (VÁSZONRA FEL!). Természetesen bemutatásra került a FILMKLUB őszi programja, de
kiderült az is, hogy mely társművészetek gazdagítják a kínálatot. A minden addiginál nagyobb
volumenű nyereményjáték (AHÁNY JEGY, ANNYI ESÉLY!) elindítása szintén megtörtént.
A vetítés után a 100 napos kampány első meglepetéseként – a helyi RODEO PIZZERIA ÉS
ÉTTEREM felajánlásaként – egy vadnyugati vacsorát kaptak a Vendégek a moziban.
A VÁSZONRA FEL! küldetés azért került meghirdetésre, mert a Lumiére fivérek 1895-ben
készítették első filmjeiket, és felmerült a kérdés: 2015-ben vajon mit rögzítettek volna? A
feladatnak az volt a célja, hogy fényképezőgéppel vagy kamerával saját alkotások készüljenek
valamelyik kategóriában (fotósorozat és/vagy film) és bármilyen témában. Sajnos mindegyik
100 napos kampánynak volt egy olyan eleme, amelyik gyakorlatilag kudarcot vallott, vagyis
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Tavaly éppen ez volt az.
Az AHÁNY JEGY, ANNYI ESÉLY! játéknak az volt a lényege, hogy szeptember 23-tól mindegyik
mozijeggyel lehetett nevezni, ha a tulajdonosa ráírta a nevét, a címét és a telefonszámát, majd
beledobta a mozi előterében erre a célra elhelyezett gyűjtődobozba. A szentgotthárdi
filmszínház és a mozizás évfordulója alkalmából 60-60, tehát összesen 120 db speciális
Alkalomjegy került véletlenszerűen a szerencsés Vendégekhez.
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Az ELINA NAPOK pedig gyakorlatilag azt jelentette, hogy vasárnaponként az el nem adott
péksüteményeket megkaptuk az említett vállalkozástól, és az aznapi filmek előtt és/vagy után
grátisz péksütemény várta a Vendégeket.
A MOZIKVÍZ aktualitását decemberben az adta, hogy a nézőszám már az említett hónap elején
megközelítette a 18000 főt, és igyekeztünk kikérni az emberek véleményét és becslését azzal
összefüggésben, hogy vajon 2015-ben az év végéig összesen hányan ülnek be a moziba. Egy
személy többször nyilváníthatott véleményt, de csak egy alkalommal tippelhette meg konkrét
szám megadásával az általa gondolt végeredményt. A nyertes – vagyis a ténylegeshez a
legközelebbi értéket megadó – egy csákánydoroszlói fiatalember lett, aki e-mailen a
következő számot küldte: 21000.
Több alkalommal előfordult olyan sorsolás is, amikor az adott filmre jegyet váltók közül
kerültek ki a nyertesek. Ez történt például a nagy premierfilmek első vetítése után
közvetlenül, például a 007 Spectre – A Fantom visszatér, továbbá Az éhezők viadala – A
kiválasztott befejező része, valamint a Star Wars: Az ébredő Erő esetében.
A FILMKLUB őszi sorozata az Életrajz, irodalom és történelem a mozivásznon! címet kapta, és
szeptember 29-től december 22-ig tartott. A vetítésekre kéthetente keddenként került sor. A
következő filmek kerültek a vászonra: Éjjelek és nappalok (amerikai vígjáték), Julie
kisasszony (norvég-angol filmdráma), Távol a világ zajától (amerikai-angol filmdráma), Az
Eichmann Show (angol filmdráma), A mindenség elmélete (angol életrajzi dráma),
Rendíthetetlen (amerikai életrajzi dráma), Walesa – a remény embere (lengyel életrajzi
dráma).
A társművészetek (alternatív tartalmak) őszi programja Különleges tartalmak minden
korosztálynak! mottóval október 6-tól december 29-ig tartott. A vetítésekre kéthetente
keddenként került sor. A következő előadásokra válthatott jegyet a közönség: Roger Waters:
A fal (koncertfilm), Nagy zeneszerzők nyomában – Haydn (koncert-dokumentumfilm), Royal
Shakespeare Company: Sok hűhó semmiért (színházi előadás), Nagy zeneszerzők nyomában –
Mozart (koncert-dokumentumfilm), Élet és halál Pompeiben és Herculaneumban
(tárlatvezetés a londoni British Múzeumból), Nagy zeneszerzők nyomában – Beethoven
(koncert-dokumentumfilm), Csajkovszkij: Hattyúk tava (balettelőadás a Mariinszkij Színház
társulatától).
Az őszi szünidei matiné keretében október 26-án (hétfőn) délután a Minyonok című amerikai
animációs film 3D-ben, október 27-én (kedden) délután pedig a Kardfog kapitány és a Lama
Rama kincse című norvég családi kalandfilm 2D-ben került bemutatásra.
December 3-án A III. Béla világa címmel a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III.
Béla Szakképző Iskolája XXI. századi történetét bemutató fikciós dokumentumfilm került a
mozivászonra.
A 100 napos projekt megvalósítása során ismét meghatározó jelentősége volt az
együttműködő partnerek bevonásának, a támogatók megnyerésének, továbbá a médiában és a
világhálón való intenzív jelenlétnek, valamint az értékesítés-ösztönző elemek kidolgozásának
és célirányos alkalmazásának az interaktív kommunikáció révén.
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A reklámtevékenység során a hangsúlyt tavaly is a folyamatos és széleskörű tájékoztatás
kapta, vagyis minél több ember szerezzen tudomást a filmszínházzal kapcsolatos
információkról.
Az elmúlt években már jól bevált nagyméretű megállító táblákat ismét alkalmaztuk: a mozi
elé (közvetlenül a főbejárat mellé) és az épület aulájába (a pénztárral szemben) egy-egy
speciális, tájékoztató jellegű felület került, amelyek gyakorlatilag a programsorozat
legfontosabb eseményeit (például a filmklub és a társművészetek előadásait), valamint egyéb
lényeges információit (elsősorban felhívásait és akcióit) tartalmazták.
A stratégiai jelentőségű együttműködő partnerek tavaly a következők voltak:
mozgóképszakmai vonalon az AGORA-SAVARIA FILMSZÍNHÁZ és a PANNÓNIA
SZÓRAKOZTATÓ KFT.; a média vonatkozásában pedig az ISIS RÁDIÓ KÖRMEND, továbbá a
SZENTGOTTHÁRD ÚJSÁG, valamint a VAS NÉPE; a világhálón pedig a kormend.hu oldal.
Alapvetően az ő közreműködésükkel lehetett összeállítani a változatos és minden igényt
kielégítő kínálatot, és hatékonyan eljuttatni az információkat nagyon sok emberhez.
Az együttműködő partnerek között indokolt megemlíteni még az alábbiakban felsoroltakat is:
FILMKLUB, GOTTHÁRDI KÖRKÉP, PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET, SZENTGOTTHÁRD
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA.

A legnagyobb anyagi támogatás a FEZO KFT. nevéhez fűződik. A nem pénzbeli felajánlások
nagyságrendjét tekintve az ELINA PÉKSÉG, továbbá a RODEO PIZZERIA ÉS ÉTTEREM, valamint
a TOSO KFT. emelhető ki a szolgáltatással és/vagy termékkel segítők táborából.
A programsorozat további támogatásait, meglepetéseit és ajándékait ők biztosították: ÁFÉSZ,
CAFE CORSO ÉTTEREM, CLUB 3 ÉTTEREM, HOTEL LIPA, MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEK
SZÖVETSÉGE, VIDANTI FAMILY SHOP.
Külön is ki szeretném emelni azokat a cégeket, amelyek eddig mindhárom kampányt
szponzorálták: ÁFÉSZ, CLUB 3 ÉTTEREM, ELINA PÉKSÉG, FEZO KFT., TOSO KFT., VIDANTI
FAMILY SHOP.

5. STATISZTIKA
Korábban már említettem, hogy a digitális technika bevezetése óta teljes naptári évet, vagyis
január 1-től december 31-ig terjedő időszakot még nem teljesített a filmszínház.
Az szintén újdonság volt, hogy a mozi büféjét az említett időintervallumban végig a SZET
KFT. üzemeltette.

Október közepétől pedig a működtetésben közreműködő valamennyi dolgozó kizárólag az
önkormányzati tulajdonú céggel került foglalkoztatási jogviszonyba.
Vetítések száma (db)
Hónap
Előadás

Január
34

Február
28

Március
31

Április
34

Május
36

Június
41

Hónap

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December
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Előadás

19

35

30

33

34

41

A vetítésszámok alakulása: I. félév: 204 db – II. félév: 192 db – 2015-ben összesen: 396 db.
Az adatoknál figyelembe kell venni, hogy július 15-től július 31-ig a nyári szabadságolások
miatt fél hónapos leállás volt. Ez az előadások szokásos rendjét tekintve összesen 15 vetítés
elhagyását jelentette. Mindez persze a bemutatott filmek mennyiségét szintén befolyásolta.
Filmek száma (db)
Hónap
2D-ben
3D-ben
Összesen

Január
10
5
15

Február
9
3
12

Március
15
3
18

Április
14
5
19

Május
9
5
14

Június
12
3
15

Hónap
2D-ben
3D-ben
Összesen

Július
8
3
11

Augusztus
6
6
12

Szeptember
11
1
12

Október
9
6
15

November
9
8
17

December
12
7
19

A filmszámok alakulása: I. félév: 93 db (69 db 2D-s és 24 db 3D-s) – II. félév: 86 db (55 db
2D-s és 31 db 3D-s) – 2015-ben összesen: 179 db (124 db 2D-s és 55 db 3D-s).
Az elmúlt esztendőben a kifejezetten art kategóriába és az alternatív tartalmak közé sorolható
produkciók aránya meghaladta a 20%-ot, ez 2014-ben csak 15% körül alakult.
Vendégek száma (fő)
Hónap
Létszám

Január
1906

Február
1675

Március
1460

Április
1952

Május
1795

Június
2544

Hónap
Létszám

Július
676

Augusztus
1604

Szeptember
820

Október
1529

November
1783

December
3276

A Vendégszámok alakulása: I. félév: 11332 fő – II. félév: 9688 fő – 2015-ben összesen:
21020 fő.
Tavaly tavasszal azt a célt tűztem ki magam elé, hogy havonta átlagosan legalább 1500
nézőnk legyen, mert ezzel év végére elérhetjük a 18000 főt.
Emlékeztetőül: 2013. május 10-től 2014. május 10-ig összesen 15548 Vendég érkezett, 2013.
június 1-től 2014. május 31-ig pedig ez a szám 15199 fő lett.
Jól látszik, hogy az elképzelt középértéket rendszeresen meghaladta a mozi látogatottsága. A
március majdnem hozta az elvárást, a júliusi eredmény elsősorban a Szerelmesek Fesztiválja
rétegfilmjeivel és a nyári leállással magyarázható, és igazából a tervezettől jelentősen csak a
szeptember tért el, amely mint tudjuk, a tanévkezdés költséges hónapja.
Nem hallgatom el azt sem, hogy a tavalyi „hivatalos” statisztikákból sajnos kimaradt egy
július 31-én megvalósult – ingyenes vetítést is tartalmazó – program: A szentgotthárdi csata
és a vasvári béke 1664 című könyv- és filmbemutató, amelyen körülbelül 50 érdeklődő vett
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részt. Ugyanez történt az I. Szentgotthárdi Művészeti Alkotótábor augusztus 27-én megtartott
Tájidegen elnevezésű rendezvényével, amelyen a bemutatott mozgóképes alkotásokat hasonló
létszám nézte meg.
A kivételesnek mondható végeredménynek szerintem alapvetően három fő oka volt: egyrészt
az elmúlt esztendőben nagyon sok jó film érkezett a magyar mozikba, másrészt ezek hamar
vászonra kerültek nálunk is, harmadrészt pedig egész évben folyamatos és intenzív volt a
marketingmunka és a közönségszervezés az egyéb üzemeltetési feladatok magas szintű és
példaértékű ellátása mellett.
Eddig minden évben a december volt a leglátogatottabb hónap, ugyanis 2013-ban 2002 fő,
2014-ben 3356 fő, 2015-ben pedig 3276 fő érkezett a moziba. Sokan azt gondolták, hogy
tavaly év végén a Star Wars hetedik része megdöntötte a korábbi havi nézőcsúcsokat, de
amint az a számokból jól látszik, nem így történt. Ebből pedig az is következik, hogy a 21020
Vendég sem kizárólag a – világszerte minden addigi rekordot meghaladó – Csillagok
háborúja legújabb epizódjának köszönhető.
A két utolsó decembert tekintve műsorrenden kívüli szervezett előadásra szinte ugyanannyian
érkeztek a moziba (2014-ben 803 fő, 2015-ben pedig 848 fő), viszont tavaly előtt több jó film
volt, az elmúlt esztendőben viszont az említett hónap gyakorlatilag csak egy
szuperprodukcióról szólt, amelyet 11 alkalommal vetítettünk. Szentgotthárdon egyébként erre
összesen 1346 érdeklődő váltott jegyet.
A fenti adatok még érdekesebbnek tűnnek, ha figyelembe vesszük, hogy korábban a
képzeletbeli dobogó tetején a 2014 decemberében bemutatott A hobbit 3. – Az öt sereg csatája
című fantasy állt, amelyre egybevéve 645 személy ült be. Ez a virtuális hely előtte a 2013.
decemberében műsorra tűzött Jégvarázs című amerikai animációé volt, ugyanis összeadva 438 fő
érkezett rá. Egy közös nevezőjük van: mindhárom film formátuma 3D.
A 2D-s alkotások vonatkozásában a következők bizonyultak a leglátogatottabbaknak: 2015ben A szürke ötven árnyalata című romantikus dráma 672 fővel, 2014-ben Az éhezők viadala:
A kiválasztott című kalandfilm 429 fővel, 2013-ban pedig a Last Vegas című vígjáték 284
fővel.
Tavaly – részben a FILMKLUB és a Szerelmesek Fesztiválja lelkes szervezőinek is
köszönhetően – 10 hazai gyártású alkotást mutattunk be, ezekre egybevéve 1093 regisztrált
néző érkezett.
Az elmúlt esztendőben a mozivászonra kerülő alkotások közel 6%-a itthoni volt, és a
Vendégek több mint 5%-a váltott ezekre jegyet.
A vetítési rendben játszott magyar filmek közül az összesített nézőszám alapján elsők lettek:
2015-ben a Dumapárbaj című vígjáték 183 fővel, 2014-ben a Swing című romantikus zenés
vígjáték 174 fővel, 2013-ban pedig a Coming out című vígjáték 167 fővel.
Az előbb ismertetett eredményekkel összefüggésben a következőket mindenképpen tudni kell.
Tavaly a Dumapárbaj három bemutatással érte el ezt, a második helyezettnek, az Argo 2 című
akció-vígjátéknak hat előadás kellett 181 fő realizálásához, a harmadiknak azonban csak két
alkalomra volt szüksége ahhoz, hogy összesen 180 érdeklődőnek levetítsük. Ez pedig nem
volt más, mint a Saul fia című film.
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Szervezett előadások
Emlékeztetőül: a rendelkezésre álló adatok alapján 2012-ben összesen 2389 Vendég váltott
jegyet, az átlagos nézőszám pedig előadásonként 12 fő volt.

