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Tárgy: A 2017. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv 

módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. március 01-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 291/2016. számú határozatával 

fogadta el a Képviselő-testület és az Önkormányzat állandó bizottságainak 2017. évi 

munkatervét. Mind a Képviselő-testület, mind az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottságának munkaterve tartalmazza a „Beszámoló a Szentgotthárd és 

Térsége Turisztikai Egyesület 2016. évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az 

Egyesület 2017. évi munkatervéről. Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv 

megvalósításáról.” napirendet, mindkettő 2017 májusában.  

 

A Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület kérése, hogy a fenti tárgyú napirendet 

előbb, a 2017 márciusi ülésén tűzze napirendre a Képviselő-testület / a Bizottság. 

Tekintettel az Egyesülettel évente megkötendő támogatási megállapodás időpontjára (2017. 

március 31-ig szól a jelenleg hatályos éves megállapodás), a kéréssel mi is egyetértünk és 

javasoljuk a munkaterv ennek megfelelő módosítását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkaterv módosítását ennek megfelelően 

jóváhagyni szíveskedjen.  

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 291/2016. számú 

határozatának mellékletében elfogadott Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 2017. évi munkatervét és a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának 2017. évi munkatervét azzal 

módosítja, hogy a „Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület 2016. évben 

végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2017. évi munkatervéről. 

Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról.” című napirendet 2017. 

márciusi rendes üléseken tűzi napirendre. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2017. február 15. 

  Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 
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Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2017. évi 

munkaterve 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2017. március 01-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója elkészítette intézménye 2017. évi 

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

melléklet). 

 

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. Azaz az intézmény 

elfogadott létszáma 10 főállású és 1 megbízási díjas. 

 

A Munkatervben meghatározta a 2017. 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 könyvtár és a múzeum oktatási-képzési szerepének növelése, az olvasáskultúra 

fejlesztése partnerségben a nevelési-oktatási intézményekkel 

- A könyvtári és a múzeumi szolgáltatások minőségének és hatékonyságának 

növelése 

- Stratégia- és szabályalkotás 

- Könyvtári és múzeumi marketing 

- A kistelepülések könyvtári ellátása a KSZR keretében 

- Honismereti-helytörténeti tevékenység 

- Pályázati tevékenység, új pályázaton való indulás 

 

A 2017. évi feladatokat részletesen tartalmazza a csatolt munkaterv, néhányat ebből 

kiemelve: 

- új kerámia kiállítás felépítése a Savaria Múzeummal kötött megállapodás alapján, 

- a csatakiállítás megújítása a múzeumban: kompozit táblákon megjelenítve a 

kiállítás anyaga, 

- a kaszagyári kiállítás installációinak elkészíttetése a múzeumban, 

- a multisín rendszer végleges kiépítése a múzeumban, a tárlók megvilágítására 

szolgáló spotlámpák cseréje led lámpákkal, 

- a felnőtt részlegben és az internet teremben a villamos hálózat megújítása és 

álmennyezet készítése a könyvtárban, 
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- a helyismereti jelentőségű dokumentumok gyűjtése, szkennelése, kapcsolattartás a 

Honismereti Klub tagjaival, a helyismereti fotó- és cikkgyűjtemény retrospektív 

feltárása és rögzítése a Szikla fotóarchiváló moduljában, a Honismereti klub 

kiállításához kapcsolódó dokumentumok feldolgozása, adatbázisban való 

rögzítése, 

- olvasásnépszerűsítő és gyermekkönyvtári programok szervezése (olvasó táborok, 

mesefoglalkozások, könyvtári órák, kézműves foglalkozások, vers-és prózamondó 

versenyek), 

- új időszaki kiállítás a Hivatal előterében, valamint a múzeum emeleti termében: 

Brenner János emlékezete, 

- múzeumpedagógiai foglalkozások tartása óvodás, általános iskolai és középiskolás 

csoportok részére, nevelési-oktatási intézmények bevonása, múzeumlátogatások 

szervezése, kapcsolatfelvételek oktatási intézményekkel, 

- kapcsolatfelvétel a Nyugat-magyarországi Egyetem Szlovén Tanszékével, 

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, 

- kapcsolatfelvétel az ELTE Szláv Filológiai Tanszék szlovén szakjával; oktatók és 

hallgatók részére szervezett múzeumi látogatás. 

 

A fenti feladatokat részletesen, szakmai területenként határidő és felelős személy 

megjelölésével 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 2017. évi munkatervét megismerte és azt az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja 

/ az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá: ……………………………………… 

Felkéri az intézmény Igazgatóját a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Molnár Piroska igazgató 

 

Szentgotthárd, 2017. február 17. 

                  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 
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Szentgotthárd, 2017. február 15. 

A könyvtár és tagintézményei cselekvési programja 2017-ben 

 

 

1. A működés fizikai és személyi feltételeinek javítása 

 

1.1. A szükséges karbantartási munkák elvégzése a központi könyvtárban és a városrészi 

fiókkönyvtárakban, valamint a múzeumban. 

1.2. A könyvtár felnőtt részlegében villanyszerelés és álmennyezet építése. 

1.3. A csatakiállítás megújítása kompozit lemezekkel, a kaszagyári kiállítás installációinak 

elkészíttetése. 

1.4. Új kerámia kiállítás rendezése (Savaria Múzeum). 

1.5. A farkasfai fiókkönyvtár felújításának folytatása (ablakcsere). 

 

2. Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek bővítése 

 

2.1. A könyvtár, a múzeum és a Honismereti klub interaktív honlapján rendszeres 

tartalomszolgáltatás 

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 kéziratarchiválás folytatása a helyismereti gyűjteményben 

2.5. A múzeum időszaki kiállításának megújítása 

2.6. Az értéktár kiállítás megújítása a ciszter emlékekkel 

2.7. Számítógép- és internethasználati tanfolyam tartása felnőtteknek a digitális írástudás 

elterjesztésére 

 

3. A könyvtár és a múzeum 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 2017-ben, az 

együttműködő tagintézményekkel közösen 

3.2. A nevelési-oktatási intézményekkel partnerségben a TÁMOP-3.2.11-es Együtt könnyebb 

című pályázat fenntartási idejének lezárása.  

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. Több korcsoport bevonása a múzeumpedagógiai foglalkozásokba. 

 

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. A múzeum látogatottsága növelésének érdekében városi és kistérségi iskolás csoportok 

bevonása mind a múzeumpedagógiai programba, mind a tárlatlátogatásba. 

4.4. A 2018-ban esedékes állományrevízió előkészítése. 



 

      

     2017. március 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
7 

4.5. Új szolgáltatások bevezetéséhez pályázati források keresése (pl. szabadtéri foglalkozások, 

számítástechnikai tanfolyamok felnőttek részére, folyóirat-olvasás szabadban). 

4.6. Versenyek, vetélkedők szervezése a honismeret témakörében, diákok bevonása az 

értékmegőrző munkába.  

 

5. Stratégia- és szabályalkotás 

 

5.1. A könyvtár alapító okiratának és a múzeum működési engedélyének módosítása az új 

kiállítások elkészültével 

5.2. Az SZMSZ és mellékleteinek (gyűjtőköri, adatbázis-építési, használati) aktualizálása 

5.3. A belső szabályzatok aktualizálása 

 

6. Könyvtári és múzeumi marketing 

 

6.1. A könyvtár és a múzeum szolgáltatásainak népszerűsítése online és nyomtatott formában. 

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 a látogatószám növelése érdekében. 

6.4. Kapcsolattartás a szlovéniai partnerintézményekkel (Muraszombati Területi Múzeum, 

Lendvai Galéria), az Országos Szlovén Önkormányzattal, a Magyarországi Szlovének 

Szövetségével, és együttműködés a Savaria Múzeummal a megállapodás értelmében a 

muzeológusi és néprajzi feladatok maradéktalan ellátása érdekében. 

6.5. A kiállításokhoz többnyelvű leporelló (katalógus) készítése.  

6.6. A múzeumi belépési díjak elengedése, további kedvezmények biztosítása. Ingyenes 

látogatási lehetőségek meghirdetése az Értékek éjszakáján és egyéb alkalmakkor. 

 

7. A kistelepülések könyvtári ellátása a KSZR keretében 

 

7.1. Olvasásnépszerűsítő programok ajánlása a kistérség könyvtári szolgáltatóhelyein. 

7.2. Az IKSZT keretében működő könyvtárak szolgáltatási kínálatának bővítése, a 

könyvtárhasználat népszerűsítése. 

7.3. Az új könyvtárosok szakmai segítése ((Csörötnek, Gasztony, Apátistvánfalva). 

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, diákok 

bevonása az értéktár munkájába. 

8.4. Vetélkedők, játékok szervezése honismereti témában (társasjáték készítése a 

csatakiállításhoz).  

8.5. A Csatakiállítás és a kaszagyári kiállítás újraépítése a múzeumban, a ciszter emlékek 

kiállítása a Polgármesteri Hivatalban. 
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8.6. A terepasztal és a hadiösvény német nyelvű változatának tesztelése. 

 

9. Pályázati tevékenység 

 

9.1. TÁMOP-3.2.11es kódjelű pályázat fenntartásának lezárása. (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) 

 

Új pályázaton való indulás 

 

9.1. A könyvtárak számára kiírt EFOP-pályázatokon való indulás: 

EFOP-4.1.8.-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései 

 

Munkatervi feladatok 2017-ben 

 

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

 

1. Épület 

 

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

alapján.   

 

A központi fűtés és a gázkazánok éves karbantartása a központi könyvtárban, a 

fiókkönyvtárakban és a múzeumban 

Határidő: 2017. szeptember 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Az új kerámia kiállítás felépítése a Savaria Múzeummal kötött megállapodás alapján. 

Határidő: 2017. április 15. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A Csatakiállítás megújítása a múzeumban: kompozit táblákon megjelenítve a kiállítás anyaga. 

Határidő: 2017. április 15. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A kaszagyári kiállítás installációinak elkészíttetése a múzeumban. 

Határidő: 2017. május 15. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A multisín rendszer végleges kiépítése a múzeumban. A tárlók megvilágítására szolgáló 

spotlámpák cseréje led lámpákkal. 

Határidő: 2017. április 15. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A felnőtt részlegben és az internet teremben a villamos hálózat megújítása és álmennyezet 

készítése. 

Határidő: 2017. augusztus 31. 
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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 pénzügyi lehetőségek függvényében bútorbeszerzés a foglalkozási anyagok tárolására, 

illetve a múzeumi könyvgyűjtemény elhelyezésére. 

Határidő: 2017. április 15. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A pénzügyi lehetőségek függvényében projektor vásárlása a több mint 10 éves, tönkrement 

projektor helyett.  

Határidő: 2017. április 15. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Az érdekeltségnövelő támogatás 30 %-ának felhasználásával informatikai fejlesztés 

megvalósítása: laptopok vásárlása a 2018. évi állományrevízió Szikla-rendszerben történő 

lebonyolításához. 

 

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 
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Az ellátórendszeri könyvtárosok szakmai segítése, alkalmi továbbképzések szervezése. 

Helyszíni segítségnyújtás a könyvtári szolgáltatóhelyeken havonkénti rendszerességgel. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

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

lehetőségek függvényében Szlovéniában. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Önkéntes diákok foglalkoztatása egyszerűbb könyvtári feladatok elvégzésére: 

- nyári olvasótáborok 

- a felnőtt részleg dokumentumainak lecsomagolása a villanyszerelés előtt 

Határidő: 2017. június-augusztus 

Felelős: könyvtárosok  

 

4. Az intézmény gazdálkodása 

 

A könyvtár költségvetésének tervezése, egyeztetés a pénzügyi irodával. A kiadások és 

bevételek figyelemmel kísérése, részvétel a kontroll-rendszerben, a gazdálkodáshoz 

kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása, önköltség-számítás, együttműködés a pénzügyi 

irodával. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A pályázati források tervszerű felhasználása. A pályázatok fenntartási feladatainak 

szervezése, jelentések készítése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A pénzügyi források hatékony és gazdaságos felhasználása, a bevételek növelésére 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, egyéb támogatás keresése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

   Horváth Tiborné 

 

5. Az intézmény működése 

 

Személyzeti munka 
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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 

   Farmasi 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 

- Minőségbiztosítás: Horváth Tiborné 

A könyvtáros munkatársak szakmai, informatikai és nyelvi képzése  
 

Informatikai képzés:  

NetLib: az állományrevízió előkészítése 

Rendszergazda: új szoftverek használatának oktatása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: valamennyi könyvtáros 

 

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: 2017. február 28. 

Felelős: Molnár Piroska 
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Az intézmény alapító okiratának és a múzeum működési engedélyének módosítása az új 

kerámia kiállítás elkészülte, valamint az új kiállítások megvalósítása után. 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A könyvtár szakmai szabályzatainak felülvizsgálata, újragondolása, szükség esetén 

módosítása: 

 

Gyűjtőköri szabályzat, Adatbázis-építési szabályzat 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Használati szabályzat 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

Határidő: 2017. november 30. 

Felelős: minőségbiztosítási munkacsoport 

 

Továbbképzési és beiskolázási terv felülvizsgálata, szükség esetén módosítása 

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Minőségbiztosítási feladatok 

 

Az intézmény szolgáltató tevékenységének felülvizsgálata a könyvtári és a múzeumi 

területeken: 

- Gyarapítás 

- 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 

 

A könyvtárban és a múzeumban folyó szakmai tevékenység szervezése, ellenőrzése 

 

Az intézmény szakmai programjának elkészítése.  

Határidő: 2017. február 15. 

Felelősök: 
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 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: 2017. december – 2018. január 

Felelős: minőségbiztosítási munkacsoport 

 

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

Határidő: 2017. március 

Felelősök: 

 Részfeladatok: a részlegek felelősei 

 Összeállítás: Molnár Piroska 

 

A könyvtár 2018. évi költségvetésének tervezése 

Javaslattétel: 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős: Kovács Erzsébet közalkalmazotti képviselő 

Határidő: 2017. október 

Felelős: Molnár Piroska 

 

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: Farmasi 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: Farmasi Alexandra  

  Horváth Tiborné  

   Molnár Piroska  

 

Az adózással, bérkompenzációs igényekkel kapcsolatos teendők. 

Határidő: 2017. január-február 

Felelős: Farmasi Alexandra 

 

Statisztikai jelentés készítése a múzeum működéséről 
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Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

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

könyvtárban, a fiókkönyvtárakban és az ellátórendszeri tagkönyvtárakban. 

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős: Horváth Tiborné (állományadatok) 

   Kovács Erzsébet (forgalmi adatok, könyvtárközi kölcsönzés, kistérség) 

   Bedi Beatrix (fiókkönyvtárak) 

   Mátrainé B. Erika (folyóiratok, helyismeret, fotóarchiválás) 

              Molnár Piroska (pénzügyi adatok, összesített adatok) 

 

Kis értékű eszközök, számítástechnikai eszközök selejtezése 

Határidő: 2017. március 

Felelős: Molnár Piroska, Farmasi Alexandra 

 

Az iktatott iratok selejtezése az iratkezelési szabályzat alapján. A selejtezési jegyzőkönyv a 

selejtezni kívánt iratok tételeivel megküldése a levéltárnak. 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Molnár Piroska, Farmasi Alexandra 

 

Új leltári nyilvántartás előkészítése a tárgyi eszközökről: 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős: Molnár Piroska, Farmasi Alexandra 

 

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

Határidő: folyamatos 

Felelős: Farmasi Alexandra 

 

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 (TÁMOP-

3.2.4.A; TÁMOP-3.2.11, TÁMOP 3.2.12) 

Határidő: pályázattól függő 

Felelős: Farmasi Alexandra  

  Molnár Piroska 

 

Egyéb adminisztrációs teendők: 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Farmasi Alexandra 

 

II. Gyűjtemény és szolgáltatások 
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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, Bookline, Pagony, 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 2017-ben 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, kapcsolattartás a 

dokumentumok tulajdonosaival, a Honismereti Klub tagjaival. 

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 (könyvek) 

   Mátrainé B. Erika (AV-dokumentumok) 

              Kovács Erzsébet (KSZR könyvek) 
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A szabályzatban rögzített módon építjük a kistérség raktári katalógusait: 

Határidő: folyamatos 

Felelős: 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: folyamatos 

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: 2017. december 

Felelős: Horváth Tiborné, Mátrainé B. Erika 

 

Tervszerű állományapasztás valamennyi részlegben 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

   Bedi Beatrix 

   Horváth Tiborné 

              Hegedűsné B. Krisztina 
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Az állományapasztás adminisztrációja 

Határidő: folyamatos 

Felelős: a felelős könyvtárosok, Farmasi Alexandra 

 

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

a Szikla kölcsönzési moduljában, részlegenként 

Határidő: folyamatos 

Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok 

 

A 2018. évi állományrevízió előkészítése 

 

A gyűjtemény feldolgozottságának, vonalkódjainak ellenőrzése 

Határidő: 2017. december 15. 

Felelős: valamennyi könyvtáros 

 

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 

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: 2017. 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 
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- szkennelés 

- 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 

   Bedi Beatrix 

Általános tájékoztatás a saját gyűjteményből, adatbázisokból és internet-forrásokból 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

  Kovács Erzsébet 

  Bedi Beatrix 

 

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, Farmasi Alexandra 

 

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

regisztrálása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

   Kovács Erzsébet 

   Farmasi Alexandra 

 

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

szolgáltatás népszerűsítése, az olvasók segítése az ügyintézésben. A nyilvántartások vezetése, 

e-tanácsadás.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Farmasi Alexandra  

    

Részvétel az olvasótábori programokban. Programkínálat a felnőtt részlegben az 

olvasótáborok ideje alatt. 

Határidő: 2017. június, augusztus 

Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet 

 

Könyvtárismertető és könyvtárhasználati foglalkozások szervezése és lebonyolítása általános 

és középiskolásoknak. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 
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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 

 

A felnőtt részleg és az internet terem dokumentumállományának lecsomagolása a 

villanyszerelés ideje alatt.  

Határidő: 2017. július 7. 

Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet 

Közreműködő: valamennyi könyvtáros 

 

A bútorok elszállításának megszervezése, felügyelete, a munkák befejeztével a visszaszállítás 

megszervezése, a bútorok számítástechnikai eszközök visszahelyezése, üzembe állítása. 

Határidő: 2017. július 15.; 2017. augusztus 25. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A felnőtt részleg és az internet-terem dokumentumainak visszaosztása, a raktári rend 

helyreállítása. 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet 

Közreműködik: valamennyi könyvtáros 

 

Aktuális évfordulók megjelenítése a felnőtt részleg tárlóiban. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet  

 

Ingyenes beiratkozási lehetőségek meghirdetése (Valentin-nap, nőnap, Szent Iván éj, Ivó 

napja, stb.) 