Év

Időszak

Előadás
(db)

Vendég
(fő)

Vendégátlag
előadásonként
(fő)

2013.

05.10.-12.31.

7

827

~118

2014.

01.01.-12.31.

14

1684

~120

2015.

01.01.-12.31.

25

2773

~111

A fenti táblázatban rögzített számoknál figyelembe kell venni, hogy 2013-ban – az új digitális
technikával – május 10-én került sor az első vetítésre (gyakorlatilag 8 hónapot üzemelt a
filmszínház), 2014-ben pedig a felújítási munkálatok miatt június 18-tól szeptember 18-ig
nem volt előadás (tulajdonképpen 9 hónapot működött a mozi). 2015-ben pedig július 15-től
július 31-ig a nyári szabadságolások miatt fél hónapos leállás volt.
2013-ban és 2014-ben csak az iskolásoknak szóltak és kizárólag az oktatási intézményekkel
együttműködve valósultak meg ezek az alkalmak.
2015-ben azonban már tovább bővült a kör: az iskolások mellett az óvodásoknak és a
felnőtteknek egyaránt lehetőségük volt a vetítési rendtől eltérő időpontokban szervezett
előadásokon – díjtalanul vagy jelentős kedvezménnyel – részt venni. A kooperáció
eredményeként az Iskolákkal 17, a Hivatallal 3, az Óvodával 2, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálattal, a Könyvtárral, valamint a Szemle Egyesülettel 1-1 alkalom
realizálódott. A 25 előadás közül 10 vetítés ingyenes volt, amelyekre összesen 986 fő ült be.
A táblázat nem tartalmazza, de ki kell térni arra is, hogy a vetítési rend szerinti előadások
közé egyre több különleges tartalom került speciális szervezésben. Az elmúlt évben tavasszal,
ősszel és télen ezért heteken át keddenként gyakorlatilag „art sáv” várta a Vendégeket.
Külön kategóriát jelent a helyi FILMKLUB, amely velünk egyeztetve, de maga választotta a
vászonra kerülő alkotásokat, és a tagsága segítségével aktívan részt vett a közönség
mozgósításában is (2015-ben 13 előadás volt összesen 465 Vendéggel, azaz ~36 fő/vetítés).
Az alternatív tartalmakkal, vagy más néven a társművészetekkel a mozi önkéntes vállalása
révén találkozhattak az érdeklődők (2015-ben 12 előadás volt összesen 308 Vendéggel, azaz
~26 fő/vetítés).
A fenti koncepcióba illeszkedett a Szerelmesek Fesztiválja abból a szempontból, hogy a
programsorozat egyik helyszíne a filmszínház volt, ahol a rendezvény tematikájához
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illeszkedő produkciók kerültek bemutatásra (2015-ben 8 előadás volt összesen 221
Vendéggel, azaz ~28 fő/vetítés).
2014 novembere óta pedig a helyi katolikus hívekkel egyeztetve a legfontosabb egyházi
ünnepek időszakában általuk választott alkotásokat mutattunk be (eddig 3 előadás volt
összesen 251 Vendéggel, azaz ~84 fő/vetítés).
Bruttó bevételek (Ft)
Hónap
Jegy
Büfé
Opel
Hivatal
Pályázat
Összesen

Január
Február
Március
Április
Május
Június
1.535.200,- 1.462.000,- 1.264.250,- 1.429.150,- 1.545.050,- 1.721.600,669.930,603.305,581.306,632.813,731.000,635.768,180.000,45.000,500.000,2.205.130,- 2.245.305,- 1.890.556,- 2.061.963,- 2.276.050,- 2.857.368,-

Hónap
Jegy
Büfé
Opel
FEZO
Összesen

Július
Augusztus Szeptember
Október
November December
485.600,- 1.464.000,597.950,- 1.378.750,- 1.584.200,- 2.569.100,227.974,671.027,318.527,641.829,772.513,999.039,296.000,49.500,36.000,1.009.574,- 2.135.027,952.477,- 2.020.579,- 2.356.713,- 3.617.639,-

A jegybevételek alakulása (a Cégjegyek nélkül): I. félév: 8.957.250,- Ft – II. félév:
8.079.600,- Ft – 2015-ben összesen: 17.036.850,- Ft.
2015-ben vetítésenként átlagosan 43.022,- Ft lett a jegybevétel (a Cégjegyeket is beszámítva
44.554,- Ft), ez 2014-ben 35.218,- Ft nagyságrendet jelentett, 2013-ban pedig 31.297,- Ft
összeget eredményezett.
A büfébevételek alakulása: I. félév: 3.854.122,- Ft – II. félév: 3.630.909,- Ft – 2015-ben
összesen: 7.485.031,- Ft.
A bevételek alakulása: I. félév: 13.536.372,- Ft – II. félév: 12.092.009,- Ft – 2015-ben
összesen: 25.628.381,- Ft. Ez az összeg nem tartalmazza az éves önkormányzati támogatást.
Most következik az a kérdés, amely nagyon gyakran elhangzik: nyereséges-e a filmszínház?
A pontos válasz az elmúlt esztendőre vonatkozó könyvelési műveletek lezárásával lesz meg.
A tavalyi kiadások között azonban – még a 2014-ben elvégzett munkálatokkal
összefüggésben – januárban volt egy nagyobb összegű tétel (idegenek által végzett felújítások
díja), amely 1.706.080,- Ft kifizetését jelentette. Azért csak ezt ragadtam ki, mert nincs
közvetlen összefüggésben az éves működtetéssel, gyakorlatilag egyszeri beruházásnak számít.
Amennyiben ez előbbiekben részletezett bevételek mellet csak direkt a mozi üzemeltetésére
fordított költségeket és ráfordításokat vesszük figyelembe, az említett felújítások díját pedig
nem számítjuk ide (mivel nem rendszeres kiadás), akkor szerintem rentábilis a mozgókép
szakágazat tevékenysége.
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6. ÖSSZESÍTETT STATISZTIKA
Év

Időszak

Előadás
(db)

Vendég
(fő)

Bevétel
(Ft)

2012.

01.01-12.31.

193

2389

nincs adat

~12

nincs adat

2013.

05.10.-12.31.

239

9924

8.233.610,-

~42

34.450,-

05.10.-09.22.

136

4778

4.809.000,-

~35

35.360,-

09.23.-12.31.

103

5146

3.424.610,-

~50

33.249,-

01.01.-12.31.

309

14383

13.878.680,-

~47

44.915,-

01.01.-09.22.

186

7002

5.808.000,-

~38

31.226,-

09.23.-12.31.

123

7381

8.070.680,-

~60

65.615,-

01.01-12.31.

396

21020

25.628.381,-

~53

64.718,-

01.01.-09.22.

280

14151

17.456.500,-

~51

62.345,-

09.23.-12.31.

116

6869

8.171.881,-

~59

70.447,-

2014.

2015.

Vendégátlag
Bevételátlag
előadásonként előadásonként
(fő)
(Ft)

A fenti táblázatban a 09.23.-12.31. időszakok az adott évben megszervezésre és
lebonyolításra kerülő 100 NAP – 100 ÉLMÉNY kampányokra vonatkoznak. Értelem szerűen a
01.01.-09.22. jelölések az azokat megelőző periódusokra utalnak.
Az első 100 nap bevételi oldala egy kicsivel ugyan, de az éves átlag alatt maradt. Ez részben
annak tudható be, hogy nagyon olcsók voltak a jegyek: a 3D-s filmek 1000 Ft helyett 830 Ftba kerültek (mert Szentgotthárdot 830 éve alapították), továbbá a 2D-s filmekre 30%
kedvezmény járt, vagyis 800 Ft helyett 560 Ft-ért lehetett megvásárolni a tiketteket (mivel a
település 30 éve volt város), valamint minden 100. Vendég csak 100 Ft-ot fizetett (a mozi
centenáriuma miatt).
Különösen fontos megemlíteni, hogy 2014 szeptemberétől a SZET KFT. lett a büfé
üzemeltetője, amely a bevételek jelentős emelkedését eredményezte.
Az szintén óriási jelentőséggel bír, hogy az elmúlt esztendőben az OPEL 565 db, a HIVATAL
50 db, a FEZO KFT. pedig 40 db belépőt vásárolt, így ezekből összesen 606.500,- Ft plusz
bevétele lett a cégnek.
Az OPEL jegyvásárlásának a volumene egyébként 2014-hez viszonyítva (180 db) több mint a
háromszorosára emelkedett.
Arról sem szabad megfeledkezni, hogy tavaly júniusban pályázat útján 500.000,- Ft érkezett a
folyószámlára komplex és interaktív prevenciós program filmvetítéssel egybekötött
megszervezésére és lebonyolítására.
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A közelmúltban kaptam néhány régebbi tájékoztató anyagot, amelyek a Vas megyei mozik
éves nézőszámára vonatkozó adatokat is tartalmaznak.
Az alábbi táblázatban a települések ábécé sorrendben szerepelnek. Szombathely esetében a
Savaria Filmszínházra vonatkoznak a számok.
A klasszikus értelemben vett mozi az alábbi városok közül jelenleg csak Celldömölkön,
Szentgotthárdon és Szombathelyen található, közülük pedig a 102 évével a miénk a
legrégebbi.
Múltidéző – Vas megyei mozik éves nézőszáma (fő)
Város / év

1996

1999

2000

2001

2004

Celldömölk

15575

10240

-

-

-

Körmend

22006

11342

8997

7925

2165

Kőszeg

-

6215

4266

5335

-

Sárvár

28945

17645

14145

13776

6193

Szentgotthárd

22045

17536

16612

19664

13769

Szombathely

244333

179767

162032

168227

64139

Jól látszik, hogy a szentgotthárdi filmszínház mindig jól teljesített. Az is biztos, hogy 2012ben volt minden szempontból a mélyponton.
Szerintem azt sem vitatja senki, hogy 2013-ban, amikor 100 éves lett, gyakorlatilag új korszak
vette kezdetét, ugyanis a digitális vetítéstechnika beüzemelésével, majd később az épület
felújításával és modernizálásával olyan közösségi és kulturális tér jött létre, ahova az aktuális
és széles kínálat miatt szívesen és gyakran járnak az emberek.