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  

 

Múltidéző képsorok. A fotókiállítás feliratának cseréje. 

Határidő: 2017. január 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Könyvajánlók készítése havonként, alkalmanként könyvválogatással, a honlapon történő 

felhívással. 

Január: Olvassunk magyar szerzőktől; Olvasnivaló téli estékre 
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Február: Könyvajánló a Lázi Kiadó könyveiből; Szerelmes, romantikus regények Valentin 

napra 

Március: Ölelj meg egy könyvtáros, Nőnek lenni jó 

Április: Szép versek 

Május: Anyának lenni 

Június: Könnyed olvasnivaló nyári estékre 

November: Ezoterikus nap, Diabetes világnap 

December: Karácsonyi könyvajánló 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Egy nap a nyugalom jegyében – Nőnap a színházban, a Pannon Kapu rendezésében. 

Könyvajánló és ingyenes beiratkozás kitelepüléssel. 

Határidő: március 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Európai uniós ismeretek. Takács Tamás előadása a gimnáziumban és a Széchenyi iskolában. 

Határidő: március 

Felelős: Horváth Tiborné 

Mi fán terem az önbecsülés? Pallósiné dr. Toldi Márta előadása középiskolásoknak. 

Határidő: március 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Tanfolyam a digitális írástudás elterjesztésére felnőtteknek KSZR forrásból. 

Határidő: 2017. április, 2017. október-november 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Boldogság – humor- szeretet. Horváth Ferenc boldogságkutató előadása felnőtt közönségnek. 

Határidő: április 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Kiállítás és könyvajánló a költészet napjára. 

Határidő: 2017. április 11. 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Hoztam egy verset magammal. Felolvasó délután a költészet napján. 

Határidő: 2017. április 11. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Leselejtezett könyvek vására a kapualjban. 

Határidő: 2017. május 

Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet, Farmasi Alexandra 

 

Részvétel a könyvtár kulturális programjaiban: olvasótáborok, Internet Fiesta, könyves 

vasárnap, Értékek éjszakája 

Határidő: rendezvényhez kötött 

Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet 

 

Könyvtárhívogató – könyvtárbemutató középiskolák első osztályosainak. 

Határidő: 2017. szeptember 
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Felelős: Horváth Tiborné 

 

Az Összefogás a könyvtárakért rendezvénysorozat programjai felnőtteknek. Író-olvasó 

találkozó Erős György ízrestaurátorral. Könyves vasárnap sok ingyenességgel.   

Határidő: 2017. október  

Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet, Farmasi Alexandra 

 

Könyvtárhasználati órák szervezése általános és középiskolások számára. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Csillagászati előadás szervezése a Gothard Jenő Amatőrcsillagászati Egyesület 

közreműködésével. 

Határidő: 2017. október 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Ezoterikus nap a Pannon Kapunál. Könyvsarok és könyvajánló. 

Határidő: 2017. november 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Mikulás nap a felnőtt részlegben. Keresztrejtvény – apró ajándékokkal. 

Határidő: 2017. december 6. 

Felelős: Horváth Tiborné 

Karácsonyi történetek. Felolvasás a Gondozási Központban. 

Határidő: 2017. december 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Régi karácsonyi hagyományok, népszokások falun. Glóbits Jenőné előadása. 

Határidő: 2017. december 

Felelős: Horváth Tiborné 

  

Könyvajánlók frissítése, könyves hírek, híradások a részleg rendezvényeiről a könyvtár 

honlapján. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

   Kovács Erzsébet 

   Farmasi Alexandra 

 

Toplistás könyvek kiállítása, olvasói vélemények elhelyezése az újdonság gyűjteményben, 

olvasói vélemények elhelyezése a könyvajánló polcon. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet 

  

2.2. Hírlapolvasó és médiatár 

 

A részleg általános szolgáltatásai: 

- dokumentumkölcsönzés: 

  folyóiratok 

  DVD lemezek 
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  hangzó dokumentumok  

  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 

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: 2017. május 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Értékeink éjszakája. Csuk Ferenc helytörténész előadása. 

Határidő: 2017. június 16.  

Felelős: Mátrainé B. Erika 

   Molnár Piroska 

 

DVD- és CD-ajánlók elhelyezése a honlapon 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika, Máthé Andrea 

 

2.3. Különgyűjtemények  

 

Helyismereti gyűjtemény 
 

A Szentgotthárdra és környékére vonatkozó dokumentumok, információk figyelemmel 

kísérése, gyűjtése, rendszerezése, ezek feltárása, rendelkezésre bocsátása. 

Határidő: folyamatos 



 

      

     2017. március 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
23 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

A Szentgotthárdra és környékére vonatkozó korábbi dokumentumok, aprónyomtatványok 

felkutatása, megszerzése eredeti formában, másolatban vagy digitalizált formában. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Sajtófigyelés Szentgotthárdra és környékére vonatkozóan a helyi lapokban (Vas Népe, 

Rábavidék, Powertrain Magazin, Opel Hírek, Gotthárdi Körkép, Porabje, Neue Zeitung, 

Önkormányzati Közlöny, Szentgotthárd), egyéb nyomtatott és online forrásokban, cikk-

adatbázis építése.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé Bezenhoffer Erika, Molnár Piroska, Horváth Tiborné  

 

A Szentgotthárdról szóló online információk gyűjtése, feldolgozása a katalógusban. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika, Máthé Andrea 

 

 

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

előkészítése feldolgozásra, hozzáférhetővé tétele. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

A helyismereti fotódokumentumok rendszerezése, kutatómunka a fotók adatainak 

feltárásában.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

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

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Szakmai segítségadás a helytörténeti dokumentumok összegyűjtéséhez, rendszerezéséhez, 

katalogizálásához. Kiállítások előkészítése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika 

 

A Honismereti Klub kiállításának előkészítése, szervezése a ciszter könyvtár és irattár 

anyagából. A kiállítás rendezése a Polgármesteri Hivatalban. 

Határidő: 2017. július 27. 

Felelős: Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika, Honismereti klub 

 

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. 
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Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika 

 

Helyi önkormányzat kiadványaihoz anyaggyűjtés, helyi intézmények rendezvényeinek 

segítése anyaggyűjtéssel. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Vasi Honismereti Közlemények retrospektív feldolgozása analitikusan. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Helyismereti könyvek analitikázása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: 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.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

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  
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- szövegszerkesztés, nyomtatás 

- a kölcsönzési határidők nyilvántartása, napi statisztika vezetése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedüsné B. Krisztina 

 

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 

 

Olvasásnépszerűsítő és gyermekkönyvtári programok szervezése 

 

Mesefoglalkozások, könyvtárismertető foglalkozások, diavetítések szervezése, kézműves 

foglalkozások tartása óvodás és alsó és felső tagozatos csoportoknak ünnepekhez 

kapcsolódóan. 

Határidő:  

Február: Farsangi néphagyományok  

Április: Húsvéti játszóház; Anyák napi készülődés  

Június: Pünkösdi hagyomány – kézműves foglalkozás kisiskolásoknak 

December: A téli ünnepkör foglalkozásai: Mikulás és karácsony 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

Olvasásnépszerűsítő foglalkozás-sorozatok szervezése óvodás és alsó tagozatos gyerekek 

számára. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedüsné B. Krisztina 

 

Interaktív előadás szervezése a víz világnapja alkalmából. 

Határidő: 2017. március 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

Internet Fiesta: könyvtári látogatás virtuálisan. Foglalkozások alsó tagozatosoknak. 

Határidő: 2017. március 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 
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Interaktív irodalmi foglalkozás óvodás csoportoknak Csider Sándorral. 

Határidő: 2016. március 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina, Molnár Piroska 

 

Verses-zenés összeállítás a költészet napjára óvodásoknak. 

Határidő: 2017. április  

Felelős: Hegedüsné B. Krisztina 

 

Az Orfeum Vándorszínpad előadása: Gyereknapi műsor óvodásoknak és alsó tagozatos 

gyerekeknek. 

Határidő: 2017. május 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina, Molnár Piroska 

  

Olvasótábor szervezése a gyerekek könyvtári integrációja céljából. Olvasótábori programok 

összeállítása, lebonyolítása.  

Témája: Ismerjük meg állatkerti állatainkat, Kirándulás a veszprémi állatkertbe 

Időpontja: 2017. június 26-30. 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

Olvasótábor szervezése a gyerekek könyvtári integrációja céljából. Olvasótábori programok 

összeállítása, lebonyolítása.  

Témája: Előttem az utódom: kézműves szakmák megismerése, látogatás a kenyérgyárba és 

kosárfonókhoz 

Határidő: 2017. augusztus 21-25. 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

Rajzpályázat hirdetése a magyar népmese napja alkalmából alsó tagozatosoknak 

Határidő: 2017. szeptember 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

Kézműves foglalkozás szervezése az Összefogás a könyvtárakért hetében. 

Határidő: 2017. október 

Felelős: Hegedüsné B. Krisztina 

 

Rejtvénypályázat meghirdetése Bálint Ágnes születésének 95. évfordulója alkalmából alsó 

tagozastosoknak. 

Határidő: 2017. október 

Felelős: Hegedüsné B. Krisztina 

 

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

részvételével. 

Határidő: 2017. november 11. (alsó tagozat), 17. (felső tagozat), 24. (középiskolások)  

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

3. Fiókkönyvtári feladatok 

 

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

Olvasószolgálat és tájékoztatás 
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- dokumentumkölcsönzés: 

  könyvek 

folyóiratok 

  DVD lemezek 

  hangzó dokumentumok 

  diafilmek 

- a prézens állomány helyben használatának segítése 

- előjegyzés felvétele 

- irodalomkutatás 

- tájékoztatás 

- könyvtárközi kérések továbbítása a felnőtt részlegbe 

- az információs infrastruktúra kezelése, az olvasók segítése 

- tájékoztatás nyomtatott, elektronikus és hálózati forrásokból 

- a kölcsönzési határidők nyilvántartása 

- napi statisztika készítése a forgalomról, ennek nyilvántartása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix 

 

Marketing tevékenység 

- ünnepekhez kapcsolódó könyvajánlók készítése 

- új könyvekről, cd-kről, dvd-kről ajánló készítése 

- internet-szolgáltatás népszerűsítése 

- olvasók tájékoztatása a könyvtárban igénybe vehető tevékenységekről 

- olvasók kalauzolása az internet világában 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix 

 

Az interaktív honlap tartalmának 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 és kézműves ifjúsági tábor szervezése Rábafüzesen 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix 

 

A fiókkönyvtárakban a minőségi információszolgáltatás biztosítása 

 

Olvasásnépszerűsítő programok szervezése. 



 

      

     2017. március 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
28 

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 2017-ben 

 

2017 Rábafüzes Farkasfa Rábatótfalu 

január - - - 

február 

 Farsangi kézműves foglalkozás  

(2017. 02. 17.) 

Farsang (Farkasfa Jövőjéért Egyesület) 

2017.02.11 

Farsangi kézműves foglalkozás (könyvtár) 

2017.02.19. 

március  

Húsvéti kézműves foglalkozás  

(2016. 03. 26.) 

Húsvéti kézműves foglalkozás (könyvtár) 

2017.04.09. 

 

április 

Húsvéti kézműves foglalkozás 

(könyvtár) 2017.04.14. 

Májusfaállítás (Német Nemz. Önk., 

Rábafüzesért Egyesület és Könyvtár)  

2017.04.30. 

Húsvéti kézműves foglalkozás (könyvtár) 

2017.04.15 

Májusfaállítás (Farkasfa Jövőjéért Egyesület) 

2017.04.29 

Anyák napi kézműves foglalkozás   

(2016. 04. 24.) 

május 

Anyák napi kézműves foglalkozás 

(könyvtár)  2017.05.05. 

 

Anyák napi kézműves foglalkozás (könyvtár) 

2017.05.06. 

gyereknapi kézműves foglalkozás (könyvtár) 

2017.05.27 

Májusfa kitáncolás (Farkasfa Jövőjéért 

Egyesület) 2017.05.27 

Anyák napi kézműves 

foglalkozás (könyvtár) 2017.05.07. 

gyereknapi kézműves foglalkozás 

(könyvtár)  2017.05.21 

június 

Májusfa kitáncolás (Német Nemz. Önk., 

Rábafüzesért Egyesület és Könyvtár)   

2017.06.03 vagy 04. 

Nemzetiségi Gyermeknap Német Nemz. 

Önk. és Könyvtár)   2017.06.03 vagy 

04. 

Mesekönyv bemutató Német Nemz. 

Önk. és Könyvtár)   2017.05.28 

v.2017.06.03. v. 04. - 
 

-  

 július Német Nemzetiségi Tábor. (Német -  
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Nemz. Önk., és Könyvtár)   2017.07.03-

07 

Kézműves Tábor (könyvtár) 

2017.07.17-21 

augusztus  

Falunap (Farkasfa Jövőjéért Egyesület) 

2017.08.12.  

szeptember 

Nemzetiségi falunap Német Nemz. 

Önk., Rábafüzesért Egyesület és 

Könyvtár)    2017.09.16. -  

október 

Idősek napja (2017.10. 15) 

Halloween kézműves foglalkozás 

(könyvtár) 2017.10.20                                      

Halloween kézműves foglalkozás(könyvtár)  

2017.10.28.                                         

Halloween kézműves foglalkozás 

(könyvtár) 2017.10.29                                              

november -  -  - 

december 

Mikulásváró (Német Nemz. Önk., 

Rábafüzesért Egyesület és Könyvtár)  

2017.12.01 

Mézeskalács díszítés (könyvtár) 

2017.12.22. 

Idősek napja és Mikulásváró (Farkasfa 

Jövőjéért Egyesület) 2017.12.02 

Mézeskalács díszítés (könyvtár) 2017.12.23. 

Mikulásváró (Szlovén Nemzetiségi Önk. és 

Könyvtár) 2017.12.03 

Mézeskalács díszítés (könyvtár) 

2017.12.10. 
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III. Kistérségi feladatok 

 

Hálózati gondozás 

 

A szentgotthárdi Móra Könyvtár Szentgotthárd vonzáskörzetében 14 ellátórendszeri 

szolgáltatóhelyet működtet. Feladatunk e könyvtárak dokumentumokkal, információval való 

ellátása, módszertani segítése. A hálózati gondozás keretében a következő feladatok 

elvégzéséről gondoskodunk: 

- állománygyarapítás 

- állományba vétel 

- katalogizálás 

- a dokumentumok kölcsönzésre való alkalmassá tétele 

- egyedi és összesített leltárak vezetése 

- állományapasztás 

- átadó leltárak 

- az éves statisztikák összegyűjtése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Állománygyarapítás, katalogizálás 

 

A kistérségi szolgáltatóhelyek számára dokumentumok beszerzése, feldolgozása 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 szolgáltatóhelyek 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) 

 

A kistérségi csereállomány átirányítása a szolgáltatóhelyek törzsállományába, illetve a 

központi és a fiókkönyvtári részlegekbe. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

   Bedi Beatrix 

   Horváth Tiborné 

   Farmasi Alexandra 
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Segítségnyújtás a rábagyarmati községi szolgáltatóhely költöztetéséhez, az állomány 

elhelyezéséhez. 

Határidő: 2017. július 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

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, 

polgármesterekkel, statisztikai adatgyűjtés.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: Kovács Erzsébet 

  Molnár Piroska 

 

A kistérségben a foglalkozások jelenléti íveinek összegyűjtése, továbbítása a Berzsenyi 

Könyvtárba. 

Határidő: havonta 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

A kistérségi foglalkozások anyagigényének összegyűjtése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

A kistérségi foglalkozások számára foglalkozási anyagok, eszközök rendelése, elosztása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

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 

   Kovács Erzsébet 
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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 

Felelős: Kovács Erzsébet, Csilinkó Gábor 

 

Állományellenőrzés 

 

Az újonnan belépő könyvtárosok szolgálati helyén (Apátistvánfalva, Gasztony) 

állományellenőrzés. 

Határidő: 2017. január-február 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

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 
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Épület 

Az új kerámia kiállítás tárlóinak felújítása. A feladat elvégzésére szerződés a Savaria 

Múzeummal. 

Határidő: 2017. január 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A múzeum emeleti termeiben multisín rendszer kiépítése ledes világítással, Kovács-Buna 

József önkéntes segítő és Csilinkó Gábor rendszergazda bevonásával. 

Határidő: 2017. február-március. 

Felelős: Molnár Piroska 

   Gueth László 

 

Technika 

A múzeumban a technikai eszközök karbantartása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska, Csilinkó Gábor 

 

A csatakiállítás megújítása, a forrás- és képanyag digitalizálása kompozit lemezekre. 

Határidő: 2017. április 15. 

Felelős: Molnár Piroska 

   Gueth László 

 

A kaszagyári kiállítás installációinak elkészítése, felszereltetése. 

Határidő: 2017. május 15. 

Felelős: Molnár Piroska 

   Gueth László 

 

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 egyetemi végzettségű 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 

   Gueth László 

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 
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Tárlatvezetés, a látogatók kalauzolása (német  nyelven) 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Gueth László 

 

Megbízási szerződés keretében a Savaria Múzeum munkatársai végzik a múzeumi 

szakfeladatokat: 

- restaurálás 

- állományba vétel 

Határidő: alkalmanként 

Felelős: Molnár Piroska  

 

4. Kiállítások 

Az új kerámia kiállítás rendezése a Savaria Múzeum szakembereivel. 

Határidő: 2017. április 15. 

Felelős: Molnár Piroska 

   Gueth László 

 

A csatakiállítás képi és dokumentumanyagának elhelyezése kompozit lemezekre nyomtatva. 

Határidő: 2017. április 15. 

Felelős: Molnár Piroska, Gueth László, Honismereti Klub tagjai 

 

A kaszagyári kiállítás újrarendezése a múzeum emeleti termében. 

Határidő: 2017. május 15. 

Felelős: Molnár Piroska, Gueth László, Honismereti Klub tagjai 

 

Új időszaki kiállítás a Polgármesteri Hivatal előterében. 

Határidő: 2017. július 27. 

Felelős: Molnár Piroska, Gueth László, Honismereti Klub tagjai 

 

Új udőszíki kiállítás rendezése a múzeum emeleti termében: Brenner János emlékezete. 