7. ÖSSZEGZÉS
A város és térségének kulturális életében olyan szolgáltatóként van jelen a mozi, amely szinte
egész évben a Vendégek rendelkezésre áll.
Legfontosabb törekvése, hogy a tömeg- és a rétegigényeket egyaránt kielégítse a vetítési
rendben vagy külön szervezett előadások keretében.
A folyamatosan aktuális kínálatot mi sem érzékelteti jobban, mint az, hogy évközben nem
egyszer fordult elő, hogy csak a filmszínház programajánló plakátjait lehetett látni az erre a
célra rendszeresített helyeken.
Úgy gondolom, hogy név szerint is meg kell említeni mindazokat, akik rajtam kívül az elmúlt
évben személyesen és tevőlegesen hozzájárultak a mozi jó teljesítményéhez: Ficzkó Tibor, dr.
Frank Róza, Gyökös Zsombor, Jakab Anikó, Karsai Gábor, Károly Andrea, Molnár Imréné
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(Teri), Molnár Lajosné (Gyöngyi), Ropos Gábor, Talabér Ernő, Talabér Ernőné (Éva), Tóth
Andrea, Vadász Tibor.
Kivételes évet zárt tehát a Csákányi László Filmszínház, de vajon milyen lesz a folytatás? A
jó eredményekhez alapvetően ugyanazok a feltételek kellenek, mint tavaly: sok jó film
legyen, továbbá ezek hamar megérkezzenek városunkba, valamint egész évben folyamatosan,
jól szervezetten és hatékonyan dolgozzon mindenki.
Ma már valamennyi alkalmazottnak a SZET KFT. a munkáltatója, amely élén – Karsai Gábor
Úr közös megegyezéssel történő távozása után – ismét új ügyvezető, Czotter-Szukics Mónika
Asszony áll, akinek döntenie kell a mozi további üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekben is.
A következő hetekben a jelenlegi csapatban ki kell alakítani az új munkamegosztást, és meg
kell határozni a prioritásokat.
Jelenleg kardinális kérdés, hogy tavasszal lejár a vetítőgép garanciája, és amennyiben nem
történik meg a jótállási idő hosszabbítása, akkor az esetleges meghibásodások jelentős anyagi
terheket generálhatnak.
A korábbi kisebb-nagyobb problémák közül még mindig gondot jelent néhány, amelyeket
idővel mindenképpen ki kell küszöbölni.
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 – főleg ha sokan vannak – nagyon zavarja a még bent ülőket.
A fűtési szezonban tovább rontja a helyzetet, hogy a nézőtéri hőlégbefúvó működése közben
keletkező légnyomás „kilöki” a járdára nyíló ajtókat, így a meleg levegő egy része a Hunyadi
utcára áramlik. Jó lenne az oldalajtókra egy-egy behúzókar.
Persze lehetne még sorolni az igényeket (például nagyképernyős tévé az aula falára, új
asztalok és székek a galériára), de idővel ezeket talán ki lehet gazdálkodni.
Most már akár eseti jelleggel bérbe adható az épület, amelynek a feltételeit idén már indokolt
kialakítani. Kidolgozásra vár a reklámozási lehetőségek formáinak és árainak meghatározása
is, azt követően pedig ezek kiajánlása elsősorban az üzleti szférának.
A büfé kínálatát célszerű bővíteni, mégpedig a galérián italautomata beállításával, amely
kizárólag meleg termékeket biztosítana a Vendégeknek (például teát, kávét vagy
cappuccinot).
Egyenlőre nem időszerű a jegyárak emelése, sőt megmaradnak a jelenlegi kedvezmények és
meglepetések (az utóbbi azt jelenti, hogy minden ezredik Vendég száz forintért nézheti meg
azt a filmet, amelyikre érkezett).
Szükség van a különböző akciókra és a kisebb-nagyobb évközi kampányokra, talán még a
negyedik100 napos programsorozatnak is van realitása.
Megfontolandó az időszakos „art sáv” alkalmazása helyett egy állandó bevezetése a keddi
vetítési napokon. Ebben első számú együttműködő partner a FILMKLUB lehet.
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A művészfilmek mellett az alternatív tartalmakat továbbra is szerepeltetni kell a kínálatban,
az iskolai tanítási szünetekben pedig nem maradhatnak el a kedvezményes árú matiné
előadások sem.
Egyre nagyobb a kereslet a jó magyar filmek iránt, ezért indokolt többet bemutatni az év
során, akár a már említett „art sáv” keretin belül.
A műsorpolitikának, a marketingmunkának és a közönségszervezésnek pedig ugyanolyan
hatékonynak kell lennie, mint az elmúlt esztendőben.
A filmszínház rendezvénynaptára már jelenleg is több konkrét idei eseményt tartalmaz.
Február 20-án például az ŐR-NYÉK ALAPÍTVÁNY együttműködésével az Őseink útján című
rendezvény egyik helyszíne a mozi.
A HIVATAL május 13-án a Koltai Napok, június 4-én a Ruttkai-Latinovits Napok, június 28-tól
július 3-ig a Szerelmesek Fesztiválja, szeptember 24-én ismét a Ruttkai-Latinovits Napok
eseményeinek a megszervezésében és lebonyolításában számít ránk.
A SZEMLE EGYESÜLET és Horváth Tibor pedig előre láthatóan augusztus 18-án és 19-én kéri a
kooperációnkat a Tájidegen Művészeti Szabadnapok megvalósításában.
Amennyiben lesz 100 NAP – 100 ÉLMÉNY kampány, akkor az a megszokott időintervallumban
várható, vagyis szeptember 23-tól december 31-ig.
A filmszínházunk fennállásának 103. évfordulója alkalmából december 8-11. időszakban
valószínűleg a helyi Moziünnep eseményeire kerül sor.
A Vendégszám vonatkozásában a célkitűzésnek szerintem ebben az évben is a 18000 főnek
kell lennie. Amennyiben lehetőségem lesz rá, akkor természetesen idén megint szeretnék
aktívan közreműködni ennek elérésében.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére.
Tárgy: Az Ifjúsági koncepció elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a 2015. november 25-i Képviselő-testületi ülésén
tárgyalta a „Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai Koncepciója és Cselekvési Programja 20152020” című anyagot.
A koncepció-tervezetet az Önkormányzat internetes fórumain elérhetővé vált a szentgotthárdi
ifjúság illetve az érdeklődők, javaslattevők számára. A javaslatok megtételére 2016. január
31-ig volt lehetőség, azonban ezzel a lehetőséggel senki sem kívánt élni. Egyedül az Ifjúsági
Tanács január 25-i ülésén volt napirendek közötti téma, de a korábbi ülésen elhangzott
javaslatok már a tervezett anyag részét képzik, így itt sem került sor új javaslat beépítésére.
A 2015. november 25-i testületi ülésen a következő javaslatok érkeztek a koncepcióval
kapcsolatban, melynek megvalósításának lehetőségeit megvizsgálta az Ifjúsági Tanács. Ezek
a javaslatok a következők voltak:
•

meg

kell

vizsgálni

a

diákszövetkezet

működésének lehetőségét:
o
ez leginkább a szünidő alatt érinti a városi
ifjúságot
o
az iskola végére a megyében is működő
diákszövetkezetek (Meló- Diák Észak-Dunántúl Iskolaszövetkezet, MindDiák Szövetkezet, Fürge Diák Iskolaszövetkezet) álláslehetőségeit
megvizsgálva összegyűjtésre kerülnek a megyében fellelhető diákmunka
lehetőségek
o
a városi lehetőségek feltérképezése kerülnek
és azokat különböző internetes fórumokon elérhetővé válnak a helyi ifjúság
számára
•

•

városi éves programtervet kell összeállítani:
o
az ifjúság számára célzott programterv
tervezete készen áll, azonban ezeknek a megvalósítása a tervezettek szerint
csak akkor valósulhat meg, ha a megfelelő anyagi háttér rendelkezésre áll
o
a Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács a Pannon
Kapu Kulturális Egyesülettel együtt pályázott városi ifjúsági rendezvények
megszervezésére, a pályázat végleges elbírálása március végére várható
o
ha a pályázat eredményhirdetése megtörténik
illetve a város költségvetése is elfogadásra kerül, ekkor lehet véglegesíteni a
városi ifjúsági programtervet, amelyek kiegészülnek a városi közintézmények
programjaival illetve egyéb városi rendezvényekkel

cserkészet kiterjesztését támogatni kell:
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A helyi cserkészcsapat jelenleg is működik,
programokat és foglalkozásokat szerveznek a gyerekek számára (elsődlegesen
alsó tagozatosok tagjai a szervezetnek)
o
A létszámuk az utóbbi időben lecsökkent, de
az idei tanévtől némi növekedés tapasztalható
o
A helyi cserkészvezetővel történt egyeztetést
követően a Hivatal segítséget nyújt számukra a cserkészet propagálásában

o

•

meg kell vizsgálni, hogy összhangban vannak e
sporttámogatások az ifjúsági koncepcióval:
o
a jelenlegi koncepció összhangban van a
sportkoncepcióval, a helyi ifjúság számára megfelelő lehetőségek vannak a
kulturált sportolásra, a város lehetőségeihez mérten arányosan támogatja a
különböző egyesületeket, sőt az újonnan alakult, vagy átszerveződött
egyesületeket is támogatja.

Az 1. számú mellékletben Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciója és cselekvési terve
2015-2020 koncepciója található. A 2. számú mellékletben a tervezett ifjúságot érintő
programok találhatóak, amik a pályázati támogatások illetve Önkormányzati támogatások
függvényében módosulhatnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ifjúsági koncepcióval kapcsolatos javaslatait
megtenni szíveskedjen!

Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város
Ifjúsági koncepciója és cselekvési terve 2015-2020” az Előterjesztés 1. számú melléklete
szerint elfogadja / a következő kiegészítéssel fogadja el:
- ……………
- ……………

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
Szentgotthárd, 2016. február 24.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

SZENTGOTTHÁRD VÁROS
IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA
ÉS CSELEKVÉSI PROGRAMJA
2015-2020
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1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK
Bevezetés
Szentgotthárd Város Önkormányzata tevékenységei során kiemelt csoportnak tekinti
az ifjúságot. Szem előtt tartva a fiatalok érdekeit, az őket érintő kérdésekben és a rájuk
vonatkozó, velük kapcsolatos döntések meghozatalában.
A városvezetés felelősséget érez a fiatalokért, fontosnak tartja megismerni a korosztály
különlegességeit, jellemzőit, elvárásait, érdekeit és próbál minél jobb feltételeket biztosítani
számukra az életük különböző területein.
A város kiemelt feladatnak tekinti az ifjúsági nemzedék segítését. A korosztályt érintő
nehézségek megoldásában az Önkormányzat mellett részt vállalnak az Önkormányzat
egyéb intézményei, társintézmények, civil szervezetek és egyházak.
Szentgotthárd Város Önkormányzata alapul véve a törvényi előírásokat, a helyi
szabályzásokat, rendeleteket a lehető leghatékonyabban próbál dolgozni azért, hogy az itt
élő fiatalok számára minél magasabb életszínvonalat biztosítson.
Ezért is fontos egy újabb átfogó, a teljes ifjúsági korosztályt célirányosan érintő koncepció
elkészítése, mely rendszerezi a már működő, meglévő stratégiai elemeket, meghatározza a
célokat és a jövőbeli feladatokat melyek az ifjúság érdekeit szolgálják. A koncepció
tervezésekor figyelembe kell venni, hogy az ifjúság közösség kapcsolatai, értékrendje,
életmódja folyamatosan eltér a korábbi generációkétól.
1.1.) Előzmények
Szentgotthárd város az ifjúsági célok megvalósításához folyamatosan készít ifjúsági
koncepciót, amelyek figyelembe vették a helyi ifjúság igényeit és elvárásait. Ezeket a
koncepciókat (2007-2010, 2011-2015) folyamatosan felülvizsgálja, aktualizálja és alakítja a
kor elvárásainak, illetve a helyi adottságoknak megfelelően. A hazai ifjúságot célzó törvényi
rendelkezések és stratégiák, valamint a helyi igények, elképzelések miatt is folyamatosan
vizsgálja felül és alkotja újra Szentgotthárd Város Önkormányzata a város Ifjúsági
Koncepcióját. Erre azért is van szükség, mert az ifjúság igényei folyamatosan változnak,
illetve az infrastrukturális feltételek is folyamatosan változnak.
Az előző koncepció a 2011-2015-ös időszakot ölelte át, meghatározta az adott állapotokat,
célokat, jövőben megvalósítandó feladatokat.
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Megállapítható, hogy az előző koncepcióból számos elképzelés megvalósult, ami az ifjúság
érdekeit szolgálta, azonban történtek olyan változások, amelyek a koncepció megújítását
kívánják.
A megújításhoz figyelembe vettük a gyermek-és ifjúsági ágazattal foglakozó szakterületek,
intézmények, hatóságok és szakemberek véleményét és tapasztalatait.
Az következő időszak vonatkozásában, is szem előtt kell tartani a kapcsolódó országos és
helyi szabályozásokat, korábbi előterjesztéseket.
A kötelező önkormányzati ifjúsági feladatellátást nehezítő tényezője, hogy nincs kapcsolódó
normatív támogatás az ifjúsági ügyek finanszírozására. Azonban az önkormányzatnak más
forrásból támogatni kell az ifjúsági feladatok ellátást (az intézmények működtetése mellett is)
saját forrásokat kell biztosítani ezzel segíteni az ifjúságot érintő ügyeket. Mind célirányos
anyagi támogatással, mind egyéb ifjúságot segítő finanszírozási módon célszerű segíteni a
helyi ifjúságsegítő tevékenységet. Természetes, hogy helyi igények és a felhasználható
források mértéke változó az évek folyamán, de a fiatalokra, mint a helyi társadalom részét
képező, de élethelyzetükből adódóan egy speciális csoportra való odafigyelés elsősorban
egy sajátos szemléletet igényel, mintsem csak anyagi erőforrásokat.
1.2.) Az ifjúságpolitikáról általában
A XX. században a különböző politikai és társadalmi berendezkedésű országok
hatalmi elitje és felnőtt társadalma sehol nem kezelte saját ifjúságát a társadalmi-, és egyéni
felelősséget vállalni tudó, felelős állampolgárként. Inkább olyan feladatokkal terhelték az
ifjúságot, melyekkel valójában az igazi feladatoktól távol tartották őket, s amelyeket azok
valójában nem is akartak. Csak jóval később alakult ki, jött létre a gondoskodó állam, ahol a
legtöbb esetben az ifjúságot, mint devianciát kezdték értelmezni, az állam pedig atyáskodni
kezdett a fiatalok fölött azt a szemléletet terjesztve, hogy „mi jobban tudjuk, hogyan lehet a
fiatalok igényeit kielégíteni.” Mindezek oda vezettek, hogy az ifjúság teljesen passzívan vett
részt a társadalmi folyamatokban és soha sehol nem kapott az össznépességen belüli
arányokhoz képest megfelelő politikai súlyt, mozgásteret.
1.3.) Ifjúságpolitikai megközelítések
Világszerte látható, hogy az ifjúságpolitika a nemzeti politika fontos részévé lépett elő,
habár az is látszik, hogy útkereső jellegű. A hagyományos politika területekkel ellentétben
(mint pl. oktatás, egészségügy, környezetvédelem, stb.), az ifjúságpolitika nem
hagyományos politikai terület. Az előbbi közpolitikai területek világosan meghatározottak,
ezért az országokon átívelő különbözőségek korlátozottak. Ezzel szemben az ifjúságpolitika
területei nagyfokú változatosságot mutatnak.
Az országok az ifjúságpolitikát különböző módokon definiálják, ennek következményeként az
egyes nemzeti ifjúságpolitikák tartalmai rengeteg aspektusban különböznek egymástól. Az
ifjúságpolitika tartalmát a sajátos társadalmi-gazdasági körülményekhez szabják az egyes
országokban. Továbbá hiányoznak a homogén intézményi struktúrák, így nemcsak hogy az
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ifjúságpolitikában résztvevő kormányzati és nem kormányzati szervezetek változatosak,
hanem a végrehajtásban részt vállaló intézmények is különböznek.
Azokban az országokban, ahol a fiatalokat kiskorúaknak (szociális értelemben), és ebből
fakadóan inkább gyerekeknek tekintik, ott a fiatalok potenciális problémaként jelennek meg,
akik veszélyben vannak, akiket védeni kell. Míg azokban az országokban, ahol a fiatalokra
szinte felnőttként tekintenek, ott ők inkább erőforrást, lehetőséget képviselnek.

2. A KONCEPCIÓ JOGFORRÁSA
„Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
védelemhez és gondoskodáshoz” - Magyarország Alaptörvénye (2011)
A rendszerváltást követően az ifjúságpolitika és az ifjúsággal kapcsolatos
intézményrendszerek állandó átalakuláson mentek keresztül. Ugyan sokszor felvetődött már,
de a mai napig sincsen elfogadott ifjúsági törvény az érintett korosztály számára, pedig az
ifjúsági és civil szektor évek óta várja.
Az önkormányzatok számára ifjúságpolitika legmagasabb szintű honi jogforrása
Magyarország Alaptörvénye, mely rögzíti, hogy Magyarország kiemelt ügyként igyekszik
biztosítani az ifjúság létbiztonságát, oktatását és nevelését, továbbá az ifjúság érdekeinek
védelmezését.
Az önkormányzatok számára kötelező feladatként szerepel (melyet a 2011. évi CLXXXIX.
törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rögzít) az ifjúsági feladatok
ellátása („a települési önkormányzat maga határozta meg - a lakosság igényei alapján,
anyagi lehetőségeitől függően -, hogy mely feladatokat, milyen mértékben lát el… - 13. § (1)2
A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok különösen: 15. sport, ifjúsági ügyek”), viszont nincsenek elfogadott
szabályok erre vonatkozóan, úgyhogy mindenki másként próbálja meg ellátni ezt a feladatot.
Az ifjúságot érintő kérdésekben az elsődleges iránymutatást az Országgyűlés által elfogadott
Nemzeti Ifjúsági Stratégia és az Új Nemzedék Jövőjéért Program adhatja.
Főbb ifjúságot érintő magyar jogszabályok:
• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és
végrehajtási rendeletei
• 2004. évi I. törvény a sportról
• 88/2009. (X.29.) OGY határozat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és végrehajtási rendeletei
• 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről és végrehajtási rendeletei
• 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
• 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről
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•

2012. évi. C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a
dohánytermékek kiskereskedelméről
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
2013. évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi törvények Magyary
Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények
módosításáról
80/2013. (X.16.) OGY határozat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról
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Találkozhatunk olyan ifjúságot érintő nemzetközi egyezménnyel is melyek beépültek a hazai
jogrendszerbe.
Ilyen nemzetközi rendelkezések:
•
•
•
•
•
•

New York-i Egyezmény
Európai Szociális Karta
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya
Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény
Európai Bizottság Fehér könyve

A legfőbb szakmai irányítást az ifjúsági ügyekben az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága alatt működő Ifjúságügyi Főosztály végzi,
háttérintézményként pedig a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet segíti munkájukat.
Ifjúságot segítő szervezetek:
•
•
•
•

Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum (ISZEF)
Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK)
Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT)
Új Nemzedék Plusz Kontaktpont Irodák (megyénkét működő szervezet)
Fő feladataik: ifjúsági közösségfejlesztések, a nemzettudat és magyarságtudat
erősítése, családközpontú életszemlélet kialakítása, a foglalkoztatottság növelése
valamint határon átnyúló együttműködések.

3. A KONCEPCIÓ ÉRTELMEZÉSI KERETEI, ALAPELVEI
3.1.) Alapelvek
Az ifjúsági generáció az új értékek hordozója, teremtője, jelentős erőforrás ezért segíteni kell
őket.
• Alapvető fontosságú a fiatalság demokratikus közéleti szocializációja formáinak
kialakulása és részvétele a koncepció megalkotásában és megvalósításában,
részben ez az egyik célja a Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács.
• Az Önkormányzat épít:
o a hatályos önkormányzati koncepciókban foglaltakra; a városi általános
iskolák és a középiskolák tantestületeinek, diákönkormányzatainak
együttműködésére;
o civil
szervezetek
illetve
korosztályi
szervezetek
és
csoportok
együttműködésére.
• A 10-29 éves korosztályok tagjait Szentgotthárd városban a Szentgotthárdi Ifjúsági
Tanács képviseli.
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Az önkormányzati szerep és felelősség erősítése az ifjúságot érintő területeken.
A helyi ifjúságpolitika prioritásainak és céljainak meghatározása.
Ajánlások és feladatok meghatározása az egyéb ágazati szabályozásokban nem
megjelenített szolgáltatások, intézményhálózat és tevékenységek fejlesztésére.
Az Ifjúsági Koncepciót az Önkormányzat a fenti alapelvek betartásával folyamatosan
felülvizsgálja.

Az ifjúsági feladatok ellátásában az Önkormányzat szinte teljes feladat- és
intézményrendszere érintett. Ezen belül integrálni szükséges a fiatalok részvételével, a
fiatalok információhoz jutásával, a szakemberek, köztisztviselők és közalkalmazottak
feladataival, a közösségi terekkel, és a forrásokkal kapcsolatos kérdésköröket.
Az ifjúsági feladatok jellegzetesen több ágazatot érintenek illetve ágazat-köziek. Ezen túl
részben kötelező feladatok, amelyeket jogszabályok szabnak meg az önkormányzatok
számára, másrészt önként vállalt önkormányzati feladatok. Szentgotthárd Város
Önkormányzata a tevékenysége fő területein a kötelező és vállalt feladatai tekintetében
illetve azok pontosítására városi koncepciókat dolgozott ki és fogadott el. Ezek mindegyike
tárgyalja a témakörébe tartozó ifjúsági feladatokat.
Az ágazati jellegű ifjúsági törvény kidolgozására még nem került sor, pedig ez a törvény
segítené azokat az ifjúsági illetve az ifjúság közéleti részvételével kapcsolatos ügyeket,
amelyeket más törvény nem szabályoz.
Az Önkormányzat a jogszabályok és az önkormányzati koncepciók ismeretéből kiindulva
a következő, koncepciók azok amelyek érintik az ifjúságot. Az érintett tárgyi városi
koncepciók a következők:
• Lakásgazdálkodási koncepció.
• Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció.
• Sportkoncepció.
• Egészségügyi koncepció.
• Szociális szolgáltatástervezési koncepció.
• Közművelődési koncepció.
• Közoktatási koncepció.
• Közoktatási esélyegyenlőségi koncepció és cselekvési terv.
Az ifjúság – ez a 15 – 29 év közötti generáció - a koncepció szempontjából többféleképpen is
tagolható lenne. Adódik a legegyszerűbb felosztás: két nagy kategória: azok, akik még
oktatási intézményekben tanulnak, és azok, akik már az iskolapadokból kikerültek, felnőtt
életüket megkezdik, családot alapítanak, dolgoznak, vagy munkanélküliek.
A fiatalok szükségleteit alapvetően az alábbi kategóriákban lehet felosztani:
•
•
•
•

elemi szükségletek (család, táplálkozás, lakás, ruházat, egészséges természeti és
normális társadalmi környezet)
tanulás, szellemi-, testi fejlődés
szakma, hivatás megszerzése
pályaválasztás, elhelyezkedés, munkavégzés
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•
•
•
•
•

családalapítás
önálló lakáshoz jutás
megélhetés, tisztes jövedelem
társas élet, kapcsolatok, a szabadidő tartalmas eltöltése, rekreáció, regenerálódás
politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életben való részvétel, szerepvállalás

A fent említett szükségletek sorrendje egyénenként változó, ám a kérdés az, hogy milyen
feladat és munkamegosztás szerint, kinek (privát vagy társadalmi szereplőnek) és milyen
mértékben kell segíteni a szükségletek kielégítését. A különböző felmérési módszerekkel
feltárt helybéli szükségletek megállapítása alapvető feladat, hiszen ez alapján helyenként /
ágazatonként képet kaphatunk a célterületekről, a szükséges javításokról valamint a
meglévő és alkalmazandó eszközökről, forrásokról.

3.2.) Szentgotthárd demográfiai adatai (2010-2013)
Szentgotthárd, állandó lakosok számának alakulása (forrás: KSH Statinfo)
Év
Állandó népesség
száma (fő)
Állandó népesség
férfiak száma (fő)
Állandó népesség nők
száma (fő)
Gyerekek 0-14 éves
(fő)
Fiatalság 15-29 éves
(fő)

2010

2011

2012

2013

8771

8729

8707

8685

4285

4273

4265

4260

4486

4456

4442

4425

1338

1317

1300

1296

1425

1390

1381

1353

Magyarországon a demográfiai helyzet az elöregedés gyorsulása területén azonos az
európai trendekkel, becslések szerint 2050-ig 2,5 – szeresére nő a társadalomban a 80 év
felettiek aránya. Népszámlálási adatok igazolják, hogy Szentgotthárdon is folyamatosan
csökken a gyermekkorúak aránya és vele párhuzamosan emelkedik az időskorúak száma.
Az öregedő helyi társadalom másfajta szükségleteket generál. A meghosszabbodott életévek
nem önmagukban jelentenek társadalmi terhet, hanem azért mert nem egészségben, hanem
a függőségben töltött életévek száma fog megnövekedni. A házi segítségnyújtást igénylő
ellátottaink közel 70-80 %-a 80 év feletti, tehát a demográfiai elöregedés többlet terhet jelent
az intézmény és az Önkormányzat számára. A csökkenő gyerekszám miatt egyre kevesebb
figyelem és gondoskodás juthat az idősekre, a családok és a közösségek oldaláról, ezért az
állam, az önkormányzat és az intézmény szerepe folyamatosan növekszik. Alapvető
célkitűzésünk kell, hogy legyen, hogy az idősek összehangolt segítségnyújtással a lehető
leghosszabb ideig a saját otthonukban méltóságteljesen tudják eltölteni nyugdíjas éveiket.
Meg kell valósítani az intézményi, idősek gondozóházi ellátásnak lehetőségét.
Szentgotthárd lakónépessége az elmúlt évek statisztikai adatai alapján csökkenő tendenciát
mutat. A természetes fogyás az évek során folyamatosan jellemző a városra.
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A nők és férfiak egymáshoz viszonyított aránya a város népességén belül enyhe nőtöbbletet
mutat a 2010-2013-as években.
Az ifjúsági korosztály száma is csökkenő számokat mutat a 2010-2013-as időszakban.
Azonban ez a tendencia hasonlóan alakul az országos átlaghoz. Ennek a folyamatnak az
elsődleges okai a megváltozott életciklusokkal magyarázható: a későbbi házasságkötések és
későbbi gyermekvállalás.