Határidő: 2017. november 

Felelős: Molnár Piroska, Gueth László, Honismereti klub 

 

5. Múzeumpedagógiai tevékenység 2017-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 
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 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, országos kiállításokon való 

részvétel  

 

5.3.1. A múzeum működésének és múzeumpedagógiai eszközeinek bemutatása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Gueth László 

 

5.3.2. Tapasztalatszerzés más múzeumok működéséről, kiállításairól 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Gueth László 

 

5.4. Honlapkezelés 

 

5.4.1. 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 

   Szabó Istvánné 

 

5.4.2. Pályázatok, pályázati eredmények közzététele a közösségi oldalakon. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Gueth László 

   Szabó Istvánné 

 

5.5. Terepasztal-bemutató 

 

5.5.1. Szentgotthárdi felső tagozatos és gimnazista diákoknak az 1664-es szentgotthárdi 

csatáról szóló terepasztal bemutatása, az eseményekről kvíz kérdések feltétele 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Gueth László 

 

5.5.2. A 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 

 

5.5.3. Társasjáték készítése a csatakiállításhoz kapcsolódóan diákok számára. 

Határidő: 2017. május 15. 

Felelős: Gueth László 

   Molnár Piroska 
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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 

Felelős: Szabó Istvánné 

 

Éves statisztikai jelentés készítése 

Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Múzeumpedagógiai terv 2017-re 

 

január Múzeumpedagógiai foglalkozás a III. Béla Szakközépiskola szlovén 

fakultációs diákjai számára (január 19). 

február Látogatás az ELTE-SEK szlovén tanszékén kapcsolatfelvétel céljából 

(február 1). 

Pável Ágoston emlékév záró konferenciáján való részvétel (február 3). 

Farsangi foglalkozás szervezése óvodások számára. 

március Óvodások, általános iskolások részére múzeumpedagógiai foglalkozások 

szervezése a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan. 

április A kerámia kiállítás visszarendezése az emeleti teremben (április 15-ig) 

Népismereti foglalkozás tartása a szlovén nyelvtanfolyam résztvevői 

számára. 

május Múzeumi világnap: meghosszabbított nyitva tartás ingyenes belépéssel 

(május 18). 

A kaszagyári kiállítás újrarendezésében való részvétel. 

Részvétel a „Múzeumok majálisa” programon a Nemzeti Múzeum 

kertjében (május 20-21). 

A csatát bemutató digitális terepasztal és hadiösvény német nyelvű 

fordításának elkészülte, a változat ausztriai reklámozása. 

június „Értékeink éjszakája”- egész estés városi programsorozat részeként esti 

nyitva tartás 18 órától 23 óráig (június 16). 

„Múzeumok éjszakája” szombathelyi programjain való részvétel (június 

24). 

Osztálykirándulós csoportok részére tárlatvezetés, foglalkozás szervezése. 

július Ciszter kiállítás elkészítése, megnyitása (július 27). 

Szentgotthárdi Történelmi Napok- péntek és szombat hosszabbított, 
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vasárnap rendkívüli nyitva tartás (július 28-30). 

Nyári napközis táboros csoportok részére foglalkozások szervezése 

augusztus Megemlékezés a múzeum online felületein a szentgotthárdi csata 

évfordulójáról (augusztus 1). 

szeptember Múzeumpedagógiai évnyitó konferencián való részvétel 

október „Lange Nacht der Museen in Wien” – „Múzeumok éjszakája Bécsben” 

című programon való részvétel az osztrák fővárosban. 

november Pável Ágoston életéről szóló kiállítás elbontása, az új időszaki kiállítás 

anyagainak felhelyezése (Brenner János emlékezete) 

december Adventi és karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó foglalkozások szervezése. 

Téli szabadság kivétele (december 27-30). 

 

 

Szentgotthárd, 2017. február 15. 

Összeállította: 

 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 
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Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum hétéves 

továbbképzési tervének módosítása   
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

201 7. március1-jei ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója azzal fordul a Tisztelt Képviselő-

testülethez, hogy a 2015-ben elfogadott 2014-2020 szóló továbbképzési tervét módosítsa 

(lásd: 1. sz. melléklet).  

 

Az oktatási és kulturális miniszter 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelete módosította a kulturális 

szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 

szóló 1/2000. ( I. 14.) NKÖM rendeletet. A rendelet alapján a továbbképzési időszak továbbra 

is hét évre szól, az intézmény minden adott naptári évre beiskolázási tervet készít. A tervet 

szükség szerint felül kell vizsgálni és a módosításokat minden év február 15-ig a kulturális 

intézmény fenntartójával jóvá kell hagyatni. A rendelet alapján a kulturális szakemberek 

képzéséhez a központi költségvetés továbbképzési támogatást nyújthat. 2009-ben megszűnt a 

költségvetési támogatása a kulturális intézményeknek, 2015-ben és 2016-ban pályázati 

forrásból és ingyenes továbbképzések keretében lehetőség volt a továbbképzéseket 

megvalósítani.  

 

2017. évben sem állami, sem pályázati forrás nem áll rendelkezésre a kulturális szakemberek 

továbbképzésére – ezért erre az évre nem készült beiskolázási terv.  

 

A Képviselő-testület által 2015-ben jóváhagyott tervet viszont módosítani szükséges, mert 

van olyan dolgozó, akinél a tervezett ingyenes továbbképzést mégsem fogadták el 

akkreditáltnak, változtak az eredeti tervhez képest a képzési időszakok, illetve új dolgozó is 

belépett a rendszerbe. Ezekkel a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt terv az 

előterjesztés 1.számú mellékletét képezi. 

 

Ismereteink szerint a jövőben is kizárólag fenntartói támogatásból valósíthatók meg 

továbbképzések.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

továbbképzési és beiskolázási tervének 2014-2020 módosítását megtárgyalni szíveskedjen.  

 

Határozati javaslat: 

 

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

Könyvtár és Múzeum 2014-2020-ig szóló továbbképzési tervének módosítását 

megismerte és a tervet a melléklet szerinti egységes szerkezetben elfogadja / az alábbi 

kiegészítéssel fogadja el: 

………………………………………….. 

Határidő:  azonnal 
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Felelős  :  Molnár Piroska  igazgató 

 

Szentgotthárd, 2017. február 16. 

 

                                       dr. Gábor László 

                    Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. sz. melléklet 

 

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum  

továbbképzési terve módosítása (2014-2020) 
 

2009-ben megszűnt a továbbképzés költségvetési támogatása. A rendelet, amely a 

hétévenkénti továbbképzést előírja könyvtárosok számára, nem veszítette hatályát. 2015. 

március 31-ig uniós pályázati forrásból volt lehetőség a továbbképzéseket megvalósítani. 

Jelenleg pályázati forrás sem áll rendelkezésre, kizárólag fenntartói támogatásból valósíthatók 

meg továbbképzések. 

 

1. A képzési terv hatálya 

 

1.1. Személyi hatálya 
 

Az oktatási és kulturális miniszter 25/2007. (IV. 24.) OKM rendeletével módosított 1/2000. (I. 

14.) NKÖM rendelete alapján a szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

alábbi teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottaira terjed ki: 

 

Bedi Beatrix   szakközépiskolai érettségi, középfokú könyvtáros 

szakképzettség 

Farmasi Alexandra  középiskolai érettségi 

Gueth László   történelem – játék- és szabadidő-szervező egyetemi diploma 

Hegedűsné B. Krisztina tanító-könyvtár szakos főiskolai végzettség 

Horváth Tiborné  főiskolai könyvtár-orosz szakos végzettség 

Kovács Erzsébet  főiskolai informatikus könyvtáros végzettség 

Mátrainé B. Erika  felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, középfokú könyvtáros 

szakképzettség 

Molnár Piroska  főiskolai könyvtár-magyar-történelem szakos végzettség, 

egyetemi könyvtári informatikus végzettség 

Máthé Andrea könyvtáros egészségi állapotára hivatkozva mentesül a további képzési 

kötelezettség alól. 

 

1.2. Időbeli hatálya 

 

 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig szól. 

  

2. Támogatott képzési formák, a támogatás alapelvei 

 

2.1. A hétévenkénti, 120 órás tanfolyam jellegű képzést részesítjük előnyben, indokolt esetben 

további szakképzettség és diploma megszerzését is támogatjuk. 

 

2.2. A szakalkalmazottak munkaköreiben hasznosítható továbbképzési témakörök közül az 

alábbiak támogatottak: 

 

 - könyvtári és múzeumi szakmai 

 - nyelvi 

 - számítástechnikai 

 - vezetési 
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 - európai uniós ismeretek 

 - elektronikus ügyintézés 

 - helytörténet 

 

2.3. Az intézmény szempontjából kedvezőbb (kevesebb helyettesítéssel járó, alacsonyabb 

költségű, az adott munkakörben jobban hasznosítható) továbbképzési formát támogatjuk 

elsősorban. 

 

2.4. Felsőfokú iskolai végzettséget, oklevelet (egyetemi, főiskolai alap- és kiegészítő képzés) 

adó tanulmányok támogatása a kötelező továbbképzés teljesítésén túl támogatandó. 

 

3. A továbbképzés finanszírozása 

 

3.1. 2015. március 31-e után a tanfolyam díja, a szállás- és az útiköltség önkormányzati 

támogatásból fedezhető. 

 

3.2. A továbbképzés ideje alatt a távol lévő dolgozó helyettesítése munkaköri 

átcsoportosítással történik. 

  

3.3. A munkakör betöltéséhez a kinevezéskor előírt végzettség megszerzése irányuló képzés 

költségéhez részhozzájárulás adható. Mértékét a beiskolázási tervben rögzítjük. 

 

3.4. További szakképzettség, magasabb szintű iskolai végzettség megszerzése intézményi 

igény esetén indokolt, a rendelkezésre álló források függvényében támogatandó. 

 

3.5. A továbbképzésen és a vizsgán való részvételen kívül munkaidő-kedvezmény nem illeti 

meg a dolgozót.  
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4. A továbbképzés ütemezése 

 

Név 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

Hegedűsné 

B. 

Krisztina 

     

 

 Játszóház és 

kézműves 

foglalkozás-

vezetői 

tanfolyam a 

Gyermekek 

Házában, 

Győrben (120 

óra)  

 

 

Horváth 

Tiborné 

 

Akkreditált 

szakmai 

továbbképzés 

a Könyvtári 

Intézetben 

120 óra 

      

 

 

Kovács 

Erzsébet 

 

Akkreditált 

szakmai 

továbbképzés 

a Könyvtári 

Intézetben 

60 óra 

     Akkreditált 

szakmai 

továbbképzés 

a Könyvtári 

Intézetben 

60 óra 

Farmasi 

Alexandra 

 

   

 

  

 

Segédkönyvtáros 

képzés Győrben 

(120 óra) 

 

Gueth 

László 

    Kiállítás A-Z-ig 

Múzeumpedagógiai és 

kiállítás-rendezői 

továbbképzés 
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Szentendrén (120 óra) 

 

Bedi 

Beatrix 

Német nyelvi 

tanfolyam a 

TIT-ben 

120 óra 

    Informatikus-könyvtáros diploma 

megszerzése  

 

 

Mátrainé 

B. Erika 

Akkreditált 

szakmai 

továbbképzés 

a Könyvtári 

Intézetben 

120 óra 

      

 

 

Molnár 

Piroska 

Akkreditált 

szakmai 

tanfolyam a 

Könyvtári 

Intézetben: 

Konnektiviz-

mus 

60 óra 

Akkreditált 

szakmai 

tanfolyam az 

NMI-ben: 

Többfunkciós 

kult. int. 

vezetőinek 

60 óra 
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Záró rendelkezések 

 

5.1. A hétévenkénti továbbképzést az a dolgozó teljesíti, aki a támogatott tanfolyam részvételi 

és vizsgakövetelményeinek eleget tesz. Az eredménytelen képzés költségeit a dolgozó köteles 

megtéríteni. 

 

5.2. A támogatott képzésen felül is részt vehetnek a szakalkalmazottak továbbképzésen - saját 

költségükre. 

 

5.3. A továbbképzési és a beiskolázási tervet, valamint annak módosítását valamennyi 

szakalkalmazott kezdeményezheti, véleményezési jog a közalkalmazotti képviselőt illeti meg.  

 

Szentgotthárd, 2017. február 15. 

 

 

 

Molnár Piroska 

Könyvtárigazgató 

 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Az intézmény 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó továbbképzési 

tervének módosításával egyetértek. 

 

 

Szentgotthárd, 2017. február 15. 

 

__________________________________                                

                   Kovács Erzsébet                                                               

            közalkalmazotti képviselő                                                         
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Tárgy: Család-és Gyermekjóléti Központ 2016. évi munkájáról szóló 

beszámoló  

 

BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület 2017. március 1-jei ülésre 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az intézmény jelentős szakmai változáson ment keresztül a tavalyi évben. A 2015. évi 

CXXXIII. tv alapján 2016. január 1. időponttól települési szinten a család és gyermekjóléti 

szolgálat, járási szinten a család és gyermekjóléti központ keretében biztosítja és látja el a 

segítő tevékenységet.  A szükséges előkészítést és integrációt követően, a Család-és 

Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd Intézménye felállt, az intézmény működési engedélye 

pedig határozatlan időre szól.  

 

Az integrációt követő átalakulás a következő változásokat hozta az Intézmény életében:  

- speciális feladatok bevezetése és ellátása a jogszabályi változások miatt: utcai 

szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, készenléti 

szolgálat, pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, meditáció, felügyelt 

kapcsolattartás – ezekhez az ellátásokhoz az intézmény a megfelelő szakembert is 

biztosítja, 

- 1 fő státusszal bővült az intézmény létszáma (májustól szociális asszisztens), így az 

intézmény létszáma összesen 9 főre változott (valamennyien szakképzettek), 

- új munkakörök kerültek kinevezésre (esetmenedzser, tanácsadó, szociális asszisztens). 

 

Az intézmény az átalakulást követően továbbra is változatlanul működteti a Helyettes szülői 

ellátást, az alapszolgáltatás keretében, 1fő helyettes szülővel. 

 

Ugyancsak változás volt az intézmény életében, hogy 2016. január 1-jétől Kondorfa község 

ellátásával bővült az ellátási területe is, így összesen már 16 település feladatát látja el. 

Az intézmény a szakmai munka ellátása során folyamatosan kapcsolatban áll az alábbi 

intézményekkel: 

- Vas Megyei Főügyészség, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 

- Körmendi Járásbíróság, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási és 

Gyámügyi Osztály 

- Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. 

A fenti intézmények mellett a bölcsőde, óvoda, iskolák intézményeivel, a védőnői 

szolgálattal, a háziorvosokkal, a pedagógiai szakszolgálattal is napi kapcsolatban állt az 

intézmény. 
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Megtartották az Éves Szakmai Tanácskozást, valamint – jogszabályi előírásoknak 

megfelelően - 6 alakalommal ülésezett a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs 

Bizottság is. Az intézményvezető szerint a jelzőrendszer - védőnői, pedagógiai, szociális 

szféra, hatósági - tagjaira jellemző volt a tavalyi évben is, hogy jelzéseiket megtették, több 

esetben sajnos még mindig késve, de továbbra is kevésbé motiváltak arra, hogy 

kezdeményezzenek hatósági intézkedés megtételét pl.: a Járási Gyámhivatal felé irányított 

jelzést.  

 

2016 őszén körvonalazódott, hogy az intézmény áthelyezése 2017. évben megtörténik a 

Szentgotthárd, Vajda János út 6. szám alá. Az intézmény áthelyezésével kapcsolatos 

előmunkálataiban az intézmény aktívan vett részt, jelenleg is folyamatban van. 

 

Az intézmény elkészítette és megküldte a 2016. évi részletes beszámolóját - lásd 1. sz. 

melléklet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megismerni szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Család-és Gyermekjóléti Központ 

2016. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás számára elfogadásra javasolja / az alábbi kiegészítéssel javasolja 

elfogadásra: …………………………………………………….. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős  : Uhor Anita intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2017. február 17. 

                              Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 
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1. számú melléklet 

 

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd Járás Székhelyű Település 

2016. évi tevékenységére vonatkozóan  

 

Az év kezdetével 2016. 01. 01. napjával Intézményünk életében jelentős mértékű szakmai és 

formai átalakulás következett be. A változások jogszabályi hátterét indikálta, hogy az 

Országgyűlés 2015. 07. 06-i ülésén elfogadta az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. tv., amely a Magyar Közlöny 102. sz. 

jelent meg. Az elfogadott törvény értelmében, települési szinten a család és gyermekjóléti 

szolgálat, járási szinten a család és gyermekjóléti központ keretében biztosítja és látja el a 

segítő tevékenységet.   

 

Ez alapján, a családsegítésre vonatkozó feladatokat továbbra is az 1993. évi III. törvény, 

illetve a gyermekjóléti szolgálat, továbbá a központ feladatait, az 1997. évi XXXI. törvény 

szabályozza,  továbbá az említett két törvényhez tartózó 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, és az 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet - végrehajtási jogszabályok rendezik. Intézményünk, az 

átalakulást követően továbbra is változatlanul működteti a Helyettes szülői ellátást, az 

alapszolgáltatás keretében, 1fő helyettes szülővel, aki 2 fő gyermeknek a befogadására 

alkalmas.  

 

Szentgotthárd mivel járás székhelyű település, speciálisnak mondható helyzetéből adódóan a 

szükséges integrációt követően, a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

Intézménye felállt, minden olyan szükséges változtatást végrehajtott mely alapján a hatályos 

működési engedély kiadhatóvá vált, határozatlan időre szól, Tanúsítványunk a 

jogszabályokban meghatározottak szerint kifüggesztésre került, mely 2016. 04. 13-től 

érvényes.  

 

A fent leírt jogszabályi háttérnek eleget téve, a Fenntartóval közösen számos egyeztetést, 

intézkedést követően 2 hónap alatt kialakítottuk és felállítottuk közösen, a szakma 

elvárásának megfelelően a névváltozást követően a Család- és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd Intézményét.  

 

Az integrációt követő átalakulás, a következő radikális változásokat hozta az Intézmény 

életében:  

 

 plusz egy fő státusz létesítését,  

 a korábbi szolgáltatások elkülönülését, újabb munkakörök kinevezését, 

 speciális feladatok bevezetését,  

  plusz egy terület ellátását.  

 

2016. 05. 02-án 1 fő teljes munkaidős, határozatlan idejű, közalkalmazotti 

munkajogviszonyban megkezdte, szociális asszisztens kinevezésével tevékenységét, jelenleg 

a végzettségének megszerzését végzi.   

 

Az intézmény által nyújtott korábbi szolgáltatások élesen elkülönítésre kerültek egymástól,  a 

korábbi családsegítő munkakörök helyett a  család-és gyermekjóléti szolgáltatás esetében a 
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családsegítő munkakörök kerültek kinevezésre, továbbá a család-és gyermekjóléti 

központot érintően, mely a hatósági közeli tevékenységek összességét foglalja magában, az 

esetmenedzseri, a tanácsadói, illetve a szociális asszisztens munkakör alapján állt össze a 

szakmai team.  