4. AZ IFJÚSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK BEMUTATÁSA
Szentgotthárdon az alapvető közintézmények (Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde, Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály
Gimnáziuma, Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános
Iskolája, Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános
Iskolája, Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási
Intézményegység, Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla Szakképző Iskolája)
és egyéb intézmények az ifjúság hatékony nevelése érdekében rendelkezésre állnak.
4.1.) Oktatás
- Az évek folyamán folyamatosan történtek olyan változások, amelyek az oktatási rendszert
érintették. Fontos változás az oktatás területén a mindennapos testnevelés bevezetése.
Ennek azonban van egy nagy problémája, amely Szentgotthárdot is érinti, a
megsokszorozódott óraszámok miatt zsúfolttá váltak a tornacsarnokok. A megnövekedett
teremigény enyhítését jelentheti az új multifunkciós sportcsarnok befejezése, így a
testnevelés órák számára megfelelő teret biztosíthat.
- A mindennapos testnevelés órák részeként az iskolai úszásoktatást a szentgotthárdi
wellness fürdőben oldják meg (2., 4. és 9. osztályosok részére). Továbbá az oktatási
intézményeink sportpályái pedig továbbra is nyitottak a sportolni vágyó diákok előtt tanítási
idő alatt és után is. Az idei évben a III. Béla Szakképző Iskola kinti betonos sportpályája
javításon ment át, így most már biztonságosan lehet itt testnevelés órát tartani.
- Szorgalmazandó a további, iskolarendszeren belüli és kívüli képzések bevezetése és
fenntartása, jóllehet, ezekhez az Önkormányzatnak befolyása már nincsen, hiszen a
köznevelési intézmények fenntartója 2013. óta az állam. Olyan képzésekre is gondolhatunk,
amelyek a későbbi tanulmányok folytatását és/vagy az elhelyezkedést segítik, amelyek
elősegíthetik a fiatalok helyben tartását. Ilyen képzések a nyelvi képzések is lehetnek, amely
a továbbtanulás nélkülözhetetlen eleme, illetve Szentgotthárd földrajzi adottságai révén
elengedhetetlen a használható idegennyelvtudás.
- A lehetőségek tekintetében megállapítható, hogy a fiatalok számára számos hasznos
kikapcsolódási lehetőség áll rendelkezésre a városban (pl.: filmklub, tánc, sportklubok
stb.), ám ezeknek a lehetőségeknek a számát a továbbiakban is folyamatosan növelni; illetve
e tevékenységeket folyamatosan népszerűsíteni kellene.
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- Az oktatási intézményekeinkben számos fejlesztés, korszerűsítés is megvalósult az
elmúlt időszakban, részben pályázati támogatások elnyerésének köszönhetően. Elkészült a
Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola födémcseréje és az emelet elektromos hálózatának
felújítása. Az Arany János Iskolában egy osztályterem teljes felújítását és az udvari lépcső
javítását az Önkormányzat támogatta. Az iskola tornatermének padozatát is felcsiszolták,
újralakkozták, az iskola ebédlőjébe 120 db új, a kornak megfelelő étkezőszék beszerzésére
került sor. Megvalósult a Széchenyi István Általános Iskola akadálymentesítése, védőnői
szobája is lett az intézménynek, az iskola „A” szárnyának vizesblokkjait újítottuk fel. Jelenleg
is folyik a KEOP -5.7.0/15-2015-0277 sz. a „középületek kiemelt jelentőségű
épületenergetikai fejlesztése” tárgyú projekt keretében az iskola „A-B” szárnyának
nyílászáróinak cseréje és hőszigetelése.
- Az Önkormányzat pályázati lehetőségekkel próbálja segíteni a gotthárdi diákok
felsőoktatási tanulmányait. Ilyen pályázati lehetőségek: Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz is évek óta csatlakozik az Önkormányzat (a nyertes
pályázók ma már havi szinten 5000 Ft/hó jutatást kapnak a pályázat időtartalma alatt), ennek
keretében pedig helyi diákok tanulmányait támogatja rendszeresen.
A másik hasonló lehetőség a Széll Kálmán ösztöndíj, amelyet nemrég alapított az
Önkormányzat. Célja a kiváló teljesítő nyújtó (tanulmányi, művészeti és sport területen) helyi
diákok elismerése és támogatása. Az ösztöndíj mértéke: a középiskolás pályázók számára
5.000,- Ft/hó, a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók számára 10.000,- Ft/hó. Az
ösztöndíj célja, hogy azon 11. és 12. évfolyamos középiskolai tanulók tanulmányait
elismerje, akik kimagasló eredménnyel rendelkeznek a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály
Gimnáziumban, illetve a III. Béla Szakközépiskola és Kollégiumban, továbbá, akik a
szentgotthárdi középiskolákban tanulmányi eredménytől függetlenül rendkívüli kimagasló
eredményt értek el valamely tanulmányi- , művészeti-, vagy sport területen. Az ösztöndíj
lehetőséget nyújt továbbá azon államilag finanszírozott, első diplomáját szerző, 26. életévét
be nem töltött, nappali tagozatos, szentgotthárdi állandó lakcímmel rendelkező,
magyarországi hallgatói jogviszonyban álló főiskolai / egyetemi hallgatók elismerésére is,
akik számára Szentgotthárdhoz való kötődés a jövőben is fontos és tanulmányai során
szakmai, tudományos tevékenységével segíthetik a város fejlődését.
- A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB), amelynek
óvodai és bölcsődei intézményegysége is van. Az intézmény az óvodai és bölcsődei nevelés
mellett a szülők igényei alapján lehetőséget biztosít a szlovén és a német nemzetiségi
óvodai nevelésre is.
- Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla Szakképző Iskolája a 2015/2016os tanévben ünnepelte intézményesített szakképzés 125 éves évfordulóját, valamint az
iskola fenntartását a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) látja el. Iskola
képzési palettája:
o Szakgimnáziumi
képzések
(5
év):
automatikai-,
faipari
technikus,
vendéglátásszervező-vendéglős, gazdasági illetve CAD-CAM informatikus,
automatikai technikus,
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o

Szakközépiskolai képzések (3 év szakma + 2 év érettségi): gépi forgácsoló, asztalos,
pincér, szakács, villanyszerelő

Az intézmény az iskolarendszerű oktatáson kívül jelentős felnőttképzési tevékenységet is
folytatat. Ennek keretében Szentgotthárd és a környező települések munkaképes korú
lakosai számára nyújtanak lehetőséget arra, hogy magas színvonalú képzések során
eredményesen sajátíthassanak el korszerű, főként gépészeti, elektronikai és vendéglátó ipari
jellegű továbbtanulást, illetve az önálló vállalkozást egyaránt segítő szakmai ismereteket,
valamint új képesítéseket szerezhetnek.

- Az kollégium 2015. szeptemberével önálló intézménnyé vált, fenntartása a KLIK,
üzemeltetése pedig az Önkormányzati feladata. A kollégium 44 tanulónak nyújt
szálláshelyet. A kollégisták a tanuláshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez folyamatos
segítséget kapnak nevelőiktől.
- Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény fenntartója a KLIK, működtetője az
Önkormányzat. Egységes iskolai intézményegységében az Arany János 1-4. Évfolyam, a
Széchenyi István 5-8. Évfolyam és a Vörösmarty Mihály Gimnázium, az összetett iskolai
intézményegységében a Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény biztosítja a
gyermekek és az ifjak elhelyezését, oktatását és továbbtanulási esélyeit. Az oktatási
intézményekben közel 1700 tanuló tanul.
- Az iskolapadból kikerült fiatalok munkájuk mellett kiegészítő képzésben vehetnek részt a
III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium esti/levelező és tanfolyami képzésének keretében.
- Diákönkormányzatok mind az általános, mind a középiskolákban működnek.
- 2015-től a szentgotthárdi fiatalok számára érdekképviseletükre egy új lehetőséget nyújt a
Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács, amibe az iskolák egy diákot delegálnak.

4.2.) Ifjúsági Tanács
- Az ifjúsági szervezeti élet és érdekképviseletét városi szinten a jövőben (a 2015-ben
alakult) a Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács látja el. A Tanács 7 tagból álló szervezet (iskolák
delegáltjai (3 fő), Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal által delegált a szentgotthárdi
18-29 éves fiatal (2 fő), Képviselő testület által delegált képviselő (1 fő) illetve a városi sport
és ifjúsági referens. Emellett a tanács ülései nyíltak lesznek, amin lehetőségük lesz a
szentgotthárdi fiataloknak jelen lenniük, véleményt formálni valamint tanácsokat adni a
fiatalok érdekeivel kapcsolatban.
Az Ifjúsági Tanács létrehozásának alapvető céljai és feladatai a következők:
o Megjeleníteni, képviselni az ifjúsági korosztály érdekeit a helyi önkormányzat
döntéshozatali mechanizmusában.
o Közéleti fórumot, megszólalási lehetőséget biztosítani a város ifjúságának, hogy az
őket érintő kérdésekbe beleszóljanak, véleményt nyilvánítsanak.
o Olyan állapotot teremteni és fenntartani a településen, melyben az ifjúsági korosztály
közéleti lehetőségei és közös érdekei maradéktalanul érvényesülnek.
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o Az Ifjúsági Tanács részt vesz az Önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos munkájában.
o Javaslatok, vélemények megfogalmazása a Képviselő Testületnek, a helyi ifjúságot
érintő elképzelésekről, problémákról, feladatokról.
o Konzultációk és programok kezdeményezése a fiatalok érdekeinek képviselete
érdekében.
o Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata során értékelések, javaslatok megfogalmazása,
és a helyi ifjúsági szereplők tevékenységének az összehangolása.
o A fiatalokat érintő problémák összegyűjtése és továbbítása.
o A helyi ifjúsági élet ösztönzése, felpezsdítése.
o Elősegíti a fiatalok szerveződéseinek létrejöttét, megerősödését, ifjúsági események
szervezését, olyan programok kidolgozását, amelyek segítenek, a fent említet célok
megvalósulásában.
o Visszacsatolást ad a Képviselő Testületnek az ifjúsági koncepcióban és az éves
cselekvési tervben megfogalmazottak végrehajtásáról.
o Az ifjúságot érintő pályázatok előkészítését és megvalósítását segíti.
o A város oktatási intézményeiben zajló ifjúsági programok megvalósításába
bekapcsolódik.
o Ifjúsági sporttal, testmozgással, aktív mozgással kapcsolatos kérdésekben
meghatározza álláspontját, javaslatokat ad a helyi ifjúsági bajnokságok
megszervezéséhez, információszerzéssel, helyi versenyekkel kapcsolatos ügyekben
közreműködik, javaslatokkal él.
o Szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos egyéb kérdésekben közreműködik,
javaslatot tesz azok szervezésére, lebonyolítására
o Ifjúságot
érintő
infrastruktúrafejlesztéssel,
építkezésekkel,
beruházásokkal
kapcsolatos terveket előzetesen véleményez.
o Az ifjúsági bűnelkövetéssel, bűnözéssel, tiltott devianciákkal, drogfogyasztással
kapcsolatos ügyekben álláspontot képvisel és javaslatokkal él.
o Az ifjúsági korosztály számára hasznos, lényeges információkról tájékoztatja a helyi
ifjúságot, továbbítja részükre a felhívásokat, közleményeket.
o Bekapcsolódik a helyi ifjúsági cselekvési terv végrehajtásába, annak
megvalósulásában közreműködni, eredményeit elemezni, fejlesztéséhez ötleteivel és
javaslataival hozzájárul.

4.3.) Kultúra
A kultúra területén Szentgotthárd rendelkezik olyan intézményekkel, amelyek közvetítik a
kultúrát az ifjúság felé.
- Sikerrel működik továbbra is a szentgotthárdi Csákányi László Filmszínház, aminek
felújítása és a modernizálása után a fiatalok kedvelt szórakozási lehetőségévé vált. A mozi
folyamatos programjaival is ezt próbálja erősíteni (filmklub, tematikus előadások,
koncertfilmek, nyereményjátékok stb.). A népszerű filmek vetítése mellett továbbra is
törekedni kell arra, hogy mind a filmművészet, mind az egyéb bemutatott társművészeti
alkotásokat megismerje minél több fiatal is. A populáris, sok nézőt vonzó filmek alkalmasak
arra is, hogy az erre kíváncsi nézőket, köztük leginkább a fiatalokat megszólítsuk más
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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 ifjúságot
(is) érintő rendezvények (estek, fesztiválok, közönségtalálkozók, beszélgetések, ünnepségek
stb.) is rendszeresen helyet kapnak.
- A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum szintén több lehetőséget kínál a szabadidő
kulturált eltöltésére. Könyvtári szolgáltatása mellett folyamatosan különféle programokat
szerveznek az ifjú generáció számára (ismeretterjesztő előadások, irodalmi- és
rajzpályázatok, közönségtalálkozók, felolvasóestek, helyi értéktár készítése). A Múzeum jó
úton jár, erősíteni kell azon modern, interaktív szolgáltatásainak körét, amellyel az ifjúság is
megszólítható.
- A Pannon Kapu Kulturális Egyesület továbbra is a település közművelődési feladatait
látja el, ill. koordinálja azokat. Az Egyesület számos programja az ifjúság számára szól
(Szentgotthárdi Történelmi Napok, Hopplá Könnyűzenei Fesztivál, Gyermeknap, Tökparti)
illetve egyéb az ifjúságnak szóló rendezvények (koncertek, kiállítások, előadások, kézműves
foglalkozások, ünnepekhez kötött rendezvények), melyek megrendezésére a jövőben is sor
kerül.

4.4.) Sport és szabadidő
- Az a nyári táborok tekintetében egy rendkívül színes kínálatból válogathatnak a helyi
ifjúság tagjai. A szervezését több civil szervezet, intézmény programjai között is
megtalálhatjuk (Móra Ferenc Városi Könyvtár, Pannon Kapu Kulturális Egyesület,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Vöröskereszt). Nyári táborok: Csak csajok,
Színes Napok Tábora, Mesterségek Tábora, Nyári olvasótábor, Német Nemzetiségi ifjúsági
tábor, Német Nemzetiségi ifjúsági tábor, Művészeti tábor, Nyári élmény tábor.
- A fejlesztések a Városi Sporttelepen is folyamatosan zajlanak, átadásra került a
nagyméretű műfüves pálya, aminek remélhetőleg pozitív hozadéka lesz, hogy egyre több
helyi fiatal kezdi el a labdarúgást a fejlődő infrastruktúrának köszönhetően. Várhatóan 2016ban elkészül az új öltöző is a labdarúgók és a tekések számára, így lassan de rendeződni
látszik a kialakult helyzet a városi sporttelepen.
- Ugyancsak a sporttelep fejlesztésének köszönhetően teljesen felújította az Önkormányzat a
tekepályát is, ami a versenysport mellett, kiváló lehetőséget biztosít a fiat baráti társaságok
kikapcsolódásának.
- A 2007-től üzemelő wellness fürdő a már hivatkozott iskolai úszásoktatás mellett, egyéb
sportolási és kikapcsolódási lehetőségek biztosítanak, így pl. a fürdőben található
kondicionáló terem, squash-pályák használatára is mód kínálkozik akár az ifjúság számára
is. A fürdő belépők pedig a szentgotthárdiak számára 50 %-val olcsóbbak a teljes áru
belépőhöz viszonyítva.
A jövő elképzelései:
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- A jövő elképzelései között szerepel az Alpokalja kemping melletti területen egy közösségi
tér/ Ifjúsági Központ kialakítása, mely kiváló helyszín a fiatalok számára a kulturált
szórakozásra. Ennek a projektnek a keretében kialakításra kerülhet a csarnoképítés miatt
ideiglenesen megszűntetett Ifjúsági Park kialakítása, melynek a jövőben ideális helyszín
lehet ez a terület, az Ifjúsági Parkban megtalálhatóak lenne újra: kosárlabda palánkok,
gördeszkások, görkorcsolyások, BMX –esek számára kialakított piramisrámpák, ugratók,
tűzrakó-helyek, esőbeálló, vagy akár színpad, ahol koncerteket is lehet tartani.
- Szintén a jövőben megvalósítandó projektek között szerepelhetne a hazánkban is egyre
népszerűbbnek számító szabadidős fitnesz parkok. A szabadban végzett sportok kiváló
kiegészítője, illetve a szabadban végezhető erősítések saját testsúllyal. Egy megfelelően
összeállított kondi parkban a test összes izma és izomcsoportja átmozgatható, széleskörű
edzési lehetőséggel.
4.5.) Az ifjúságot érintő egyéb szervezetek

- A különböző prevenciós előadások, fórumok, programok is folyamatosan jelen vannak az
ifjúság életében. Az ilyen típusú programokat elsődlegesen az iskolai színtéren bonyolítják le
a fiatalok számára, de egyéb szervezetek is foglalkoznak hasonló tematikájú programokkal
(EFI, Pannon Kapu Kulturális Egyesület).

- Sajnálatos módon, Szentgotthárdon is létező probléma a nemkívánatos függőségi
viszonyok (dohányzás, az alkohol-, és egyre inkább a drogfogyasztás is), de megállapítható
az is, hogy ez a negatív tendencia nem túl magas országos viszonylatot tekintve.
- A 2011. év elejétől (pályázati támogatásnak köszönhetően) kisebb megszakításokkal, de
működik a gyermekpszichológus rendelés a gyerekek/diákok számára, amiről a jövőben is
gondoskodni kell.
- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat végzi a családsegítést és a gyermekjóléti
ellátást a térségben, amelynek keretében – összehangolva a gyermekeket ellátó
egészségügyi és oktatási-nevelési intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési,
szolgáltatási és gondozási feladatokat is ellát. A Szolgálat a szoros értelemben vett
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás mellett számos egyéb, kapcsolódó prevenciós és
gyermekprogramokat, illetve mentálhigiénés ellátást is rendszeresen megvalósít. Az
Önkormányzat feladata mindezen tevékenységek elismerése és támogatása. A
településeken rendszeres fogadóórák biztosítják a lakosság számára a Szolgálattal a
kapcsolatfelvétel lehetőségét, jelzés tevését, szolgáltatásaink igénybevételét.
- A korábbi gyakorlathoz hasonlóan továbbra is a tanulóifjúság egészségügyi állapotáról a
védőnők évente készítenek olyan írásos jelentést, amely minden alkalommal a Képviselőtestület elé is kerül.
- A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Főosztályának Körmendi Járási Hivatal
Munkaerő-piaci pont Szentgotthárdi kirendeltsége szakfeladatának megfelelően saját,
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foglalkoztatáspolitikai eszközeivel hozzájárul az ifjúsági munkanélküliség megfékezéséhez.
Magyarországon a nyílt és tömeges munkanélküliség viszonylag új társadalmi és gazdasági
jelenség. A problémakör kezelésén belül az ifjúsági munkanélküliség megfékezése nagyon
fontos társadalmi érdek, mert ez a korosztály a leginkább esélyes a marginalizálódásra, az
alkohol- és drogfüggésre, a társadalomellenes szubkultúrák befogadására és a többségi
társadalommal szembeni agresszióra. A pályakezdők munkanélküliségének csökkentése
mindig az egyik legkiemeltebb célja volt a munkaügyi szervezetnek. A korábban említett
szervezet segít a pályakezdő fiatalok a egyénre szabott munkavállalást elősegítő
programokat kidolgozásával, valamint továbbra is előadásokat tartanak álláskeresési
stratégiák kialakítása céljából, továbbá figyelemmel kísérik a diákmunkát biztosító
lehetőségeket.
- Az Ipari Park által kínált lehetőségeket igyekszik a város minél hatékonyabban kihasználni,
az új gyárak, és a meglévők fejlesztései, bővítései folyamatosan új munkaerőt igényelnek.
Azonban ezeknek az intézményeknek megfelelően képzettségi munkaerőt igényelnek, mely
igényekhez a város oktatási intézményei próbálnak alkalmazkodni új képzési kínálatokkal.
4.5.) Lakáshoz jutás

- A fiatalok / fiatal felnőttek lakáshoz jutási lehetőségei igencsak korlátozottak, már csak
amiatt is, hogy a szentgotthárdi ingatlanárak továbbra is országos szinten is kiemelkedően
magasak. Szentgotthárd Város Önkormányzata a lakáscélú támogatásokról szóló
12/1998.(III.26.) önkormányzati rendelet alapján tud támogatást adni.
Az első lakáshoz jutók támogatásaként a Képviselő-testület minden évben 10 – 10 új
igénylőnek tud támogatást nyújtani, ami azt jelenti, hogy a támogatás kifizetése 3 év alatt
200 – 200 - 100 e Ft-onként lehetséges, csak bankhitellel lakást szerző igénylők esetén, a
banki törlesztés támogatásaként három egyenlő részletben történik meg.
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5. A KONCEPCIÓ CÉLJA
Az ifjúságpolitikai koncepció elfogadása fontos eszköze lehet annak, hogy az
Önkormányzat a kapcsolódó feladatait hatékonyabban ellássa. A koncepció lehetőséget ad a
továbblépésre. A koncepciót természetesen bizonyos időközönként módosítani / kiegészíteni
szükséges, már csak a társadalmi, gazdasági, kulturális és jogi környezet változásai miatt is.
Az ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása csakis, különböző szintű együttműködésekkel,
partneri viszonyban képzelhető el. Az ifjúsági feladatokat természetesen elsősorban az
önkormányzat intézményeinek és szakembereinek a közreműködésével kell ellátni, azonban
a civil szervezetek bekapcsolódása is kívánatos. A koncepció és ezzel együtt az
Önkormányzat ifjúságpolitikai törekvéseinek általános célja nem lehet más, mint hogy a
települést vonzóbbá, komfortosabbá tegyük a fiatalok számára, amely egyben a város
vonzerejét szélesebb körben is növelni fogja.
A koncepció törekvése, hogy meghatározza az ifjúságpolitika helyi céljait, prioritásait, az
önkormányzat felelősségvállalásának területeit, azokat az alapelveket, melyeket a
szolgáltatások, tevékenységek fejlesztése során érvényesíteni kell. A prioritások kijelölésével
hozzájárul a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználáshoz.
Szentgotthárd Város Önkormányzata az ifjúság helyzetének javítását, társadalmi
integrációjának segítését helyi közügynek tekinti. Érdekelt abban, hogy a város
népességmegtartó ereje növekedjen a fiatal és a fiatal felnőtt korosztályok körében is!

Az Önkormányzat az ifjúsági koncepció megalkotásával hozzá kíván járulni
- a Szentgotthárdon (és térségében) élő fiatalok önállóvá válásának segítéséhez, társadalmi
integrációjuk megvalósulásához.
- Lehetőségeivel és erőforrásaival támogatni kívánja a fiatalokat és közösségeiket abban,
hogy képessé váljanak egyéni és közösségi szinten a társadalmi kihívásoknak megfelelni. -Ezzel párhuzamosan célja a hátrányos helyzetű fiatalok életesélyeinek növelése, társadalmi
reintegrációja is.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának célja, hogy közvetlenül, intézményein és más
szervezetein keresztül, együttműködve a városban működő más szervezetekkel,
intézményekkel, civil közösségekkel. Szoros kapcsolatot fenntartva olyan társadalmi és
gazdasági környezetet teremtsen, ahol a Szentgotthárdon élő, tanuló, dolgozó fiatalok életkezdésük támogatásával, érdekérvényesítő képességük fejlesztésével, értelmes
szabadidő eltöltésük feltételeinek megteremtésével - otthon érzik magukat, tudatos és
felkészült állampolgárként hozzájárulnak a város, a régió, valamint az ország fejlődéséhez,
megteremtve maguk és a társadalom számára a biztonságos jövőt.
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Szentgotthárd Város Önkormányzata a fiatalok közül (15-29 évesek) azok számára, akik:
•

•

•

tanköteles korban vannak, biztosítania kell, hogy minél több fiatal Szentgotthárdon
tanulhasson: itt szerezhessen, érettségit illetve itt szerezhessen szakmát. Ez idő alatt
olyan szolgáltatások megszervezésére van szükség, amit a mai viszonyok közepette
jogosan igényel ez a korosztály.
az érettségi után a tehetséges fiatalok elkerülnek a városból és egyetemen,
főiskolán szereznek diplomát illetve a megfelelő intézményekben szakképesítést. E
képesítések megszerzését követően cél, hogy közülük minél többen térjenek vissza
Szentgotthárdra. Az eltávozottakból akkor lesznek visszatérők, ha itt munkahelyet
illetve lakhatási lehetőséget találnak, továbbá minél több olyan szolgáltatást, ami a
mindennapokhoz szükséges.
a tanulmányaik befejezése után Szentgotthárdon maradók dolgozni kezdenek,
családot alapítanak. Rájuk majdnem ugyanazokat kell elmondanunk, mint az előző
kategóriánál: itt munkahelyet illetve lakhatási lehetőséget, gyermekeik részére
intézményi szolgáltatásokat kell, hogy találjanak, továbbá minél több olyan
szolgáltatást, ami a mindennapokhoz szükséges.