 

A speciális feladatok kialakítása, külsős szakemberek- pszichológus, jogász, mediátor – 

bevonását indokolták, akikkel az együttműködési megállapodások elfogadását követően, 

2016.áprilisától indult el a konkrét segítő – tanácsadó tevékenység, Intézményünk keretei 

között.  

Központunk által nyújtott speciális szolgáltatások:  

 

Utcai szociális munka, melynek keretében, heti rendszerességgel feltérképeztük a Város 

frekventált köztereit, célja a magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését 

veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése, 

valamint a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy a gondozója által a lakásából kitett, ellátás 

és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének 

elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban 

részesítésének kezdeményezése. A segítő tevékenységről a kollégák feljegyzéseket 

készítettek, melyből kiolvasható, hogy krízishelyzetben lévő gyermekkel nem 

találkoztunk, mely azonnali beavatkozást igényelt volna esetlegesen az adott gyermek 

életében.  

  

Kapcsolattartási ügyelet célja, a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 

kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely 

biztosítása, amelyet kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosít intézményünk a 

gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult számára. Az év folyamán 2 kiskorú volt érintett, 

melyet Járási Bíróság Végzései alapján biztosítottunk.  

 

Kórházi szociális munka alapvető célja a szülészeti- nőgyógyászati osztályon - kórházi 

védőnővel együttműködve - a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermeke, valamint a 

gyermekosztályon az elhanyagolt és bántalmazott gyermekek részére szükséges intézkedések 

megtétele. Intézményünk felvette a kapcsolatot, igényfelmérés céljából a Rehabilitációs 

Osztállyal, aki szükségesnek tartotta a kórházi szociális munka biztosítását, a Kórház keretei 

közt. Az egészségügyi intézménnyel kötött Együttműködési Megállapodásnak megfelelően, a 

kórházi szociális munkát intézményünk esetmenedzsere heti négy órában tudja biztosítani 

Szentgotthárd Városában található Rehabilitációs Osztályon a betegei körében.  

 

Készenléti szolgálat célja, hogy az Intézmény nyitvatartási idején túl a felmerülő 

krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A 

készenléti szolgálat egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával került 

megszervezésre úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű, konkrét segítséget ad, 

vagy ilyen segítséget mozgósít. A készenléti szolgálat keretében az esetkezelések száma 

egyre gyakoribb, a klienskörön kívüli személyek is gyakorta kérnek konkrét tanácsadást, 

segítséget.  

 

Pszichológiai tanácsadás célja, hogy a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetben lévő 

magatartási problémával, családi krízissel, tanulmányi nehézségekkel küzdő, veszteség 

élményt (válás, gyászreakció) átélő gyermekek számára pszichológiai, életvezetési 

tanácsadást biztosítunk előre egyeztetett időben. A pszichológus heti rendszerességgel, 
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pénteki napokon biztosít tanácsadást, az Együttműködési Megállapodás alapján. A szakember 

előre egyeztetett időpontok alapján végzi munkáját, folyamatos esetkezelést biztosít a 

gyermekeknek, a szülőknek egyaránt, illetve a kollégák is gyakorta konzultálnak a közös 

esetek kapcsán. Lehetőség nyílt, hogy a pszichológus szakember, csoportos Szupervízió 

keretében segítette elő a kollégák szakmai munkáját, az esetkezelések során fellépő lelki 

terheltséget oldotta, mely 5 alkalmat ölelt fel. A jogszabályi változásnak köszönhetően, mivel 

kötelező feladat a szupervízió a Központok részére, konkrét lehetőséggé vált a 

kiégésszindróma kezelése is, mely probléma a szociális ágazatban jelentős mértékben 

eredményezte a pályaelhagyást.  

 

Jogi tanácsadás keretében, az intézmény a kliensek részére ingyenes jogi tanácsadást 

biztosít, előre egyeztetett időpontok szerint, az Együttműködési Megállapodás alapján. A jogi 

szakember, az Intézményünk keretei közt látja el a jogi segítségnyújtást, előre egyeztetet t 

időpontok alapján. Többnyire azokkal a kliensekkel foglalkozik, ahol súlyos családi 

konfliktusok vannak jelen a család életében, ebből kifolyólag szükséges rendezni a család 

kapcsolatrendszerét jogi vonatkozásban is.  
 

Mediáció célja a konfliktuskezelés, melynek eredményeképpen pl.: házastársak, családok 

megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. Speciális segítség a válás folyamatában, 

főleg a kapcsolattartásra jogosult szülő és a gyermek alapvető jogainak a biztosítása 

érdekében. Intézményünk a mediációs ellátást 2 külsős szakemberrel, de az intézményen belül 

biztosítja a kliensek számára, előre egyeztetett keretek közt, a megkötött Együttműködési 

Megállapodás alapján. Az év folyamán havi rendszerességgel valósult meg a mediációs 

eljárás, továbbá a felügyelt kapcsolattartást is biztosított a 2 mediátor szakember.  

 

Kondorfa község csatlakozása a Járás közigazgatási területéhez, mellyel bővült ellátási 

területünk:  

 

Kondorfa polgármesterével az integráció megszervezése előtt megtörtént a kapcsolat felvétel, 

a szükséges ellátási formákról való tájékoztatása megtörtént. Az Együttműködési 

Megállapodás, mely főképp a település vonatkozásában a fogadóórák megtartására 

vonatkozik – elkészült, aláírásra került. Kondorfa község esetében is, mint újonnan ellátott 

terület a lakosság szociális szempontból feltérképezésre került. A fogadóórákat heti 

rendszerességgel megtartjuk, a meghatározott feladatokat, mint pl.: jelzőrendszer működtetése 

megvalósítjuk, a hozzánk jelzett vagy forduló személyeket a szükséges szinten ellátjuk.  

A szükséges tájékoztatásokat a publikációs felületeken megjelentettük, fontosnak tartottuk a 

személyes kapcsolatok útján történő tájékoztatások megtartását, ennek megfelelően a 

településen illetékes családsegítő kolléga személyesen konzultált a helyi szinten érintett 

jelzőrendszerrel.    

 

A fent leírtak alapján érzékelhető, hogy a törvényi változásokat, a szükséges integrációt 

követően, Szervezetünk életében az új feladatok megszervezése, ellátása, kiépítése nagy 

kihívást jelentett az Intézmény számára. A gördülékenység érdekében a Fenntartó 

támogatása mellett, indikált volt folyamatosan konzultálni szakmailag országos és 

megyei szinten egyaránt. 

 

2016. 02. 24.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 



 

      

     2017. március 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
51 

Éves Szakmai Tanácskozást. A tanácskozáson előadást tartott a Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményének a pszichológusa Köbli Mónika, A lelki 

bántalmazás pszichológiája címmel, továbbá Nyári – Németh Veronika rendőrhadnagy a 

Gyermekbántalmazás, családon belüli erőszak címmel. A tanácskozáson részt vettek az 

ellátási területen működő gyermekvédelmi tevékenységet ellátók képviselői, ezzel is segítve 

mindennapi munkájukat. Továbbá a törvényi előírásoknak eleget téve, a tanácskozáson 

megjelentek, javaslatokat tehettek a jövőre nézve a gyermekvédelmi munka hatékonyabbá 

tételére.  

 

Intézményünk 2016. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmaközi együttműködésre.  

 

2016-ban a Központ több alkalommal vette fel a kapcsolatot a Vas Megyei Főügyészséggel 

állásfoglalás céljából, továbbá egyes gyermek veszélyeztetés kivizsgálása ügyében, kértek 

be írásos tájékoztatókat az általunk végzett munkáról, illetve a tapasztaltakról.   

A veszélyeztetett gyermekek ellátása során szükség szerint, rendszeresen kapcsolatot 

tartottunk a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályával, konkrét 

esetkezelések kapcsán kaptunk gyermekvédelmi segítséget. 

 

2016. évben is szoros kapcsolatot tartottunk fenn a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával szakmai kérdések megbeszélése miatt. A 

megbeszélések célja, a kötelező védőoltásokat megtagadó szülők gyermekeinek gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi ellátása, Központunk kompetenciái, a lehetséges intézkedési tervek 

kialakítása a kiskorúak jólétének érdekében, illetve jelzéssel éltek 1 család ügyében, aki 

ellátási területünkön tartózkodik életvitelszerűen.  

 

A Körmendi Járásbíróság több estben idézte Bírósági tárgyalásra az illetékes 

esetmenedzsert, a gyermek veszélyeztetésének gyanúja ügyében a törvényes képviselő ellen 

folytatott eljárás keretében.  

 

 2016. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt 

szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal 

Hatósági, Foglalkoztatási és Gyámügyi Osztályával is szoros kapcsolatot tartott fenn az 

Intézmény. A súlyos fokban veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban, szükség 

szerint személyes konzultációra is sor került a Járási Gyámhivatallal.  

 

Központunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2016-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.  

 

2016. évben szabálysértési esetekben, a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási 

Hivatal Hatósági Osztály szabálysértési ügyintézőjével, több esetben volt közös 

esetkezelésünk a szülők, a diákok motiváltsága miatt. Több esetben jelzéssel éltek a 

gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó jelzőrendszeri tagok, a súlyos deviáns 

magatartást mutató tanulókkal kapcsolatban.  
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2016. évben is az St.Gotthard Spa & Wellness igazgatónőjével a partneri viszony 

fenntartására törekedtünk, a veszélyeztetett és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

érdekében, melynek keretében a kiskorúak a fürdőzési lehetőségeknek köszönhetően, 

maradandó élményekkel gazdagodhattak.  

 

2016. 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 Központ 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.  

Intézményünk, 2016-ban 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 jelenleg is motivált a feladata ellátásával 

kapcsolatban. Egészségi, mentális, és szociális helyzetében negatív változás nem következett 

be.  

 

A családok hatékonyabb megsegítése érdekében megvalósítottuk a tartós élelmiszergyűjtést. 

2016. év november - december hónapjában az Intézmény élelmiszer gyűjtési akciót hirdetett. 

Központunk számára felajánlott tartós élelmiszereket, december hónapban a szociálisan nehéz 

életkörülmények között élő családok körben kiosztottuk. Ezen felül az alapszolgáltatás ruha 

adományokkal, és háztartási eszközök felajánlásával is segítette a családokat. A Család és 

Gyermekjóléti Szolgáltatás a keres - kínál szolgáltatást is folyamatosan működteti.  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd és a jelzőrendszeri tagok 

együttműködésének bemutatása: 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

Szolgáltatás, továbbá a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd észlelő – 

jelzőrendszert működtet. 

 

2016 szeptemberében is a törvényi előírásnak megfelelően, feltérképeztük járási szinten az 

oktatási és nevelési intézmények körében a veszélyeztetett, a halmozottan hátrányos, illetve 

a hátrányos helyzetű gyermekeket. Az ifjúságvédelmi, illetve a gyermekvédelmi felelősök 

által leadott lista alapján egy összesítő készült, 13 fő veszélyeztetett, 39 fő hátrányos 

helyzetű, továbbá 9 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket jelöltek meg, a határidőt 

követő Koordinációs Bizottsági Ülésen átbeszélésre kerültek a jelzőrendszer által készített 

adatok.  

 

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. Tapasztalható, hogy a 

törvény szintű változások ellenére sem mozdul meg az egészségügy orvosi területe, továbbra 

sem tesz eleget jelzőrendszeri kötelezettségének.   
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A jelzőrendszer - védőnői, pedagógiai, szociális szféra, hatósági- tagjaira jellemző volt, hogy 

jelzéseiket megtették, több esetben sajnos még mindig késve, kevésbé motiváltak jelenleg is 

arra, hogy kezdeményeznek hatósági intézkedés megtételét pl.: a Járási Gyámhivatal felé 

irányított jelzést.  

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd tapasztalatai 2016-ban Járási 

szinten: 
 

 Krízisesetek száma: 12 gyermeket érintett, akik esetében ideiglenes hatályú elhelyezésre 

került sor, Központunk kezdeményezése alapján.  

 

2015 évhez képest (9 gyermek) 12 gyermek esetében krízis ellátásra volt szükség súlyos 

gyermek veszélyeztetettség miatt, mivel a családi kapcsolati tényezők olyan mértékben 

diszfunkciós állapotokhoz vezetettek, 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, továbbá a gyermekek 

súlyos fizikai elhanyagolása. A következő súlyos szociális probléma, mely azonnali 

intézkedést igényelt, gyermekkorú súlyos önveszélyes magatartása miatt azonnali 

fekvőbeteg ellátást igényelt esetkezelésünk, szuiciditás is fennállt. Az eseteket jelenleg is 

gondozzuk, visszagondozás céljából, hatóság közeli tevékenység keretében, az 

esetmenedzserek, a tanácsadó által, melyben bevonásra kerültek a szociális segítő 

tevékenység keretében a családsegítő kollégák.  

 

Védelembe vételek tapasztalatai 

Járási szinten a védelembe vett gyermekek száma 22 fő volt. A gyermekek 

veszélyeztetettsége főképp a családi kapcsolati problémák miatt alakult ki. A jelzőrendszerrel 

folyamatos és szoros kapcsolat valósult meg a kiskorúak élethelyzetének figyelemmel 

kísérése érdekében, az elkészített gondozási nevelési terv alapján, az esetmenedzserek által.  

A Járási Gyámhivatal felé a szükséges felülvizsgálatok megvalósítása érdekében 

Intézményünk a komplex szakvéleményt minden esetben megküldte, több gyermek helyzete 

javult, illetve ellátási területünkről való elköltözés során áthelyezése megtörtént az illetékes 

Gyermekjóléti Központ felé. Esetmegbeszéléseket, esetkonferenciákat szerveztünk az 

érintett gyermekek veszélyeztetettségének a feltérképezése érdekében, a feladatok és a 

felelősök pontos megbeszélése érdekében, az illetékes jelzőrendszeri tagok, illetve a Hatóság 

bevonásával.  

 

Nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartás:  
A Járási Gyámhivatal a gyermeket 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 Járási Gyámhivatal a gyermeket nevelésbe veszi, a szakellátás ellátás 

keretében teljes körű ellátást és segítséget kap a fejlődését veszélyeztető körülmények 

elhárításához, a családi környezetébe történő visszahelyezéséhez. 19 nevelésbe vett kiskorú 

esetében foglalkoztunk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel. Az érintett 

gyermekvédelmi gyámokkal folyamatos kapcsolattartás valósult meg az esetmenedzserek és 

a tanácsadó kolléga által. A törvényi előírásnak megfelelően, félévente elkészítettük a 

komplex felülvizsgálati iratanyagainkat a Járási Gyámhivatal számára. A gondozás 
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folyamatába a szociális segítő tevékenysége megvalósulása érdekében, a családsegítő 

kollégák is bekapcsolódtak. Az érintett szülőkkel való tevékenység során, figyelemmel 

kísérünk két fontos tényezőt, a szülő gyermek kapcsolatának alakulását, illetve a szülő 

életkörülményeiben bekövetkezett változásokat.  

Családba fogadás tapasztalatai:  
A családba fogadás alapvető célja, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy 

más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmeneti 

időre befogadja, gondozza és neveli. 2016. évben 12 családba fogadott gyermekkel 

tartottunk kapcsolatot. Az érintett kiskorúak nagy része a kistérségi községekben él, 

valamelyik nagyszülő gondozásában, otthonában. Mivel a gyámként kirendelt nagyszülők a 

koruknál fogva ügyeik vitelében segítségre, érdekképviseletre szorulnak, így a családsegítő 

tart velük kapcsolatot szükség esetén, az érintett esetmenedzser tartja a jelzőrendszerrel a 

kapcsolatot, figyelemmel kíséri a gyermekek megfelelő ellátását, az éves felülvizsgálat 

keretében elkészíti a komplex szakvéleményt a családba fogadás fenntartására esetlegesen a 

megszüntetésére a Járási Gyámhivatal felé.  

 

Kapcsolattartási ügyelet tapasztalatai:  
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. A kapcsolattartási 

ügyeletnek komoly keretei, szabályai vannak, melyeket az adott feleknek be kell tartani a 

gyermek érdekében. Ezen lehetőséget az illetékes Bíróságok rendelik el, 2 kiskorú ellátása 

valósult meg az év folyamán. Továbbá egy esetben, a szülők közt lévő súlyos kapcsolati 

problémák miatt, a szülő kérte (nem bírósági, gyámhatósági végzés alapján) a felügyelt 

kapcsolattartást a 2 mediátor szakember bevonásával, 1 kiskorú volt érintett. A mediáció 

folyamata hosszadalmas, ez abból adódik, hogy sokszor 10, 20 év alatt kialakult 

diszfunkciókat kell kezelni.   

 

A Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás  tapasztalatai 2016-ban Járási szinten: 
Az érintett veszélyeztetett kiskorúak száma az év folyamán 28 fő, mely 18 kiskorú esetében  

környezeti, 5 fő esetében magatartási, további 5 érintett kiskorú esetében pedig egészségi 

probléma miatt vált veszélyeztetetté. 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. 

Tapasztalataink szerint a szülők többsége az önkéntesen igénybe vehető alapellátást szívesen 

fogadták, biztonságban folyt a családok szociális, mentális ellátása 2016-ban is. 

Gyermekjóléti Szolgáltatás részéről ezen ellátási forma keretein belül nagymértékben 

megszüntethető a családban kialakult konfliktusos helyzet, ha a szülő együttműködést tanúsít. 

A családsegítő kollégák, 11 esetben éltek jelzési kötelezettségükkel a Központ felé az 

érintett kiskorúak veszélyeztetettségére vonatkozóan, mivel az alapszolgáltatás keretében a 

gyermek életében kialakult veszélyeztetettséget megszüntetni nem lehetett. Ezt követően az 
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esetmenedzserek bekapcsolódtak az esetkezelésbe, esetkonferencia/esetmegbeszélés 
megszervezésére került sor, ahol körvonalazódott, hogy hatósági intézkedés megtétele 

szükséges a Járási Gyámhivatal felé.  

 

Gondozáson kívüli esetek tapasztalatai: 

2016. évben 52 fő vett részt tanácsadottként az Intézménynél (elsődleges  - prímér preventív 

ellátás, konkrét gondozást elkerülendő tevékenység). Az érintettek az egyszeri esetkezelések 

kapcsán problémaként a családi kapcsolati nehézségek, az ügyintézésekben, az 

információnyújtásban való segítség, az iskolai igazolatlan hiányzásokból adódó jelzések, a 

gyermeknevelési problémák, az anyagi, a lakhatási problémák, a kiskorúakat érintő tanulási, 

magatartási problémáinak kezelése valósult meg.  

 

Iskolai hiányzásokkal kapcsolatos esetek tapasztalati:  
2016. évben több gyermek ügyében jeleztek az oktatási intézmények igazolatlan 

hiányzásokat. A Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás, minden esetben felvette a kapcsolatot a 

jelzett gyermekek családjaival, megtörtént a tájékoztatás az iskolai hiányzás és a családi 

pótlékkal kapcsolatos változásokról. A szükséges intézkedési terv az érintett gyermekkel, 

szülővel, ifjúságvédelmi felelőssel elkészítésre került, a további eseteleges hiányzások 

elkerülése érdekében.  

 

Önkéntes munka lehetőségének biztosítása:  
2016. évben is kiemelt figyelmet fordítunk a munkánk során, 13 fő önkéntes bevonására 

került sor az Intézmény által megszervezett programba. Az előző évhez hasonlóan részt 

vettek az egy hetes Menő Manó nyári napközbeni tábor keretében, mely az ellátási 

területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára került megszervezésre. Számos 

középiskolás diák jelentkezett a nyári Menő Manó táborba önkéntesnek az SZMSZC III. 

Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája továbbá a SZOI 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 Intézményünk által.  

 

Egyéni készségfejlesztés/korrepetálás  
2016 évben is biztosítottuk a pedagógusi végzettséggel rendelkező kollégák által, a 7 fő 

szociálisan hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek, iskolai felkészítését. Ezek a 

szülők nem tudnak segíteni gyermekeiknek a tanulásban, a különórákat nem tudják igénybe 

venni, mert a szakemberek magas árat kérnek az iskolán kívüli felzárkóztatásukért.  

 

Az Esetmenedzser/Tanácsadó és a Családsegítő kapcsolata 
A Központhoz tartozó kollégák, Járási szinten látják el a munkakörükhöz kapcsolódó 

hatóság közeli tevékenységet, az esetek elosztásáról, az intézményvezető dönt. A 

családsegítő kollégák körében változatlan maradt a területileg történő felosztás, így a 

területileg illetékes családsegítő látja el alapszolgáltatás keretében, a családsegítést és a 

gyermekjóléti alapellátást.  
Tevékenységünk szakmailag elkülönül, ugyanakkor mégsem választható szét teljes 

mértékben. A hatóság közeli tevékenység- védelembe vett, a nevelésbe vett, a családba 

fogadott, az ideiglenes hatállyal elhelyezett- során, szükséges a szociális segítő munka 

bekapcsolása, azaz a családsegítő kolléga jelenléte az adott család életében. Ezen családok 

megsegítése, közös családlátogatásokkal, oktatási- nevelési intézménylátogatásokkal 

történnek, többnyire a családsegítő kolléga követi nyomon az adott gyermek 
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veszélyeztetettségének az alakulását, a szülők életkörülményeiben való változást. Erről 

beszámol az esethez tartozó esetmenedzsernek/tanácsadónak, a hatóságokkal, illetve a 

gondozásba bevont jelzőrendszeri tagokkal, akiknek jelzési kötelezettségük van változás 

tapasztalása esetén a Központ felé, folyamatosan konzultál az esetmenedzser/tanácsadó. 

Szükség esetén az esetmenedzser/tanácsadó esetkonferenciát, esetmegbeszélést szervez, a 

szakmai munkában segíti, támogatja a családsegítő kollégát, a kompetencia határok 

betartásával.  

 

Megvalósult prevenciós programjaink 

 Nyári napközben gyermek tábor: 2016. június 20-től- 24-ig az előző évekhez 
hasonlóan, 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 25 gyermek töltötte náluk 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, továbbá az Őrségi Nemzeti Park tartott egy 

kalandos és tartalmas délutánt, a természetben, azok csodáiról.  

 

 Nyári napközben gyermekfelügyelet: 2016. évben második alkalommal szerveztük 
meg a gyermekfelügyeletet, 2016. 07.11- től – 2016. 07. 15-ig, továbbá 2016. 08. 08-

tól- 08. 12-ig valósult meg. Naponta 6 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. 

 

 Turi: Szolgálatunk természetbeni segítségnyújtás – adományok közvetítésével is 

igyekszik segíteni az anyagi gondokkal küzdő személyeket, családokat. Erre jelentős 

az igény a településen. A ruha adományokon felül játékokat, illetve felajánlott tartós 

használati cikkekhez, bútorokhoz való hozzájutást biztosítunk. 2016- ban a 

Falugondnoki Szolgáltatással karöltve láttuk el a főképp Rönök és Gasztony 

többszörösen hátrányos helyzetben élő idős korosztályát az évszaknak megfelelő 

ruházattal, melynek az abban részesülők nagyon örültek. 2016. decemberében 

Központunkhoz nagyon sok ruha, tartós élelmiszer 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.  
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  „cipős doboz” akciót hirdettek a gyermekek számára a Szentgotthárd és Térsége 

Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája, a Panon Kapu Kulturális 

Egyesület, és a St.Gotthard Spa & Wellness melynek keretében, nagy mennyiségű  

tartós élelmiszert, ruha és játékadományokat sikerült összegyűjteni, a Kollégák 

közreműködésével eljutattuk  az ünnepek előtt a rászoruló családok gyermekei részére.  

 

 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.  

 

A Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd jövőbeli céljai: 

 2016-ban a Központunk továbbra is nagy hangsúlyt fektet az elektronikus 

tanácsadásra a Tanácsadás-Sztg közösségi oldalon. Célunk továbbra is olyan 

információk megjelenítése az internetes közösségi felületen, ami segítségül szolgálhat 

a fiataloknak. Továbbá virtuális úton, több esetkezelés is történt konkrét tanácsadással, 

mivel a segítségre szoruló, személyesen nem vállalta fel az egyéni problémáját.  

 2018. január 1-től kötelezővé válik, az iskolai szociális munka bevezetése, 

alkalmazása, ez a jelenlegi 9 fő státusz további 2 fő bővítésével elképzelhető. Az 

iskolai szociális munka elképzeléseink szerint, egy lehetőség arra, hogy a szociális 

munka keretein belül, a mentálhigiénés szaktudás felhasználásával, nyújtson segítő 

tevékenységet. Központunk az oktatási- nevelési intézmények összességében, 19 

intézményben tervezi az iskolai- óvodai szociális munka bevezetését. Ennek 

keretében a gyermekeknek, családjaiknak, és a diákokkal foglalkozó 

szakembereknek nyújt támogatást azzal, hogy segíti a gyermeket a korának 

megfelelő, tanulmányi és óvodai kötelezettségeinek a teljesítéséhez. Szükség szerint 

segítséget nyújt, a nevelési – oktatási intézményekbe való beilleszkedéshez szükséges 

kompetenciák fejlesztésében, a gyermek tanulmányi kötelezettségét akadályozó 

tényezők feltárásában, azok megoldásában, a gyermek a későbbi munkavállalásának 

kibontakozásának lehetőségében. Ezáltal biztosítjuk az elsődleges prevenciót, mivel 

hozzájárulunk a gyermek esetleges veszélyeztetettségének megelőzéséhez, a 

másodlagos prevenció keretében, a már kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetéséhez. 

 

2016. év októberében körvonalazódott a többszöri megbeszélések során, hogy az 

intézmény áthelyezése 2017. évben megtörténik Szentgotthárd, Vajda János út 6. szám 

alá. Az intézmény áthelyezésével kapcsolatos pénzügyi stb… feladatok rögzítésre 

kerültek, jelenleg is folyik a jelzett ingatlan felújítása.  

 

Összegzés:  
A fenti leírtak alapján, komplexen kiolvasható, hogy a törvényi változásokat követően, az 

előírásoknak megfelelően, eleget tettünk az elvárásoknak, a kihívásoknak és a 

Fenntartóval közösen felállítottuk viszonylag rövid idő alatt a Központunkat, mely járási 

szinten látja el a járásszékhelyhez tartozó 15 települést. Szakmai tevékenységünk során, 

biztosítja az alapszolgáltatást, illetve a hatóság közeli tevékenységet. A speciális feladatok 

kialakításával, biztosításával, konkrét, azonnali segítséget tudunk nyújtani a klienseink 

számára az Intézmény keretei közt, mely gyakorta krízis közeli helyzeteket segít elhárítani. A 

statisztikai adataink az előző évekhez képest emelkedést mutatnak, melyek jól tükrözik, 

hogy az esetkezeléseink során, egyre súlyosabb, összetettebb problémákat, helyzeteket 
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kezelünk, a tőlünk elvárható maximális szakmai odaadással, alapszemléletünket a kihívások 

ellenére is a gyermek mindenek feletti érdekének a fókuszba helyezése, továbbá a 

fokozatosság elvének a megtartása jellemezte és kísérte végig az év folyamán.  

Szentgotthárd, 2017. február 12.                                                                 

       ____________________________ 

                 Uhor Anita s.k. 

               intézményvezető         

                                                                           

Tárgy: A Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás 

módosításának hatálybalépése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. március 1-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2016. október 21-i ülésen fogadta el a Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal 

létrehozásáról 2013-ban megkötött megállapodás aktualizálását. A megállapodás annak 6. 

pontja szerint 2017. január 01. napján lép hatályba. A Vas Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Osztály jelzése alapján az akkor elfogadott megállapodás-

módosítás hatálybalépésének időpontján változtatnunk kell. A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény  85. § (3e) bekezdés b.) pontjában foglaltakra tekintettel.  

 

A törvény a következők szerint szabályozza ezt a kérdést: 

85.§ (3c) A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást … az érintett 

önkormányzatok szabadon módosíthatják. A módosító megállapodást a közös önkormányzati 

hivatal jegyzője megküldi az illetékes kormányhivatal részére. 

(3d) A kormányhivatal a közigazgatási és munkaügyi bíróságtól a módosító megállapodás 

kézhezvételétől számított harminc napon belül kérheti a módosító megállapodás 

érvénytelenségének megállapítását, ha a módosítás a közös önkormányzati hivatal működését 

ellehetetleníti. 

(3e) A módosító megállapodás hatálybalépésének időpontja 
a) a kormányhivatal (3d) bekezdésben meghatározott keresetindítási jogáról történő 

lemondását követő nap, 

b) ha a kormányhivatal a számára a (3d) bekezdésben biztosított keresetindítási határidőben 

nem nyújt be keresetet, a keresetindítási határidő leteltét követő nap, 

c) ha a közigazgatási és munkaügyi bíróság jogerős döntésével elutasítja a kormányhivatal 

keresetét, a döntés jogerőre emelkedésének napja, vagy 

d) ha a módosító megállapodásban a megállapodás hatálybalépésének megjelölt időpontja az 

a)-c) pontokban meghatározott időpontoknál későbbi időpont, akkor a módosító 

megállapodásban megjelölt nap. 

 

A Kormányhivatal tehát a közigazgatási és munkaügyi bíróságtól a módosító megállapodás 

kézhezvételétől számított harminc napon belül kérhette volna a módosító megállapodás 

érvénytelenségének megállapítását. A Kormányhivatal nem nyújtott be ilyen keresetet a 

megállapodás módosítással kapcsolatban. 
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Mindezek alapján a már jóváhagyott megállapodás módosításban a hatálybalépés időpontját – 

a korábbi 2017. január 01. helyett - 2017. február 17 napban határozzuk meg a jelen 

határozattal, más nem változik. 

 

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

szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 55/2016. 

(X.21.) számú határozattal elfogadott Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 

megállapodás 1. számú módosítása 2017. február 17-én lép hatályba. Egyidejűleg a 

megállapodás-módosítás 6. pontja hatályát veszti. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor  polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2017. február 15. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 
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Tárgy: Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. március 01-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi ellenőrzési terve alapján az 

„Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből” c. vizsgálat lefolytatásra került.  

 

A vizsgálat célja az volt, hogy a 2015. évben lefolytatott ellenőrzések során feltárt 

hiányosságok megszüntetésének, illetve a kontrollok során tett javaslatok megvalósulásának 

utóellenőrzése megtörténjen. 

Ezen ellenőrzés lefolytatása fontos, mivel ebből látni lehet, hogy az érintett szervek mennyire 

figyelnek oda, illetve mennyire tartják be a vizsgálat megállapításait.  

 

Az utóellenőrzés alapján megállapítom, hogy a javaslatokat többnyire elfogadták és 

megvalósították, néhány esetben azonban a hiányosságokat még mindig nem szüntették meg. 

 

A Jelentések külön-külön szervezetenként készültek el és az előterjesztés mellékletét képezik 

az alábbiak szerint: 

 

1. sz. melléklet: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

2. sz. melléklet: SZEOB Tótágas Bölcsőde 

3. sz. melléklet: Család- és Gyermekjóléti Központ 

4. sz. melléklet: Rendelőintézet Szentgotthárd 

5. sz. melléklet: Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

6. sz. melléklet: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

7. sz. melléklet: Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 

 

Határozati javaslat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

„Utóellenőrzések a 2015. évi ellenőrzésekből” elnevezésű belső 

ellenőrzési jelentéseket (Előterjesztés 1-7. sz. melléklet) 

megismerte, az abban leírtakat elfogadja.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző 

 

Szentgotthárd, 2017. február  16.    

                              

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

1. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. 
 

Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás 
 
 
 

Belső ellenőr 

Kern Henrietta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből  
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Iktatószám: 637-1/2017. (előirat: 5054/2016.) 

Ellenőrzés száma: BE-12/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből 
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Szentgotthárd, 2017. február 10.  

 

 

Ellenőrzést végző: Kern Henrietta 

   belső ellenőr 

Az ellenőrzés célja: 

 2015. évben lefolytatott ellenőrzések megállapításainak felhasználása, hasznosulása 

 

Az ellenőrzött szervezeti egység:  

 Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

 Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből  

 

Az ellenőrzés típusa:  

 szabályszerűségi ellenőrzés 

 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 tételes ellenőrzési módszer 

 

Vonatkozó jogi háttér: 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi Éves Ellenőrzési Terve 

 

Ellenőrzött időszak: 2015. év 

 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2017. január 30.; 2017.  február 10.  

 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

 dr. Dancsecs Zsolt – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.234561
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 dr. Krajczár Róbert – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és 

koordinációs ügyek Vezetője 

 dr. Gábor László – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Térségi 

Erőforrások Vezetője 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 

Vezetője 

Megállapítások: 

 

Az utóellenőrzés során a 2015. évben lefolytatott ellenőrzések 

megállapításainak/javaslatainak felhasználása, megvalósulása került ellenőrzésre.  2015. 

évben lefolytatott ellenőrzések közül egy esetben került javaslat megfogalmazásra.  

 

1. „Munkaidő-nyilvántartás ellenőrzése”  

(Az ellenőrzés száma: BE-07/2015.; Ikt.szám: 4361/2015.) 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalóira nézve a munkaidő-

nyilvántartásra vonatkozó előírások megvalósulása a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 

került vizsgálatra. Az ellenőrzés célja volt az előírásoknak való megfelelés, a munkaidő-

nyilvántartások ellenőrzése, távolmaradást igazoló dokumentumok megléte.  

 

A lefolytatott ellenőrzés során több javaslat fogalmazódott meg. A javaslatokat, illetve az erre 

vonatkozó intézkedéseket a következő táblázat szemlélteti: 

 

Javaslat Intézkedés 

Az időarányos szabadságok munkáltatói 

jogkör gyakorlója általi kiadása. 

A Kttv. 104.§ (2) bekezdés a) pontja továbbra 

sincs betartva, mely szerint a szabadságot az 

esedékesség évében ki kell adni. Csak szolgálati 

érdek esetén lehet január 31-ig, kivételes esetben 

március 31-ig  kivenni. A Kttv. 104.§ (3) 

bekezdése nevesíti a szolgálati érdeket!   

2015. évről 31 fő vitt át 2016. évre szabadságot, 

ebből 11 fő kivette január 31-ig, 16 fő március 

31-ig, 4 fő viszont csak március 31. után.  
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2 esetben volt túlzóan elhúzódó az előző évi 

szabadság kivétele: 1 fő augusztus 01-ig, 1 fő 

pedig december 04-ig még az előző évről 

áthúzódó szabadságát fogyasztotta.   

A jelenléti ív, a szabadság- és távollét 

nyilvántartás (a gépjármű menetlevelek) 

egyezőségének biztosítása. 

A jelenléti ívek a szabadság- és távollét 

nyilvántartással egyeznek. A gépjármű 

menetlevelek 8 esetben nem egyeznek a 

gépjárművezető jelenléti ívével.  

A jelentésben leírtakat figyelembe véve a 

gépjárművezető munkaidő-teljesítésének 

(napi munkaidő; munkaidőkeret) 

átgondolása. 

A gépjárművezető 2016. május 02-től 12 hetes 

elszámolási időszak alapján számol el. Az 

utóellenőrzés során 3 elszámolási időszakot 

vizsgálatam 

1. 2016. május 02. – július 24.  

2. 2016. július 25. – október 16.  

3. 2016. október 17. – 2017. január 08. 

Az 1. elszámolási időszakban teljesített órák 

száma 6 órával kevesebb, mint a kötelezően 

teljesítendő órák száma, de a másik két 

elszámolási időszak megfelel a jogszabályi 

előírásoknak.  

A jelenléti ívek alapján 2016. évben a 

gépjárművezető napi munkaideje 24 alkalommal 

haladta meg a napi 12 órát, továbbá a napi 

pihenőideje 7 alkalommal nem érte el a 11 órát, 

ami a Munka Törvénykönyve 99.§-a és 104.§-a 

értelmében szabálytalan.  

 

 

Megállapítások összefoglalása: 

A vizsgálat célja az volt, hogy a 2015. évben lefolytatott ellenőrzések során feltárt 

hiányosságok megszüntetésének, illetve a kontrollok során tett javaslatok megvalósulásának 

utóellenőrzése megtörténjen. Ezen ellenőrzés lefolytatása fontos, mivel ebből látni lehet, hogy 
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az érintett szerv mennyire figyel oda, illetve mennyire veszik komolyan a vizsgálat 

megállapításait.  

Az utóellenőrzés alapján megállapítom, hogy a BE-07/2015. számú jelentésben tett  

javaslatokat  részben elfogadták, de megvalósítása, a hiányosság megszüntetése nem történt 

meg. Ennek pótlása a jövőben mindenképp indokolt. 

 

Javaslat: 

A 2016. évi ellenőrzések utóellenőrzése kapcsán az alábbi hiányosságok megszüntetésének 

ismételt ellenőrzése: 

 Az időarányos szabadságok munkáltatói jogkör gyakorlója általi kiadása. 