Az Önkormányzat a fentebb
célkitűzéseket határozza meg:
•

•

•
•
•
•

meghatározottak

megvalósítása

kapcsán

az

alábbi

A fiatalok közéletben történő részvételének segítése. (Az információ és a részvétel
szétválaszthatatlan, ezért fontos megteremteni a fiatalokat érintő információkhoz való
ingyenes, rugalmas, felhasználóbarát hozzáférés lehetőségeit.)
A piacképes szakmai képzettség megszerzésének segítése, az egészséget és az
életben való további boldogulást garantáló képességek és készségek erősítése (ami
nem Önkormányzati feladat).
A kulturált szabadidő eltöltés feltételeinek javítása, a szabadidős terek
rendszeres karbantartása, a lehetőségekhez mérten folyamatos fejlesztése.
Az egészséges életre motiválás.
Az ifjúság társadalomba, közéletébe való beilleszkedésének támogatása.
Szentgotthárd ifjúságmegtartó erejének folyamatos, hatékony növelése.
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6. ÁGAZATI CÉLOK
A koncepció általános, stratégiai céljainak megvalósítása érdekében az alábbi
ágazati célkitűzéseket határozzuk meg:
6. 1. Oktatás, képzés, nevelés:
•

•
•

•

•

•
•

•

Az oktatási és nevelési intézmények az évek folyamán folyamatos átalakulásokon,
szervezeti változásokon mentek keresztül, a legkomolyabb változás jogszabályi
előírások alapján megváltozott az intézmények fenntartói – működtetői joga. Ezen
időponttól a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium fenntartása és működtetése is a
KLIK Megyei Tankerületéhez tartozott, ami 2015-ben ismét változott ugyanis jelenleg
Nemzetgazdasági Minisztérium háttérintézményéhez a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal az iskola fenntartója.
A kollégium fenntartója a VM KLIK, viszont az üzemeltetését 2015. szeptemberétől
az Önkormányzat látja el.
A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola szakmai fenntartását a Szentgotthárdi Járási Tankerület látja el, működtetője
azonban (a Képviselő-testület döntése alapján) továbbra is Szentgotthárd Város
Önkormányzata.
Az iskolák működtetése tekintetében a legfontosabb feladat, hogy az alap-és
középfokú oktatási intézményekben megfelelő infrastrukturális feltételeket biztosítson
a város, melynek a pénzügyi fedezetet a mindenkori költségvetésből kell megoldani.
A település vonzóvá tételéhez, a fiatalok helyben tartásához alapfeltétel a magas
színvonalú oktatás és képzés biztosítása (mind az iskolákban, mind az
iskolarendszeren kívüli képzésekben, tanfolyamokon, klubokban), ami nem
Önkormányzati hatáskör.
A képzések tekintetében fontos előrelépés az Opel új képzőközpontja, valamint a
NYME Gépészmérnök képzése egy újszerű lehetősége
A jövő feladata lehet a közösségi főiskola létrehozása amely „célja, hogy
megszűnjenek Magyarországon azok a földrajzi értelemben vett „felsőoktatás-mentes
övezetek”, ahol belátható közelségben nincs jelen a felsőfokú képzések kínálata,
némiképpen csökkentve ezzel az adott környéken élők esélyeit a színvonalas
képzésben való részvételre”
Problémák: Iskolák infrastrukturális téren fejlesztésre szorulnak (melyek megoldására
folyamatosan zajlanak karbantartási és felújítási munkálatokkal, a komolyabb
felújítási beruházásokat azonban elsődlegesen pályázati forrásokkal lehet
megoldani). A Gimnázium, Arany János iskola, III. Béla iskola sportoktatás
feltételeinek javítása (elsődlegesen tornaterem felújítása illetve eszközkészletek
javítása, amennyiben mint tulajdonos, az Önkormányzat erre pályázati támogatást
szerezhet – a szakképző iskola vagyonkezelője a Szakképzési Centrum). Szakmai
képzés területén pedig célszerű lenne bővíteni a képzési palettát a térség
adottságaihoz mérten (amire az Önkormányzatnak maximum véleményező hatása
lehet).
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•

•

•

•
•
•

•
•

Legfontosabb célok az oktatási területen:
o az OPEL, illetve a régióban található nagyvállalatok és egyéb gazdasági
szereplők igényeit maximálisan figyelembe véve alakítsák a szakképzési
palettát
o folyamatos használható nyelvi képzések
o a turizmushoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó képzéseket is (pl. szobaasszony,
turisztikai ügyintéző, masszőr, vendéglátós szakok stb.) kezdeményezhetünk
o megfelelő gyakorlati helyek a tanulók számára
o az ifjúság a tanulmányaik befejezése után vissza tudjanak térni a városba
ahol képzésüknek megfelelő munkahelyek közül válogathatnak.
A fiatalok migrációjának csökkentése érdekében az érdekelt intézményekkel,
szervezetekkel együttműködve „helyben megtartó programok” kidolgozásának
elősegítése ösztöndíjak bővítésével, a helyi, kistérségi igények felmérésével.
Ahhoz, hogy a megszerzett tudás ne váljon használhatatlan tudássá, fontos, hogy a
fiatalok képesek legyenek alkalmazkodni a gyorsan változó körülményekhez,
tisztában legyenek a piac elvárásaival, ehhez igazodva válasszanak képzési területet.
A hatékonyabb képzés érdekében segíteni kell a pályaorientációt, és szakemberek
bevonásával lehetőséget kell teremteni a fiatalok számára a minél szélesebb körű
tájékozódáshoz tanácsadások segítségével.
Biztosítani kell a zökkenőmentes átmenetet a képzésből a munka világába.
Törekedni kell az oktatási rendszert elhagyó fiatalok számának csökkentésére.
Az oktatási intézményeink törekedjenek arra, hogy a Szentgotthárdról a középiskola
elvégzése után tanulási céllal eltávozókkal a tanulmányaik befejezéséig kapcsolatban
maradjanak.
Biztosítani kell az esélyegyenlőséget, akár szociális, akár értelmi, testi vagy területi
alapú az egyenlőtlenség.
A hátrányos helyzetű, oktatásból lemorzsolódott vagy deviáns fiatalok tanulási,
művelődési, szórakozási lehetőségeinek növelése speciális programokkal.
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6.2. Munkavállalás, pályakezdés
•

A munkába állás és az otthonteremtés, családalapítás összefügg. Az
önkormányzatnak támogatnia kell minden lehetséges eszközzel ezek segítését.
Különböző foglalkoztatáspolitikai eszközök bevonásával törekedni kell a fiatalok
munkába vonására.

•

Járási koordinációban évente megrendezésre kerülő tájékoztatási lehetőségek
kialakítása, állásbörzék, képzési vásárok szervezése 13-14 évesek, illetve 17-18
évesek, valamint a diplomás fiatalok részére, amelyek a munkáltatók mozgósításával
a munkaerőigények feltárását is gyorsítják, a pályakezdők munkahelyhez jutását
igyekeznek elősegíteni /+ hiányszakmákra való felhívás/.

További eszközök
•

•
•

•

•

•

Foglalkoztatást elősegítő képzés. A munkaerő piaci képzési programoknak
alapvetően két típusa különböztethető meg. Az egyik az, amikor a munkaügyi
szervezet által meghirdetett, ajánlott szakirányokban történik a képzés (ajánlott
képzés), ami általában teljes költségtérítéssel jár és a munkanélküli keresetpótló
juttatásban is részesülhet. A másik az elfogadott képzés, amikor a munkanélküli
maga keres az általa elképzelt szakirányban képzést és a munkaügyi szervezet
elfogadja (elfogadott képzés), támogatja azt. Ebben az esetben a hallgatók maguk is
hozzájárulnak a képzés költségeihez, a keresetpótló juttatás ugyanakkor nem
garantált.
Impulzusfoglalkozás: célja a pályakezdők érdeklődési irányainak, erősségeinek
megismerése, pályaismeretük felmérése.
Pályaorientációt segítő program: azon fiatalok pályaválasztását megalapozó
tanfolyam, akik nem rendelkeznek szakmai végzettséggel és bizonytalanok további
életpályájuk szervezésében. A foglalkozás sorozat tanfolyami jellegű, négy napig
tartó elfoglaltságot jelent a fiatalok számára.
Pályakorrekciós program: e tanfolyam időtartalma három nap, s azon fiataloknak
nyújt segítséget, akik nem piacképes szakmai képesítéssel rendelkeznek, és ezért
számukra új pálya választása válik szükségessé, illetve akik elfordulnak eredeti,
előző pályaválasztási döntésüktől, és az érdeklődésüknek jobban megfelelő szakmai
képesítést szeretnének szerezni.
Pályaerősítő csoportos foglalkozás: azon fiataloknak ajánlható háromnapos
tanfolyam, akik eredeti szakmai képesítésükkel kívánnak elhelyezkedni. A
foglalkozás alapvető célja a munkához, pályához kapcsolódó értékek tisztázása.
Elhelyezkedést segítő csoportos foglalkozás: olyan tanfolyam jellegű foglalkozás,
amelynek időtartama egy naptól három napig terjedhet, s olyan pályakezdőknek
célszerű ezen részt venni, akik választott szakmájukban azonnal szeretnének
elhelyezkedni, azonban tapasztalatlanságuk miatt az álláskereséshez egyedül hozzá
sem tudnak kezdeni. A tanfolyam célja tehát nem más, mint a munkát vállalni kívánó
fiatalok számára álláskeresési stratégiák kialakítása.
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•
•

•

A diákmunkát biztosító munkahelyek folyamatos összegyűjtése, a diákok számára a
munkavégzés lehetővé tétele hozzájárul a jobb közérzet kialakításában.
Problémák:
o A helyi bérek nem versenyképesek.
o Egészségügy tekintetében a humánerőforrás tekintetében hiány (orvos,
védőnő)
o Fiatalok itthon tartása, ami a természeti adottságokból is fakadnak.
Megoldást jelenthet a szentgotthárdi és környéki fiatalok megkeresése egyetemi
tanulmányaik során, akiknek az iskola elvégezését követően kedvező állásajánlatot
kellene biztosítani. Hasonló megoldás lehet, a város középiskoláiban a helyi
érdekeltségű vállalatok, cégek, alkalmankénti előadásai, akik ismertetik az általuk
kínált munkalehetőségeket és lehetőségeket.

6.3. Egészség és sport
•

•

•
•

•

•

•

•

•

A testi, szellemi egészség a legfőbb érték, ezért erősíteni kell a tudatosabb
megjelenítését, amelyhez megfelelő motivációt és kommunikációt kell bevezetni és
széles körben alkalmazni.
Nagyon fontos az egészségünk tekintetében a prevenció, amit tudatosítani kell a
fiatalokban is, ezek az egészség megőrzés, egészségfejlesztés és
betegségmegelőzés területei.
Esélyt kell teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív
életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására.
Támogatni kell az egészséges életmód szemléletének meghonosítását. Kiemelt
figyelmet érdemel a szociálisan, vagy egészségileg hátrányos helyzetben lévő
csoportok egészségvédelme.
Az egészséges élet alapja a tiszta környezet. Kiemelt fontosságú a
környezetvédelemi problémák iránti fogékonyság, a környezeti nevelés széleskörű
elterjedése, valamint a tiszta és ezáltal vonzó településkép megteremtése. A
felnövekvő generációk környezet- és természetvédelmi gondolkodásának,
szemléletének fejlődése, felelősségtudatuk erősítése.
A színes nyári táborok kínálatában szerepelnek az életmódot érintő táborok melynek,
célja kettős lehet: egyrészt már a kisiskolás korú gyermekeknél elkezdeni az
egészséges életmódra nevelést, másrészt a nyári szabadidő hasznos eltöltése
A sportolás alternatívát nyújt a káros szenvedélyekkel szemben és az
egészségmegőrzés szempontjából is kiemelten fontos, ezért a fiatalok igényeinek
megfelelően kell fejleszteni a sportolásra, illetve a szabadidő aktív eltöltésére
alkalmas területeket.
A fiatal korosztály egészséges életmódjának kialakítása, egészséges életmódra
nevelése érdekében a tömegsport népszerűsítése. A szabadidősport szervezésének
támogatása.
A sportok tekintetében a város kínálata rendkívül színes (labdarúgás, kézilabda, teke,
atlétika, asztalitenisz, íjászat, kerékpározás és sakk).
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•

•
•

A Városi Sporttelep megújul, amely az ifjúság érdekeit is szolgálja. A sporttelep
üzemeltetése során az ifjúság érdekeit is szem előtt kell tartani a megállapodások
megkötésekor.
A korábbi Ifjúsági Park újbóli kialakítása is a fejlesztési célok között szerepel, amivel
a gördülő sportok kedvelőinek ismét megfelelő helyszínt biztosítanának.
Továbbra is működik Szentgotthárdon az Egészségfejlesztési Intézet, akik rengeteg
programot, előadást szűrést szerveznek az ifjúság számára is.

6.4. Közművelődés, szabadidő eltöltése (Pannon Kapu Kulturális Egyesület, Móra
Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, Csákányi László Filmszínház)
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

Az egészséges testi–lelki fejlődés és szocializáció érdekében a fiataloknak
lehetőséget kell teremteni szabadidejük hasznos eltöltéséhez.
Azonban az egyik legkomplikáltabb korosztály, mivel a fiatalok érdektelenek,
közönyösek és nagyon nehéz aktivizálni őket. A helyi fiatalok folyamatosan
hangoztatják, hogy arányaiban véve kevés program számukra. Viszont, ha van
konkrét program a számukra, akkor is kevés fiatal megy el vagy vesz részt aktívan
programokban, rendezvényeken.
A fiatalok igényeihez, szükségleteihez, érdeklődéséhez alkalmazkodó, az
önszerveződést, önkéntes részvételt, kezdeményezést elősegítő rendezvények,
kulturális, ifjúsági, közösségi programok, koncertek, ismeretterjesztő előadások,
kiállítások szervezése, támogatása.
Támogatni kell a fiatalok önkifejezését és kreativitását szolgáló kezdeményezéseket.
A szabadidő tartalmas eltöltése, a kulturális rendezvények nem csupán a szellem és
a test táplálékaként foghatók fel, hanem mint prevenció, mint alternatíva a nem kívánt
időtöltési formákkal szemben.
Továbbra is preferálni kell az egészséget támogató és a tartalmas értéket nyújtó
programokat.
Támogatni kell a hagyományőrzésre, kultúraközvetítésre irányuló rendezvényeket,
programokat.
Középiskolás diákok (15-19 éves korosztály) részére az egyéni könyvtárhasználat
kölcsönzés, tájékoztatás, információkeresés lehetőségének továbbvitele.
Csoportos könyvtárhasználat: könyvtárhasználati ismeretek oktatása (csoportosan)
könyvtári foglalkozások szervezése.
A főiskolai, egyetemi hallgatók (18-23 éves korosztály) számára információkeresés
(nyomtatott és elektronikus forrásokból, önállóan és könyvtáros segítségével),
irodalomkutatás, referens feladatok biztosítása.
A mozi további támogatása, megtartása. A diákok vizuális kultúrájának segítése,
tananyagba való beépítése.
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•

A szabadidő hasznos, káros szenvedélyektől mentes eltöltésére irányuló programok
(irodalmi
délutánok,
beszélgetések,
vetélkedők,
prevenciós
programok,
ismeretterjesztő előadások, szexuális felvilágosító előadások, természetvédelmi
előadások, könnyűzenei estek, képzések) közösségi alkalmak szervezése.