 Jelenléti ív és gépjármű menetlevél egyezőségének biztosítása. 

 Munka Törvénykönyve előírásainak betartása a gépjárművezető munkaszervezése 

kapcsán. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2017. február 10.   

 Kern Henrietta 

 belső ellenőr 
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2. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. 
 

Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás 
 
 
 

Belső ellenőr 

Kern Henrietta 
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Iktatószám: 637-1/2017. (előirat: 5054/2016.) 

Ellenőrzés száma: BE-12/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből  



 

      

     2017. március 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
69 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2017. február 01.  

 

 

Ellenőrzést végző: Kern Henrietta 

   belső ellenőr 

Az ellenőrzés célja: 

 2015. évben lefolytatott ellenőrzések megállapításainak felhasználása, hasznosulása 

 

Az ellenőrzött szervezeti egység:  

 SZEOB Tótágas Bölcsőde 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

 Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből  

 

Az ellenőrzés típusa:  

 szabályszerűségi ellenőrzés 

 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 tételes ellenőrzési módszer 

 

Vonatkozó jogi háttér: 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi Éves Ellenőrzési Terve 

 

Ellenőrzött időszak: 2015. év 

 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2017. január 30.; 2017.  február 10.  

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.234561
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Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

 Kovács Tiborné – SZEOB igazgató  

 Dr. Dancseczné Kovács Tünde – SZEOB Tótágas Bölcsőde intményegység-vezető 
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Megállapítások: 

 

Az utóellenőrzés során a 2015. évben lefolytatott ellenőrzések 

megállapításainak/javaslatainak felhasználása, megvalósulása került ellenőrzésre.  2015. 

évben lefolytatott ellenőrzések közül egy esetben került javaslat megfogalmazásra.  

 

2. „Munkaidő-nyilvántartás ellenőrzése”  

(Az ellenőrzés száma: BE-07/2015.; Ikt.szám: 4361-DKT/2015.) 

 

Az ellenőrzés célja volt az előírásoknak való megfelelés, a munkaidő-nyilvántartások 

ellenőrzése, távolmaradást igazoló dokumentumok megléte.  

2015. évben a január - szeptember havi jelenléti ívek vezetése tételesen ellenőrzése került, 

mely során megállapítást nyert, hogy az intézmény valamennyi dolgozója vezeti a jelenléti 

ívet, azon az ellenőrzött időszakban a munkában töltött idejét, távolmaradásának okát 

(betegség, szabadság stb.) feltűntette. Az intézményegység-vezető külön jelenléti ívet vezet 

havonta. 

A jelenléti ívek vezetése kapcsán megállapításra került, hogy azokon a hibákat, elírásokat 

több esetben átírással, illetve hibajavító használatával korrigálták. A jövőben a hibák, elírások 

javítása a következő módon kell, hogy történjen: 

Pl.: 14
00*

  15
30

        *jav.: aláírás 

 

A lefolytatott ellenőrzés során egy javaslat fogalmazódott meg. A javaslatot, illetve az erre 

vonatkozó intézkedéseket a következő táblázat szemlélteti: 

 

Javaslat Intézkedés 

A jelenléti ívek szabályos vezetése. 

 

2015. november és december hónapban 2-3 

esetben előfordult még a helytelen javítás 

(hibajavító, átírás). 

2016. januártól a jelenléti ívek vezetése 

teljesen szabályos, a javítás a fenti módon 

történik.  
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Megállapítások összefoglalása: 

A vizsgálat célja az volt, hogy a 2015. évben lefolytatott ellenőrzések során feltárt 

hiányosságok megszüntetésének, illetve a kontrollok során tett javaslatok megvalósulásának 

utóellenőrzése megtörténjen. Ezen ellenőrzés lefolytatása fontos, mivel ebből látni lehet, hogy 

az érintett szerv mennyire figyel oda, illetve mennyire veszik komolyan a vizsgálat 

megállapításait.  

Az utóellenőrzés során a jelenléti ívek szabályos vezetését, javítását ellenőrztem 2015. 

november hó és 2016. december hó közötti időszakban.  

Az utóellenőrzés alapján megállapítom, hogy a BE-07/2015. számú jelentésben tett 

javaslatokat elfogadták és megvalósították.   

 

Javaslat: 

A témával kapcsolatos javaslattal nem élek. 

 

 

Szentgotthárd, 2017. február 01.   

 Kern Henrietta 

 belső ellenőr 
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3. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iktatószám: 637-1/2017. (előirat: 5054/2016.) 

Ellenőrzés száma: BE-12/2016. 

 

2016. 
 

Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás 
 
 
 

Belső ellenőr 

Kern Henrietta 



 

      

     2017. március 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből  
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Szentgotthárd, 2017. február 02.  

 

 

Ellenőrzést végző: Kern Henrietta 

   belső ellenőr 

Az ellenőrzés célja: 

 2015. évben lefolytatott ellenőrzések megállapításainak felhasználása, hasznosulása 

 

Az ellenőrzött szervezeti egység:  

 Család- és Gyermekjóléti Központ 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

 Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből  

 

Az ellenőrzés típusa:  

 szabályszerűségi ellenőrzés 

 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 tételes ellenőrzési módszer 

 

Vonatkozó jogi háttér: 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi Éves Ellenőrzési Terve 

 

Ellenőrzött időszak: 2015. év 

 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2017. január 30.; 2017.  február 10.  

 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

 Uhor Anita – Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.234561
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Megállapítások: 

 

Az utóellenőrzés során a 2015. évben lefolytatott ellenőrzések 

megállapításainak/javaslatainak felhasználása, megvalósulása került ellenőrzésre.  

 

2015. évben lefolytatott ellenőrzések közül két esetben került javaslat megfogalmazásra.  

 

3. „Munkaidő-nyilvántartás ellenőrzése”  

(Az ellenőrzés száma: BE-07/2015.; Ikt.szám: 4361-UA/2015.) 

 

Az ellenőrzés célja volt az előírásoknak való megfelelés, a munkaidő-nyilvántartások 

ellenőrzése, távolmaradást igazoló dokumentumok megléte.  

2015. évben a január - szeptember havi jelenléti ívek vezetése tételesen ellenőrzése került, 

mely során megállapítást nyert, hogy az intézmény valamennyi dolgozója vezeti a jelenléti 

ívet, azon az ellenőrzött időszakban a munkában töltött idejét, távolmaradásának okát 

(betegség, szabadság stb.) feltűntette.  

A jelenléti ívek vezetése kapcsán megállapításra került, hogy azokon a hibákat, elírásokat 

több esetben átírással, illetve hibajavító használatával korrigálták. A jövőben a hibák, elírások 

javítása a következő módon kell, hogy történjen: 

Pl.: 14
00*

  15
30

        *jav.: aláírás 

 

A lefolytatott ellenőrzés során egy javaslat fogalmazódott meg. Az erre vonatkozó 

intézkedéseket a következő táblázat szemlélteti: 

 

Javaslat Intézkedés 

A jelenléti ívek szabályos vezetése. 

 

A 2015. november és december havi 

hónapban előfordult még helytelen javítás 

(hibajavító, átírás). 2016. januártól a jelenléti 

ívek szabályosan vannak vezetve és javítva 

(1 eset kivételével).  
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4. „A 2014. évi ellenőrzések utóellenőrzése” 

(Az ellenőrzés száma: BE-09/2015., iktató száma: 265-UA/2016.) 

 

2013. évben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felügyeleti ellenőrzésére került sor.  

A lefolytatott ellenőrzés során több javaslat fogalmazódott. A javaslatokat, illetve az ezekre 

vonatkozó intézkedések  már  utóellenőrzésre került. A javaslatok közül a 2014. évi 

utóellenőrzés idejéig egyre nem történt tényleges intézkedés.  

 

A 2015. évi utóellenőrzés során tett megállapításaim a következő táblázatban foglalom össze: 

Javaslat Intézkedés 

Irattárban őrzött iratok 

selejtezése. 
A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárával a 

kapcsolatfelvétel megtörtént. Az említett szerv az intézmény 

Iratkezelési Szabályzatát 2014.09.03-án jóváhagyta, bevezetéséhez 

hozzájárult. A szabályzat 2015.01.01-től hatályos. Az iratselejtezési 

jegyzőkönyv elkészült, illetve elküldésre került a Vas Megyei 

Levéltárnak. 2016. július 11. napjával a Levéltár engedélyezte a 

selejtezést a megküldött jegyzőkönyv alapján. A selejtezés elkezdődött 

és jelenleg is folyamatban van. Maga a folyamat iratmegsemmisítővel 

történik. A selejtezési folyamatot nagymértékben hátráltatja az ember- 

és idő hiánya, illetve a Központ új helyre való költözése.  

 

Megállapítások összefoglalása: 

A vizsgálat célja az volt, hogy a 2015. évben lefolytatott ellenőrzések során feltárt 

hiányosságok megszüntetésének, illetve a kontrollok során tett javaslatok megvalósulásának 

utóellenőrzése megtörténjen. 

Ezen ellenőrzés lefolytatása fontos, mivel ebből látni lehet, hogy az érintett szerv mennyire 

figyel oda, illetve mennyire veszik komolyan a vizsgálat megállapításait.  

Az utóellenőrzés alapján megállapítom, hogy a javaslatokat elfogadták és megvalósították.   

 

Javaslat: 

A témával kapcsolatos javaslattal nem élek. 
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Szentgotthárd, 2017. február 02.        

Kern Henrietta 

 b

első ellenőr 

 

 

 

4. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. 
 

Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás 
 
 
 

Belső ellenőr 

Kern Henrietta 
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Iktatószám: 637-1/2017. (előirat: 5054/2016.) 

Ellenőrzés száma: BE-12/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből  
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Szentgotthárd, 2017. február 09. 

 

 

Ellenőrzést végző: Kern Henrietta 

   belső ellenőr 

Az ellenőrzés célja: 

 2015. évben lefolytatott ellenőrzések megállapításainak felhasználása, hasznosulása 

 

Az ellenőrzött szervezeti egység:  

 Rendelőintézet Szentgotthárd 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

 Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből  

 

Az ellenőrzés típusa:  

 szabályszerűségi ellenőrzés 

 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 tételes ellenőrzési módszer 

 

Vonatkozó jogi háttér: 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi Éves Ellenőrzési Terve 

 

Ellenőrzött időszak: 2015. év 

 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2017. január 30.; 2017.  február 10.  

 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.234561
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Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

 Dr. Klósz Beáta – Rendelőintézet Szentgotthárd Intézményvezetője 
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Megállapítások: 

 

Az utóellenőrzés során a 2015. évben lefolytatott ellenőrzések 

megállapításainak/javaslatainak felhasználása, megvalósulása került ellenőrzésre.  

 

2015. évben lefolytatott ellenőrzések közül egy esetben került javaslat megfogalmazásra.  

 

„A 2014. évi ellenőrzések utóellenőrzése” 

(Az ellenőrzés száma: BE-09/2015; Ikt.szám: 265-KB/2016.) 

 

2014. évben a Rendelőintézet Szentgotthárd felügyeleti ellenőrzésére került sor.  

A lefolytatott ellenőrzés során több javaslat fogalmazódott. A javaslatokat, illetve az ezekre 

vonatkozó intézkedések  már  utóellenőrzésre került.  

 

A javaslatok közül a 2014. évi utóellenőrzés idejéig az alábbiakra nem történt 

intézkedés, ezért ezek ismét utóellenőrzésre kerültek:  

 

Javaslat Intézkedés 

Irattárban őrzött iratok selejtezése. 

 

Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei 

Levéltárával a kapcsolatfelvétel megtörtént, 

az iratselejtezési jegyzőkönyv megküldésre 

került a tételes listával. A levéltár 2017. 

január 20. napjával a selejtezéshez 

hozzájárult. A megsemmisítendő , archivált 

iratanyag a Hozd ide – Papír - Hulladék Kft. 

által megsemmisítésre került, melyet a Kft. 

2017. február 10-én írásban igazolt.   

Intézményi szabályzatok felülvizsgálata, 

aktualizálása  

Az intézményi szabályzatok felülvizsgálata, 

aktualizálása az alábbiak szerint megtörtént:  
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Szabályzat megnevezése Hatályba lépés 
Hatályba lépést  

követő módosítás 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 
2009.05.01 

2009.10.01. 

2016.02.24.  

egységes szerkezetbe 

foglalás: 2016.06.15. 

Közalkalmazotti Szabályzat 1999.03.01 

2001.01.01 

2007.03.01 

2008.01.01 

2013.05.01 

2015.06.01. 

2015.12.01. 

FEUVE Szabályzat 2009.02.28  nem kötelező  

Munkavédelmi Szabályzat 2005.05.01 2014.12.01. 

Tűzvédelmi Szabályzat 2014.02.15 2015.05.20. 

Rendelőintézet Szentgotthárd járóbeteg 

szakellátási beutalási rendjének szab. 

(SZMSZ 3. sz. melléklete) 

2014.03.07 2016.02.24.  

Leltárkészítési és leltározási Szabályzat 2012.01.01 

2014.01.02.  

(Sztg KÖH szabályzata, 

kiterjed a Rendelőintézetre) 

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának 

és selejtezésének Szabályzata 
2012.01.01 

 2014.01.01.  

(Sztg KÖH szabályzata, 

kiterjed a Rendelőintézetre) 

A Rendelőintézet házipénztár  

kezelésének szabályzata 
2001.10.01 2015.01.05. 

Adatkezelési és adatvédelmi Szabályzat 2012.02.16 --- 

Ügyeleti Szabályzat 2004.06.01 

2015.01.01-től az ügyeletet 

a Morrow Medical Zrt. látja 

el 

Hulladékgazdálkodási Szabályzat 2003.07.01 2015.01.06. 

Iratkezelési Szabályzat 1999.01.01 

2001.09.27. 

2004.07.06. 

(A selejtezés kapcsán a 

levéltárnak megküldésre 

került, nem kell módosítani) 

Munkahelyi sugárvédelmi szabályzat 

ernyőfényképszűrő berendezésekhez 
2010.07.15 

2016.02.09. 

2016.06.15. 

Munkahelyi sugárvédelmi szabályzat és  

balesetelhárítási intézkedési terv 
2012.01.02 --- 

Rendelőintézet Szentgotthárd térítési  

díj szabályzata 
2013.03.01 

2015.01.07. (azóta nem 

változtak az árak) 

Kockázatbecslés, kezelés 2009.05.01. 
2012.05.27 

2017.01.17. 

Katasztrófa terv 2012.03.01 2013.03.01 
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Infekciókontroll kézikönyv 2010.07.01 2011.07.01. 

 

Megállapítások összefoglalása: 

A vizsgálat célja az volt, hogy a 2015. évben lefolytatott ellenőrzések során feltárt 

hiányosságok megszüntetésének, illetve a kontrollok során tett javaslatok megvalósulásának 

utóellenőrzése megtörténjen. 

Ezen ellenőrzés lefolytatása fontos, mivel ebből látni lehet, hogy az érintett szerv mennyire 

figyel oda, illetve mennyire veszik komolyan a vizsgálat megállapításait.  

Az intézményben 2015. október 01. napján vezetőváltás történt.  Az új intézményvezető a 

szabályzatokat folyamatosan felülvizsgálaja és aktualizálja a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően.  Az utóellenőrzés alapján megállapítom, hogy a BE-09/2015. számú jelentésben 

tett javaslatokat elfogadták és megvalósították.  

 

Javaslat: 

A témával kapcsolatos javaslattal nem élek. 

 

 

Szentgotthárd, 2017. február 09. 

 Kern Henrietta 

 belső ellenőr 
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5. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. 
 

Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás 
 
 
 

Belső ellenőr 

Kern Henrietta 
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Iktatószám: 637-1/2017. (előirat: 5054/2016.) 

Ellenőrzés száma: BE-12/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből  
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Szentgotthárd, 2017. február 02. 

 

 

Ellenőrzést végző: Kern Henrietta 

   belső ellenőr 

Az ellenőrzés célja: 

 2015. évben lefolytatott ellenőrzések megállapításainak felhasználása, hasznosulása 

 

Az ellenőrzött szervezeti egység:  

 Pannon Kapu Kulturális Egyesület  

 

Az ellenőrzés tárgya:  

 Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből  

 

Az ellenőrzés típusa:  

 szabályszerűségi ellenőrzés 

 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 tételes ellenőrzési módszer 

 

Vonatkozó jogi háttér: 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi Éves Ellenőrzési Terve 

 

Ellenőrzött időszak: 2015. év 

 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2017. január 30.; 2017.  február 10.  

 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.234561
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Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

 Kiss Éva – Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke 

 Károly Andrea Júlia – Pannon Kapu Kulturális Egyesület jelenlegi elnöke 
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Megállapítások: 

 

Az utóellenőrzés során a 2015. évben lefolytatott ellenőrzések 

megállapításainak/javaslatainak felhasználása, megvalósulása került ellenőrzésre.  

 

2015. évben lefolytatott ellenőrzések közül egy esetben került javaslat megfogalmazásra.  

 

„A Pannon Kapu Kulturális Egyesület beszerzései során,  a helyiségek illetve területek 

bérbeadása során, valamint az Egyesület kulturális rendezvények szervezése és 

finanszírozása során követett gyakorlat vizsgálata”  

(Az ellenőrzés száma: BE-08/2015; Ikt.szám: 4809/2015.) 

 

Az ellenőrzés célja volt a PKKE beszerzéseinek/bérbeadásainak, az abból származó bevétel 

nagyságának vizsgálata, dokumentumok vizsgálata (együttműködési megállapodások, pénzügyi 

szabályzatok, bírósági/banki bejegyzések), az Egyesületnél 2015. évben szervezett nyári 

kulturális rendezvények szervezése és finanszírozása során alkalmazott megoldások, a 

megkötött szerződések áttekintése. 

 

A lefolytatott ellenőrzés során több javaslat fogalmazódott meg. A javaslatokat, illetve az erre 

vonatkozó intézkedéseket a következő táblázat szemlélteti: 

 

Javaslat Intézkedés 

Az Egyesület jelentésben említett 

dokumentumain lévő ellentmondás feloldása.  

1. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

képviselője anyja születési nevének és új 

nevének (korábban: Janiné Kiss Éva, most: 

Kiss Éva, anyja születési neve: Rácz Ilona) 

bírósági nyilvántartásba vétele a 

Szombathelyi Törvényszék 

Pk.60.081/2005/15.  számú végzésével 

2016. január 26. napján  megtörtént. 

2. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

új képviselőjének (Károly Andrea Júlia) a 

bírósági nyilvántartásba vétele a 
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Szombathelyi Törvényszék 

Pk.60.081/2005/18.  számú végzésével 

2016. június 23. napján  megtörtént. 

A törvény által kötelezően előírt 

szabályzatok pótlása. 

Számviteli Politika – a korábbi elnök  2015. 

december 02-án elkészítette, de az elnökség 

által nem került jóváhagyásra. Az új elnök a 

2017. január 11-i elnökségi ülésre  bevitte, az 

elnökség a 1/2017-es határozatával a 

Számviteli Politika elfogadását a következő 

ülésen tűzte napirendre. 2017. február 09-én 

az elnökség a 10/2017. számú határozatával a 

PKKE Számviteli Politikáját elfogadta.  

Eszközök és források Leltárkészítési és 

Leltározási Szabályzata – Az elnökség 2017. 

január 11-én a 8/2017. számú határozatával a 

szabályzatot elfogadta. 

Eszközök és a források Értékelési 

Szabályzata – a korábbi elnök  2016.  február 

15-én elkészítette, de az elnökség által nem 

került jóváhagyásra. Az új elnök 2017. január 

11-i elnökségi ülésre bevitte, az elnökség a 

7/2017-es határozatával a a szabályzat 

elfogadását a következő ülésen tűzte 

napirendre. 2017. február 09-én az elnökség 

a 11/2017. számú határozatával a PKKE 

Értékelési Szabályzatát elfogadta. 

Valamennyi ingatlanrész, területrész 

bérbeadására vonatkozó megállapodás 

megkötése, azok iktatása. 

Az iktatás 2016. január 20-án vezetői 

utasításban lett kiadva.  

A bérbeadások iktatása egy erre a célra 

hitelesített iktatókönyvben történik (száma: 

C.5230-152/A.) A sorszámozás 

folytatólagos. Az iktatókönyv tartalma: 
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sorszám, érkezés dátuma, beküldő neve, irat 

száma, tárgy, kezelési feljegyzés, határidő, 

irattár. 

Áttekintettem a bérbeadásról szóló 

megállapodásokat a 2016. évre vonatkozóan.  

A PKKE 2016-ban már minden esetben 

megkötötte a korábban hiányolt 

megállapodást, bérbeadóként a PKKE elnöke 

vagy elnökhelyettese írta alá a megállapdást. 

Mellékletként szerepel a bevételi kp 

bizonylat  és a számla.  

Egy-egy rendezvény hangosítására, fény- és 

hangtechnika, illetve színpad biztosítására 

vonatkozóan árajánlatok bekérése. 

Az előzetes árajánlatok bekérése 2016. 

január 20-án vezetői utasításban ki lett adva.  

A rendezvényhangosításokkal kapcsolatban 

szűrópróba szerűen ellenőriztem 3 számlát. 

1. DQ3SA7769361, összege 1.000.000,- 

Ft, fizetés módja átutalás – számla csatolva, 

bankszámlakivonat csatolva, 3 db árajánlat 

lett kérve 3 különböző szolgáltatótól, a 

legkedvezőbb lett elfogadva, vele lett 

megkötve a megállapodás, 

teljesítésigazolás is csatolva van.  

2. LA5656561, összege 430.000,- Ft, 

fizetés módja készpénz – számla csatolva, 

2 db árajánlat lett kérve 2 különöbző 

szolgáltatótól, a kedvezőbb lett elfogadva, 

vele lett megkötve a megállapodás, 

teljesítésigazolás csatolva. A megbízás 

összegét a megbízott vette át személyesen, 

kiadási pénztárbizonylat csatolva. 

3.  DQ7769363, összege 250.000,- Ft, 

fizetés módja átutalás – számla csatolva, 
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bankszámlakivonat csatolva, 2 db árajánlat 

lett bekérve, kedvezőbb lett elfogadva, vele 

lett megkötve a megállapodás, 

teljesítésigazolás is csatolva van. 

Az Egyesület pénztárából a megbízási díjakat 

vagy személyesen a megbízott részére, vagy 

törvényes meghatalmazás alapján lehet 

kifizetni. 

A pénztári kifizetésre 2016. január 20-án 

vezetői utasítás lett kiadva, mely alapján 

kifizetést a jogosultnak csak személyesen 

lehet teljesíteni illetve meghatalmazottjának 

szabályszerűen kiállított meghatalmazás 

ellenében.  

A készpénzes kifizetéseket ellenőriztem, a 

kifizetési pénztárbizonylaton a megbízott 

aláírása szerepel, az összeget személyesen 

vette át.  

 

Megállapítások összefoglalása: 

A vizsgálat célja az volt, hogy a 2015. évben lefolytatott ellenőrzések során feltárt 

hiányosságok megszüntetésének, illetve a kontrollok során tett javaslatok megvalósulásának 

utóellenőrzése megtörténjen. 

Ezen ellenőrzés lefolytatása fontos, mivel ebből látni lehet, hogy az érintett szerv mennyire 

figyel oda, illetve mennyire veszik komolyan a vizsgálat megállapításait.  

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesületnél 2016. április 22-től vezetőváltás történt. Az új elnök 

a korábbi hiányosságokat pótolta. Az utóellenőrzés alapján megállapítom, hogy a BE-

08/2015. számú jelentésben tett javaslatokat elfogadták és megvalósították.   

 

Javaslat: 

A témával kapcsolatos javaslattal nem élek. 

 

 

Szentgotthárd, 2017. február 02. 

 Kern Henrietta 

 belső ellenőr 
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6. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iktatószám: 637-1/2017. (előirat: 5054/2016.) 

Ellenőrzés száma: BE-12/2016. 

 

 

2016. 
 

Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás 
 
 
 

Belső ellenőr 

Kern Henrietta 
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ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2017. február 10. 

 

 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből  
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Ellenőrzést végző: Kern Henrietta 

   belső ellenőr 

Az ellenőrzés célja: 

 2015. évben lefolytatott ellenőrzések megállapításainak felhasználása, hasznosulása 

 

Az ellenőrzött szervezeti egység:  

 Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

 Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből  

 

Az ellenőrzés típusa:  

 szabályszerűségi ellenőrzés 

 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 tételes ellenőrzési módszer 

 

Vonatkozó jogi háttér: 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi Éves Ellenőrzési Terve 

 

Ellenőrzött időszak: 2015. év 

 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2017. január 30.; 2017.  február 10.  

 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

 Molnár Piroska – Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.234561
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Megállapítások: 

 

A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv alapján a 2015. évben lefolytatott ellenőrzések 

megállapításainak/javaslatainak felhasználása, megvalósulása került ellenőrzésre.  

 

2015. évben lefolytatott ellenőrzések közül két esetben került javaslat megfogalmazásra.  

 

5. „Munkaidő-nyilvántartás ellenőrzése”  

(Az ellenőrzés száma: BE-07/2015.; Ikt.szám: 4361-MP/2015.) 

 

Az ellenőrzés célja volt az előírásoknak való megfelelés, a munkaidő-nyilvántartások 

ellenőrzése, távolmaradást igazoló dokumentumok megléte.  

A jelenléti ívek vezetése kapcsán megállapításra került, hogy azokon a hibákat, elírásokat 

több esetben átírással, illetve hibajavító használatával korrigálták. A jövőben a hibák, elírások 

javítása a következő módon kell, hogy történjen: 

Pl.: 14
00*

  15
30

        *jav.: aláírás 

 

A lefolytatott ellenőrzés során egy javaslat fogalmazódott meg. Az erre vonatkozó 

intézkedéseket a következő táblázat szemlélteti: 

 

Javaslat Intézkedés 

A jelenléti ívek szabályos vezetése. 

 

Továbbra is hibajavítóval történik a 

javítás.  

 

 

 

6. „Felügyeleti ellenőrzés” 

(Az ellenőrzés száma: BE-03/2015., iktató száma: 3459/2015.) 

 

2015. évben a Móra Ferenc Város Könyvtár és Múzeum felügyeleti ellenőrzésére került sor.  

 

A lefolytatott ellenőrzés során több javaslat fogalmazódott. Az erre vonatkozó intézkedéseket 

a következő táblázat szemlélteti: 
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Javaslat Intézkedés 

Az irattárban őrzött iratok selejtezés 

szempontjából történő felülvizsgálata, erről 

jegyzőkönyv készítése, szükség esetén pedig 

az iratselejtezés elvégzése. 

 

Intézkedés nem történt. A levéltárnak 

megörzésre átadandó iratokat a könyvtár 

külön tárolja. A selejtezés ügyében 

időhiány miatt nem történt előrelépés.  

2014-2020. évekre vonatkozó továbbképzési 

terv elkészítése. 

 

2015. szeptember 14-én a továbbképzési terv 

elkészült, a közalkalmazotti képviselő 

jóváhagyta, a képviselő-testület a 2015. 

szeptember 30-i testületi ülésén a 208/2015. 

számú határozatával jóváhagyta.  

Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 

a jogszabályi előírások betartása. 

 

2015. október 15. óta 1 új belépő volt az 

intézménybe: 2015.11.02.  

Erkölcsi bizonyítványa be lett csatolva (kelt: 

2015.11.17.). 

Munkaalkalmassági vizsgálat még a belépés 

előtt megtörtént: 2015. október 27. 

Az intézmény által megkötött megbízási és 

vállalkozási szerződésekben mindig rögzíteni 

kell, hogy „a Megbízott/Vállalkozó kijelenti, 

hogy a tevékenységi körei között szerepel az 

a tevékenység, amelyet a jelen szerződés 

alapján ellát”.    

 

2015. november 20-tól új megbízási, 

vállalkozási szerződést a könyvtár nem 

kötött. Az igazgató a BE-03/2015. számú 

felügyeleti ellenőrzés után a korábbi 

megbízottak cégkivonatait utólag 

kinyomtatta és lefűzte.   

 

 

Megállapítások összefoglalása: 

A vizsgálat célja az volt, hogy a 2015. évben lefolytatott ellenőrzések során feltárt 

hiányosságok megszüntetésének, illetve a kontrollok során tett javaslatok megvalósulásának 

utóellenőrzése megtörténjen. 
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Ezen ellenőrzés lefolytatása fontos, mivel ebből látni lehet, hogy az érintett szerv mennyire 

figyel oda, illetve mennyire veszik komolyan a vizsgálat megállapításait.  

Az utóellenőrzés alapján megállapítom, hogy a javaslatokat többnyire elfogadták, de néhány 

esetben a megvalósítása, a hiányosság megszüntetése nem történt meg. Ennek pótlása a 

jövőben mindenképp indokolt. 

 

Javaslat: 

A 2016. évi ellenőrzések utóellenőrzése kapcsán az alábbi hiányosságok megszüntetésének 

ismételt ellenőrzése: 

 Jelenlétí ívek szabályos vezetése 

 Az irattárban őrzött iratok selejtezés szempontjából történő felülvizsgálata, erről 

jegyzőkönyv készítése, szükség esetén pedig az iratselejtezés elvégzése. 

 

 

Szentgotthárd, 2017. február 10.  

 Kern Henrietta 

 belső ellenőr 
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7. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. 
 

Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás 
 
 
 

Belső ellenőr 

Kern Henrietta 



 

      

     2017. március 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
101 

 

 

Iktatószám: 637-1/2017. (előirat: 5054/2016.) 

Ellenőrzés száma: BE-12/2016. 

 

 

  

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből  
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ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2017. január 30.  

 

 

Ellenőrzést végző: Kern Henrietta 

   belső ellenőr 
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Az ellenőrzés célja: 

 2015. évben lefolytatott ellenőrzések megállapításainak felhasználása, hasznosulása 

 

Az ellenőrzött szervezeti egység:  

 Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.  

 

Az ellenőrzés tárgya:  

 Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből  

 

Az ellenőrzés típusa:  

 szabályszerűségi ellenőrzés 

 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 tételes ellenőrzési módszer 

 

Vonatkozó jogi háttér: 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi Éves Ellenőrzési Terve 

 

Ellenőrzött időszak: 2015. év 

 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2017. január 30.; 2017.  február 10.  

 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

 Czotter-Szukics Mónika – Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 

ügyvezetője 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.234561
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Megállapítások: 

 

Az utóellenőrzés során a 2015. évben lefolytatott ellenőrzések 

megállapításainak/javaslatainak felhasználása, megvalósulása került ellenőrzésre.  

 

2015. évben lefolytatott ellenőrzések közül egy esetben került javaslat megfogalmazásra.  

 

„Bérlakások felújításának/karbantartásának vizsgálata” 

(Az ellenőrzés száma: BE-01/2015; Ikt.szám: 1110/2015.) 

 

Az ellenőrzés célja volt a SZET Szentgotthárdi Kft. (ingatlankezelő) által az önkormányzati 

tulajdonú bérlakások felújítására/karbantartására fordított összeg nagyságának/forrásának 

vizsgálata. Az ellenőrzés a 2010 – 2014. közötti időszakra terjedt ki.  

 

A jelentésben megállapításra került, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata évről-évre 

jelentős összegeket fordít a bérlakások felújítására, karbantartására.  

 

A lefolytatott ellenőrzés során két javaslat fogalmazódott meg. A javaslatokat, illetve az erre 

vonatkozó intézkedéseket a következő táblázat szemlélteti: 

 

Javaslat Intézkedés 

1. A lakbérekből az önkormányzat által 

meghatározott 1/3 rész elkülönítését a 

SZET Szentgotthárdi Kft-től meg kell 

követelni. Ennek érdekében a KFT 

vezetőjének kötelessége a lakbérekről és a 

vízdíjakról adott jelentésében arról is 

számot adni, hogy mekkora összeget 

különített így el a társaság a legutóbbi 

beszámoló óta. 

A SZET Szentgotthárdi Kft. kétféle 

beszámolót készít a tulajdonos önkormányzat 

felé: 

1. Havi pénzügyi jelenés: minden hónapban 

tartalmazza az adott időszakra vonatkozó 

bevételeket és kiadásokat, a Kft. 

bankszámlaegyenlegét, az elkülönített 

számla (temető) egyenlegét, a 

közfoglalkoztatási számla egyenlegét és a 

bérlemény számla egyenlegét (a 

bérlakások felújítására elkülönített 

számla), továbbá a kötelezettségeket és 
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kintlévőségeket. 2016. február 15-től 

minden pénzügyi jelentésen szerepel a 

bérlemény számlán elkülönített összeg, 

ami 5.000.000,- Ft.  

2. Negyedéves beszámoló a lakbér- és közös 

költség hátralékokról: 2016. évi 

negyedéves beszámolók tartalmazzák az 

adott időszakban befolyó lakbér 

bevételeket, a karbantartásra és felújításra 

fordított összegeket és ezek forrását 

(lakbér, elkülönített számla).  

2. Ugyanezen negyedévenkénti 

beszámolóban a Kft. vezetője köteles arról 

is tájékoztatást adni, hogy mely lakások 

felújítására – korszerűsítésére mekkora 

összeget használt fel a társaság a 

beszámolási időszak alatt. 

 

A SZET Szentgotthárdi Kft-nél a kiemelt 

karbantartási-, felújítási munkák külön 

költséghelyre történő könyvelése 2015.április 

01-től történik, így ezen időpont után készült 

negyedéves beszámolók már lakásonként 

tartalmazzák a lakásfelújításra, 

korszerűsítésre fordított összeget.  

 

Megállapítások összefoglalása: 

A vizsgálat célja az volt, hogy a 2015. évben lefolytatott ellenőrzések során feltárt 

hiányosságok megszüntetésének, illetve a kontrollok során tett javaslatok megvalósulásának 

utóellenőrzése megtörténjen. 

Ezen ellenőrzés lefolytatása fontos, mivel ebből látni lehet, hogy az érintett szerv mennyire 

figyel oda, illetve mennyire veszik komolyan a vizsgálat megállapításait.  

Az utóellenőrzés alapján megállapítom, hogy a BE-01/2015. számú jelentésben tett 

javaslatokat elfogadták és megvalósították.   

 

Javaslat: 

A témával kapcsolatos javaslattal nem élek. 

 

 

Szentgotthárd, 2017. január 30.  
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 Kern Henrietta 

 belső ellenőr 

Tárgy: Az üzletek éjszakai zárva tartásáról szóló rendelet  
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. március 01-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A januári Képviselő – testületi ülésen Lábodi Gábor Képviselő Úr által átadtak számunkra 

egy többek által aláírt ívet, ami a decemberben elfogadott, az üzletek éjszakai zárva tartásáról 

szóló rendelet ellen tiltakozik. 

 Az aláírt szöveg az alábbi volt: „Aláírásommal tiltakozom a Szentgotthárd Képviselő – 

testület által elfogadott”Az üzletek nyitva tartás rendjéről szóló 40/2016. (XII.15.) 

önkormányzati rendelete” ellen egyben pedig támogatom , hogy a vendéglátó helyek 

üzemeltetői maguk határozhassák meg nyitvatartási idejüket!”  

 

Az egyébként ténylegesen senki által alá nem írt kísérőlevélen „Szentgotthárdi 

választópolgárok és a vendéglátóhelyek üzemeltetői” olvasható az aláírás megszokott helyén. 

Összesen 541-en írtak alá az egyes íveket névvel, lakcímmel, aláírással. Ezek valódiságát nem 

ellenőriztük, de nem is vonjuk kétségbe.  Aláírási ívenként (oldalanként) többnyire 20 aláírást 

látunk - változó számban (van oldal ahol heten is)  nem szentgotthárdi lakosok (és így 

értelemszerűen nem is szentgotthárdi választópolgárok) is  tiltakoztak. A nem szentgotthárdi 

aláírók lakóhelye a környező falvaktól Vas megye, Zala megye városain keresztül Szabolcs – 

Szatmár – Bereg megye településéig nagyon változatos.  

 

Sajnos az aláírást elindítók nem fogalmaznak meg egyetlen új, olyan szempontot sem, amiről 

a rendelet megalkotásakor nem volt tudomásunk, amelyet ne mérlegeltünk volna.  

 

A rendelet megalkotásával a szentgotthárdiak éjszakai  pihenéshez való jogának a biztosítása 

volt a cél. Oka és elindítója a szentgotthárdiaktól évek óta érkező bejelentések sora volt. Az 

Előterjesztés mellékletében ezekből idézünk, az olvasható bejelentéseket a teljesség igénye 

nélkül idéztük. Csak a higgadt, udvarias kérések egy részét hozzuk ide – nem olvashatók a 

felháborodott, a kártérítés követelését kilátásba helyező, fenyegetődző kétségbeesett 

szentgotthárdiak több esetben is nyomdafestéket nem tűrő levelei, a panaszt tevők szerint 

biztosan tehetetlen,  a problémájukat bizonyára megoldani sem akaró hatóságot szidalmazó 

beadványok, levelek, telefonhívásokról készült feljegyzések.  