6.5. Társadalmi tevékenység, érdekképviselet
•

•
•
•

Fontos hogy, hogy a Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács ne csak egy papíron működő
szervezet legyen, ugyanakkor ehhez szükség van a fiatalok aktív, érdeklődő
részvételére is.
Azonban ezt csak a jövő fogja eldönteni, mennyire is lesz hasznos ez a szervezet a
fiatalok érdekeiben.
Fontos, hogy az Ifjúsági Tanács a korábban megfogalmazott célokat minél
hatékonyabban tudjanak megvalósítani.
Szintén fontos a fiatalok közötti esélyegyenlőség megvalósulása.

6.6. Közösségi Tér biztosítása
Az aktív és hasznos ifjúsági élethez megfelelő közösségi tereket kell biztosítani a
városban melynek szintén a jövő feladatai között kell szerepelnie, erre valószínűleg csak
pályázati forrásból lesz lehetőség.
• Távlatilag egy olyan „komplex” közösségi tér biztosítása a helyi fiatalok számára,
amelyben minél több, az ifjúságot érintő szolgáltatás megtalálható.
• A jelenleg felmerülő városi ifjúsággal kapcsolatos önkormányzati és városi teendőket
a sport és ifjúsági referens látja el.
• Meghatározó helyszín lehet a jövőben (közösségi tér tekintetében) az Alpokalja
Ifjúsági Centrum létrehozása (melyhez szintén pályázati forrás szükséges) itt
megfelelően elhelyezett játékelemek, szórakozási lehetőségek, koncertlehetőségek
és ifjúsági tér kerülnének kialakításra, melyek ideálisak lennének az ifjúság számára.
• Közösségi terek tekintetében a Művelődési ház megfelelő kialakítása, átalakítása,
felújítása is újra lehetőséget teremthet az ifjúság számára is (illetve egyéb civil
szervezetek számára is) megfelelő helyiség kialakítása (pl. pince: tükrös és zenekari
próbaterem kialakítása).
6.7. Kommunikáció és média
•
•
•

•

Fontos feladat az új városi honlapon található „Ifjúság és az Önkormányzat” című
menüpont hasznos tartalommal való megtöltése.
Az Önkormányzat rendelkezik facebook profillal is, ami szintén segítheti a fiatalokkal
való kommunikációt kapcsolattartást.
Az ifjúság számára fontos lehet a különféle médiumokban (helyi és megyei egyaránt)
való megjelenés lehetősége (pl. városi újság, tv, Vas Népe ifjúsági tematikájú rovata
a Séta stb.).
Az ifjúsági korosztály tekintetében óriási szerepe van a hatékony és hiteles
kommunikációnak, ezért biztosítani kell a megfelelő információáramlást a korosztály
és más társadalmi csoportok között.
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•

•

Valamint a változó világban a közösségi oldalak előtérbe kerülésének hatására meg
kell tanítani a fiatal korosztályt ennek a megfelelő használatára, fel kell hívni a
figyelmüket az ezzel kapcsolatos veszélyekre.
Napjainkban a média hatása nagymértékben befolyásolja a fiatalok fejlődését,
viselkedését, ezért fontos, hogy biztosítsuk és támogassuk a valódi, pozitív értékek
közvetítését.

6.8. Ifjúságvédelem
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

A családok segítése a nevelő, védő funkciójának eredményesebb betöltéséhez.
Kortárs segítők képzése, aktivizálása, mert leginkább a kortársak képesek megfelelő
hatást gyakorolni a fiatalok számára.
A prevenció az ifjúságvédelem tekintetében is nagyon hangsúlyos dolog.
Biztosítani kell a prevenciót szolgáló tárgyi, személyi, pénzügyi feltételek fejlesztését
és a helyi szükségletekhez igazodó prevenciós programok szervezését.
Mindenekelőtt ide sorolandó minél korábbi életkortól a szenvedélybetegségek
megelőzésére irányuló preventív programok megvalósulása, ennek tárgyi és
személyi feltételeinek biztosítása.
A mentálhigiénés szemlélet és készség alakítása.
A helyi médiumok által a pozitív minták, értékek, ismeretek közvetítése, alternatív
lehetőségek felkínálása, melyet a szabadidős színterek biztosával is lehetővé kell
tenni. Nagy jelentőségű, hogy a közvélemény minél több ismerettel rendelkezzen a
szenvedélyekről, és az átlagember is tudja, hogy saját szokásai, feszültség levezetési
módjai, kialakult szenvedélyeit hogyan ismerheti fel és küzdheti le, és hogyan
segíthet ebben másoknak.
Fontos a kommunikáció fejlesztése az ifjúsággal kapcsolatba kerülő, és az életükben
felelősséggel résztvevő intézmények között, valamint segíteni kell az idősebb és a
fiatalabb korosztály közötti elfogadó, érdeklődő, előítélettől, ítélettől mentes
kommunikáció megvalósulását.
Drogstratégia végiggondolása a városban az intézmények és a Rendőrőrs
összefogásával, tevékenységeik összehangolása.
Szakemberek által tartott egészségvédelmi, egészségnevelési előadásokkal a
fiatalok figyelmének felhívása az egészséges életmódra.
Drog ellenes programsorozat, drogmegelőző akciók szervezése, indítása.
Az Ifjúságvédelmi Őrjáratot a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat új névvel
(Ifjúsági Körút) újraszervezte és alkalmanként működteti.

6.9. Lakáshoz jutás
A 15-29 éves korosztály olyannyira heterogén, hogy miközben egyes csoportjai még a
középiskola padjaiban ülnek, és a tanulásra koncentrálnak, addig más csoportok számára
már a legfontosabb kérdés a lakáshoz jutás.
Lehetőségek:
• Szociális bérlakáshoz való jutás elősegítése.
• Önkormányzati bérleményekből befolyó összeg visszaforgatása.
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•

Fiatal Házasok Otthona rendszerének a gyakorlatba való átültetése és működtetése,
melyben a rászoruló fiatalok úgy kapnak alacsony lakbérrel önkormányzati bérlakást,
hogy vállalják: az előtakarékoskodást igazoltan elkezdik és meghatározott időn belül
saját lakást vásárolnak vagy építenek, és a lakásból kiköltöznek. Amennyiben erre a
kiköltözésre nem kerül sor, akkor a lakbér a piaci lakbér fölé emelkedik. Egy ilyen
rendszer bevezetése elvileg működtethető a meglévő önkormányzati bérlakások egy
részének felhasználásával, de lehetséges új bérlakások építésével is.
Az első lakáshoz jutók támogatásának biztosítása.
Lakásépítéshez telkek kialakítása egy lehetséges támogatási forma akkor, ha az
önkormányzat a saját tulajdonát képező telket a piaci árnál alacsonyabban értékesíti
kizárólag a rászorultság elve alapján olyanoknak, akik vállalják, hogy ennek
ellentételezéseképpen a felépítendő családi házat meghatározott ideig nem
értékesítik, a házban állandó lakcímre bejelentkeznek.
A fiatalok tájékoztatása, információkkal való ellátása a lakáshoz jutási lehetőségekről
(pl. kölcsönök, jelzálog – információs beszélgetés).
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7. CSELEKVÉSI TERV
FELADATOK MEGHATÁROZÁSA

FELELŐS

HATÁRIDŐ

ÁGAZATI CÉLOK

Oktatás, képzés, nevelés
infrastrukturális fejlesztések, felújítások,
karbantartás az intézményekben
felsőfokú tanulmányok befejezése után
Szentgotthárdon történő letelepedés elősegítése:
- lakhatási feltételek biztosítása
- foglalkoztatási kerekasztal
- adatbázis a helyi középiskolákból kikerült
diákokról
-

ÖNK.,
SZET KFT

ÖNK.

pályaválasztási tanácsadás az iskolákban

ISKOLÁK,
MUNKAÜGYI KP.,

folyamatos
folyamatos

KÖZÉPISKOLÁK

folyamatos

Munkavállalás, pályakezdés
állásbörzék, képzési várásárok szervezése
munkavállalással kapcsolatos továbbképzések
hiányszakmák betöltése

MUNKAÜGYI KP.
MUNKAÜGYI KP.
MUNKAADÓK,
MUNKAÜGYI KP.

folyamatos
folyamatos
folyamatos

Egészség és sport
prevenciós előadások, egészségtudatos szemlélet
kialakítás

nyári táborok szervezése

sportolási lehetőségek
(labdarúgás, kézilabda, teke, atlétika,
asztalitenisz, íjászat, kerékpározás és sakk)
városi sporttelep fejlesztése

EFI,
ISKOLÁK,
VÉDŐNŐK,
PKKE,
ISKOLÁK,
CIVIL SZERVEZETEK,
PKKE,
MFVKM,
EFI,
GOTTHÁRD-THERM KFT.
SPORTEGYESÜLETEK,
ISKOLÁK,
ÖNK.
ÖNK,
SZET KFT

folyamatos

folyamatosan
(nyáron)

egész
évben
folyamatosan
folyamatos (Öltöző
várható befejezés
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ifjúsági Park újbóli kialakítása / Alpokalja
Szabadidőközpont projekt megvalósítása

ÖNK.

2016. március)
(pályázati
forrásokból)

Közművelődés, szabadidő eltöltése
ifjúságnak szóló tematikus rendezvények
- Előadások
- Színházi Műsor
- Koncertek
- Foglalkozások
- Kiállítások
- Moziműsorok
- Fesztiválok
- Szentgotthárdi Ifjúsági Nap
Múzeum modern, interaktív szolgáltatásainak
fejlesztése
Mozi változatos kultúraközvetítési pontként való
működtetése, fejlesztése

ÖNK.,
PKKE,
MFVKM,
SZET KFT
folyamatos

MFVKM,
ÖNK.
ÖNK.,
SZET KFT

folyamatos
folyamatos

Társadalmi tevékenység, érdekképviselet
Ifjúsági Tanács
- Érdekképviselet
- Programok szervezés
- Együttműködés az Önkormányzattal és más
szervezetekkel stb.

IFJÚSÁGI TANÁCS,
az Ifjúsági Tanács
megalakult,
folyamatos

Közösségi tér
ifjúsági közösségi tér(terek) kialakítása
- Művelődési ház felújítása, ahol ismét használhat
tereket az ifjúság
- Ifjúsági Park - Alpokalja Szabadidőközpont
kialakítása (lásd: fentebb is)

ÖNK.
SZET KFT

Kommunikáció és média
önkormányzati weboldal – „Ifjúság és az
Önkormányzat” tartalommal való megtöltése +
FACEBOOK használata
Ifjúság megjelenése a médiumokban
(helyi médiumok - megyei médiumok)

IFJÚSÁGI TANÁCS,
ÖNK,
IFJÚSÁGI TANÁCS,
ÖNK.

folyamatos

folyamatos

Ifjúságvédelem

ifjúságvédelmi feladatok

ISKOLÁK,
CSALÁDSEGÍTŐ SZ.,
ÖNK.

folyamatos
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Lakáshoz jutás
- Fiatalok szociális bérlakáshoz való jutása
- Fiatal házasok otthona
- Első lakáshoz jutás
- Lakásépítéshez telkek kialakítása az fiatal párok
számára (kedvezményes áron, tervben)

ÖNK.

Szentgotthárd, 2015. november 25.
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2. számú melléklet

Szentgotthárdi Ifjúságot érintő programok 2016
• Városi esélyegyenlőségi nap (Tervezett időpont: 2016. április vége)
• Városi sportnap, amely válogatott meccsnézéssel zárulna a várkertben (Tervezett
időpont: 2016. június)
• Szentgotthárdi Ifjúsági Nap (Tervezett időpont: 2016. május vége)
• Városi pályaorientációs és prevenciós nap (Tervezett időpont: 2016. szeptember vége)
• Helyi zenekarok koncertjei (Tervezett időpont: év folyamán folyamatosan)
• Nyári táborok
• Iskolai tematikus napok (diáknap, sportnap, egészségnap stb.)
• Sportrendezvények
• A Pannon Kapu Kulturális Egyesület tematikus ifjúsági programjai
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