Csak hogy a legutóbbi hónapok éjszakai nyugalmát súlyosan zavaró, éjszaka nyitva tartó 

vendéglátó egységek miatti állampolgári elkeseredés mértékét megmutassuk, csatoljuk az 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatalától ez év januárjában érkezett megkeresést. Ebből ugyan 

nem tudjuk meg hogy mely szentgotthárdi polgár írt és pontosan milyen levelet a 

szentgotthárdi kétségbeejtő állapotok miatt, de az látszik, hogy hol vannak ennek a 

problémának a sarkalatos pontjai. Az elmúlt ülésen ugyan azt hallottuk az aláírásokat átadó 

képviselőtől, hogy azok, akik a Hunyadi úti helyzet miatt bejelentéseket tettek a hivatalhoz azt 

mondták neki, hogy ők nem akarták, hogy ebből az éjszakai zajongásból végül éjszakai zárva 

tartást előíró rendelet legyen – a jelek szerint azonban ha ezt is mondták neki – nem így 

gondolták.   
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Ugyancsak csatolunk rendőrségi átiratokat „Intézkedés kérése” tárgyban 2016-ból, aztán az 

éjszakai állapokat kifejező rendőrségi feljegyzéseket korábbi bejelentések nyomán korábbi 

évekből. Rendkívül tanulságos kordokumentumok azoknak, akik azt kérdezik miért született 

meg ez a rendelet. Mindezek persze azt is megmutatják, hogy hova vezet az átgondolatlan 

szabályozás. A törvényhozók  nyilván jó szándékkal hoztak jogszabályt, de elfeledkezve 

arról, hogy csak a vállalkozások szabadságát szem előtt tartva mire vezethet a jelenlegi 

szabályozás – illetve ez azt is érthetővé teszi, hogy a törvényhozók miért tették lehetővé 

néhány év elteltével az önkormányzati rendeletalkotást az éjszakai zárva tartás korlátozására.  

 

Ezek után idézzük a mai magyar bírói gyakorlatot, ami pontosan megmutatja, mi is az 

állampolgárok pihenéshez való jogának a tartalma.  

 

Idézet az Országos Bírósági Hivatal 1252/2003. számú döntéséből:  

veszélyes mértékűnek minősül az a zaj is, amelyre – jellegéből adódóan – határértéket nem 

lehet előírni, illetőleg a zajkeltés azonos körülmények között nem ismételhető, de érzékszervi 

észleléssel megállapíthatóan emberek nyugalmát jelentős mértékben zavarja. A kereskedelmi, 

szolgáltató létesítmények zajkibocsátása –melyek nem reprodukálható, nagyon változó, 

méréssel nem meghatározó, ám mégis zavaró zajhatással terhelik környezetüket. Az üzlet 

működésével összefüggő zajhatást, tehát nemcsak a zeneszolgáltatást, hanem például a 

gerjesztett gépjármű-forgalmat, a nem megfelelő emberi magatartásból származó zajhatást is 

figyelembe kell venni. Nem csak azon forrásokkal szemben lehet korlátozó intézkedéseket 

hozni, amelyek a határértéket túllépik, hanem azokkal szemben is, amelyeket a jogszabály 

jellegüknél fogva veszélyes mértékűnek minősít. Ha az üzlet működésével összefüggő 

zajhatások miatt a lakosság nyugalmának sérelme megállapítható, a jegyző az üzlet éjszakai 

nyitva tartását, illetve kötelező zárva tartási időszakot rendelhet el. Hatósági fellépésre csak 

utólag, a működéssel összefüggő problémák jelentkezése után van jogszabályi lehetőség. 

 

Idézet a Kúria egy döntéséből: 

 

A Kúria Kfv.II.37.761/2012/8. számú határozata egy kereskedelmi hatósági ügy kapcsán 

megállapította, hogy a szórakozóhely működése a zeneszolgáltatás, a szabadban dohányzó, 

illetve a távozó vendégek hangoskodása miatt a környéken élőkre elviselhetetlen terhet ró, 

zavarja pihenésüket, ezért eléri a veszélyes mértékű környezeti zajnak tekinthető mértéket. 

Veszélyes mértékű zaj esetén pedig a kereskedelmi hatóság a  lakók egészséges 

életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében korlátozhatja az üzlet 

éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartását [kereskedelemi törvény 6. § (5) bekezdés]. 

Mivel a lakók nyilatkozatai kellő bizonyítékul szolgáltak (ők rendelkeznek információval a 

zajterhelés súlyáról), nincs relevanciája annak, hogy a hatóságok egyébként nem állapítottak 

meg szabálytalanságot, hogy nem volt rendőri intézkedés, vagy, hogy a felperes a zajszint 

csökkentése érdekében tett már lépéseket. Meglátása szerint a következetes bírói gyakorlat 

alapján nem igaz, hogy az üzemeltetőnek nem róható fel az utcán dohányzó, illetve az érkező 

és távozó vendégek keltette zaj, felelősséggel tartozik ezekért, valamint az is megállapítható a 

bírói gyakorlatból, hogy az üzlet nyitva tartása az érkező és távozó vendégek okozta „utcai 

zaj” miatt korlátozható.  

 

Annyit még hozzá kell tennünk, hogy e lakossági levelek és beadványok annak ellenére is 

megszülettek, hogy a szentgotthárdi hivatal részéről a lehetséges jogi lépéseket folyamatosan 

megtettük – soha egyetlen beadványt nem hagytunk figyelmen kívül. Éltünk a figyelmeztetés, 

a nyitva tartás korlátozása, sőt az üzlet átmeneti bezáratásának lehetőségével is – de csak a 
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törvény és a felettes hatóság összes előírásának betartásával: folyamatosan, lépésről lépésre - 

aminek átfutási ideje van. Hetek és hónapok telhetnek el és nem vigasztalja az első 

alkalommal bejelentést tevőt, hogy ha hétről hétre előfordulnak éjszakai pihenését zavaró 

hanghatások, reggel hatig hallható dübörgés a vendéglőből, hogy  akkor majd 2-3 hónap alatt 

az előírásokat betartva el lehet jutni egy nyitvatartást korlátozó, vagy egy zárva tartást 

átmeneti időre elrendelő határozatig.  

 

Mindezzel szemben az említett aláírásgyűjtő ívek kísérőlevelének a következő mondata áll: 

„… a Képviselő – testület olyan rendeletet alkotott amely korlátozza a város lakóinak 

szórakozását, veszélybe sodorja egyes üzemeltetők megélhetését.”  

Egészen pontosan az éjjel 2 utáni vendéglátó egységben való szórakozást zavarja és az éjjel 2  

és van olyan egység ahol a hajnali 4, máshol  reggel hat között megkereshető bevételtől esnek 

el az üzemeltetők. Valóban náluk ez bevételkiesést okoz, ami náluk veszteség és nekik ez 

fájdalmas. Azonban egy terület szabályozása, új szabályok bevezetése szinte az élet minden 

területén mindig okoz valakinek átmeneti sérelmet. Valószínűleg nagyobb belátással, jobb 

előkészítéssel és jobb megvalósítással lehetett volna olyan helyzetet teremteni az éjszaka 

nyitva tartó egységekben (összefogva, egy kicsit önmagukat is korlátozva a nagyobb baj 

elkerülése végett), hogy az éjszakai üzemelés ne járjon zavaró hatással, ne okozzon a 

mellékletben olvasható panaszokhoz hasonló sérelmeket a szentgotthárdiaknak. Ez 

természetesen több odafigyelést, esetenként nagyobb beruházást (több költséget) jelenthetett 

volna, amit biztosan nehezebben lehetett volna kitermelni a vendéglátó helyből. De ez az 

összefogás, ez a végiggondolás, ezek a beruházások, ez a mai világban szükséges többlet a 

jelek szerint nem lett befektetve. Sajnos vannak, ahol most ez ütött vissza.  

Nagyon ideillő és a jövőbe mutató facebook-bejegyzés volt olvasható az egyik érintett 

vendéglátó egység oldalán januárban – mutatva, hogy ebből a helyzetből is van tovább: 

 

„Kedves Vendégeink! 

Az új rendeletet értelmében nyitvatartásunk hajnali 2 óráig korlátozták. Nem mi kértük, ezzel 

valahogy meg kell "barátkoznunk"! 

Próbáljatok 2 órával korábban belelendülni az éjszakába, estindító menünket kihasználni 

22óráig!:-)” 

 

Mindezek alapján összességében nem látunk olyan okot, ami miatt a 40/2016. (XII.15.) 

Önkormányzati rendeletet vissza kellene vonni vagy fel kellene függeszteni. A rendelet 

hatályosulását egy év elteltével automatikusan vizsgálni kell. Ilyenkor vizsgáljuk, hogy az 

elérte-e a célját. Ezt e rendelet esetén is meg fogjuk tenni.  

Az eltelt hetekben sajnálattal tapasztalható, hogy a heti rendőrségi jelzések szerint egyes 

vendéglátó egységekben hajnali kettő után igen gyakran a rendőrjárőr megjelenése esetén 

tartanak csak zárórát. Ezzel az a probléma azon túl, hogy az önkormányzati rendeletet 

megsértik, hogy ilyenkor is van lehetőség további szankcióra: figyelmeztetésre, majd 

nyitvatartási idő további korlátozására, átmeneti bezáratásra, stb. és az első figyelmeztetésekre 

már sor is került.   

 

Határozati javaslat:  

1.Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete nem kezdeményezi az Üzletek 

éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 2.Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete kezdeményezi az Üzletek 

éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítását a 

következő szempontok figyelembe vételével: 
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………………. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 Határidő: 2017. márciusi ülés 

Szentgotthárd 2017. február 21.  

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

  

  
Tárgy: Kutyamenhely, illetve ebrendészeti telep működtetése 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. március 01.-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 01. ülésén 

11/2017. számú Képviselő-testületi határozatában tulajdonosi hozzájárulást adott a 

Streunerparadies – Zukunft für Strsenhunde (7561 Heiligenkreuz im Lafnitzal, Weinbergweg 

10.) elnevezésű egyesületnek (továbbiakban: egyesület) ahhoz, hogy  a Szentgotthárd, Harap 

u. 3. alatti a Szentgotthárd 0211/3, 0211/4., illetve 0214/1. hrsz.-ú kutyamenhelyként illetve 

ebrendészeti telepként használt önkormányzati tulajdonú ingatlanokon az egyesület 

kérelmében leírt fejlesztéseket (további 28 db kennel építése, kutyamenhely bővítése (kerítés, 

kiszolgáló épület bővítése, orvosi vizsgálatra alkalmas helyiség kialakítása, gépekkel történő 

felszerelése, konténerek elhelyezése (állateledel tárolásához), parkoló kialakítása )) 

végrehajtsa. 

Az egyesület már felvette a kapcsolatot az érintett hatóságokkal, megbízott egy tervezőt a 

menhely bővítésével kapcsolatos engedélyezési tervek elkészítésére. Továbbá 

önkormányzatunkkal már előzetesen egyeztetett a kialakítandó új kennelekről, azok 

elhelyezéséről, a kiszolgáló épület bővítéséről, illetve a képviselő-testületi határozatban előírt 

zaj, illetve szaghatások megelőzése érdekében tervezett intézkedésekről (préselt szalma alom 

használata, zajvédő fal építése). 

 

A fentiekben hivatkozott képviselő-testületi döntés alapján az egyesületnek, először a 

menhely bővítését, fejlesztését kellene elvégeznie és fejlesztés befejezése után külön testületi 

döntés alapján a magyarországi alapítványukkal kötnénk megállapodást a kutyamenhely, 

illetve ebrendészeti telep térítésmentes üzemeltetésére. 

 

Az egyesület a menhely bővítésével kapcsolatos egyeztetésen is jelezte, hogy ők már most is 

bekapcsolódnának a jelenlegi, a SZET Szentgotthárdi Kft. által üzemeltetett kutyamenhely, 

illetve ebrendészeti telep működtetésébe, illetve átvállalnánk működtetéssel, üzemeltetéssel 

kapcsolatos költségeket.  

Ennek az előnye az volna, hogy a továbbiakban úgy működne a kutyamenhely és az 

ebrendlszeti telep, hogy ahhoz önkormányzati támogatás már nem kellene. Álláspontunk 

szerint ez egy olyan kon strukció, amelyben a –szet –szentgotthárdi KFT az önkormányzat 

megbízása alapján vágzi a feladatot – tehát a jelenlegi szerződéses konstrukció megmarad. A 

SZET Szentgotthárdi Kft együttműködési megállapodást köt az alapítvánnyal. E 
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megállapodás alapján  az Alapítvány bekapcsolódik a munkába – ehhez biztosít: munkaerőt, a 

telepen még hiányzó eszközöket az állatok etetéséhez szükséges takarmányt (állateledelt) és a 

felmerülő költségeket. 

A SZET Szentgotthárdi Kft  biztosítja a területet, az ott lévő eszközöket. Az Alapítvány a 

SZET Szentgotthárdi Kft megbízottjaként jogosult a telepen lévő illetve oda bekerülő állatok 

továbbadására és az ebből eredő bevételre. 

….. 

 

 

   

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? A kóbor ebek befogása és megfelelő elhelyezése majd 

megfelelő tartása az önkormányzat kötelező feladata, ezért készült el a tárgyi területen 

ennek a feladatnak az ellátására hivatott létesítmény. Ezt a létesítményt megbízásunk 

alapján jelenleg az önkormányzati tulajdonú SZET Szentgotthárdi Kft. üzemelteti. A 

telep elindításakor többek között komoly gondot okozott a megfelelő képesítésű 

személy bevonása a telep üzemeltetésébe. Már ekkor is felmerült, hogy a 

későbbiekben elkerülhetetlen lesz az üzemeltetésbe egy olyan szervezet bevonása, 

amely megfelelő tapasztalattal, szakképzettséggel, támogatottsággal és kiterjedt 

kapcsolatokkal rendelkezik. Valószínűleg a későbbiekben egyre több kutya kerül a 

telepre és erre célra szakosodott, kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező szervezet az 

telepen lévő kutyák örökbefogadásának elősegítése, új gazdik találása szempontjából 

létfontosságú lesz a telep fenntarthatósága, üzemeltethetősége szempontjából. 

Továbbá az egyesület ajánlata nagyon kedvező finanszírozást is jelentene egyúttal a 

kötelező önkormányzati feladat ellátására, hiszen ellenszolgáltatás nélkül vállalnák át 

a feladatot, illetve jelképes bérleti díjat is fizetnének.  

 

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

pénzügyi feltételek?  A működtetést átvállaló szervezet már megfelelő  

tapasztalatokkal és szakértelemmel rendelkezik kutyamenhely üzemeltetésére. 

Kiterjedt kapcsolatokkal rendelkeznek a telepen lévő kutyák örökbefogadásához, 

illetve részükre új gazdik találásához. Továbbá a korábbi képviselő-testületi döntés 

alapján a telephely bővítését saját költségükön elvégzik, így további önkormányzati 

forrást erre a célra nem kellene fordítani.  

 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? A szervezet ellenszolgáltatás nélkül 

vállalná a kötelező önkormányzati feladat átvállalását, így az önkormányzati 

költségvetést megterhelő hatása megszűnne, finanszírozási szempontból kockázata 

nem lenne.  

 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? A telephely bővítésével, ezzel az 

elhelyezhető állatok számának gyarapodásával növekedhet a zajhatás, amely zavaró 

lehet a környezetre és ez a későbbiekben kockázatot jelenthet. Az előzetes tárgyalások 
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során azonban zajvédő fal építését vállalta a szervezet így amikorra a bóvítés elkészül 

készen lesz a zajvédő fal is ami ugyan a várható zajt nemn szünteti meg csak 

jelentősen mérsékelni fogja.  

 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? Továbbra is az önkormányzatnak kell 

finanszíroznia ennek a kötelező feladatnak az ellátását, illetve a telep esetleges 

bővítésének költségeit. Továbbá a kutyák további elhelyezése (új gazdik találása) a   

tapasztalat és kapcsolatok hiányában kockázatot jelenthet a telephely fenntarthatósága, 

üzemeltethetősége szempontjából.  

 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei: nem releváns 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

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

kérelmével kapcsolatos döntést meghozni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulást ad ahhoz, 

hogy a SZET Szentgotthárdi Kft. a Szentgotthárd 0211/4. hrsz-ú ingatlanon az általa 

üzemeltetett kutyamenhely, illetve ebrendészeti telep működtetésébe a Kóborlók 

Menedéke Állatvédő Alapítványt (8557 Bakonyság, Kossuth utca 24.) bevonja és 

ezzel kapcsolatban az előterjesztés 1. számú mellékletében lévő együttműködési 

megállapodást az alapítvánnyal megkösse. 

 

           Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester,  

Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

Gál József SZET Szentgotthárdi Kft. igazgató 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá ahhoz, 

hogy a SZET Szentgotthárdi Kft. a Szentgotthárd 0211/4. hrsz-ú ingatlanon az általa 

üzemeltetett kutyamenhely, illetve ebrendészeti telep működtetésébe a Kóborlók 

Menedéke Állatvédő Alapítványt (8557 Bakonyság, Kossuth utca 24.) bevonja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Szentgotthárd, 2017. február 20.        

  

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Együttműködési Megállapodás 

amely létrejött egyrészről a  

SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő KFT. (9970 

Szentgotthárd, Füzesi út 8., képviseletében eljár: Gaál József ügyvezető), a 
továbbiakban Üzemeltető 

,másrészről  

Kóborlók Menedéke Állatvédő Alapítványt (8557 Bakonyság, Kossuth utca 24.) 

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

1) Az Önkormányzat a tulajdonosa a szentgotthárdi 0211/4. hrsz-ú Ebrendészeti 

telep megnevezésű ingatlannak melyet a SZET Szentgotthárdi Kft üzemeltet. .A 
terület körbe van kerítve. Az elektromos energiát agregátor biztosítja. A területen a 

víz fúrt kútból nyerhető. Továbbiakban Ebrendészeti telep. 

Ugyanezen a telephelyen külön üzemeltetési szerződés alapján Kutyamenhely 

működik. Az Ebrendészeti telep a Kutyamenhelytől, területen belül elkülönítetten 

került kialakításra. 

2) Önkormányzat jelen megállapodás keretében az 1./ pontban körülírt 

Ebrendészeti telepet határozatlan időre üzemeltetésbe átadta, a 100%-os tulajdonát 
képező gazdasági társaságnak (az Üzemeltetőnek).aki az engedélyek jogosultja is 

egyben.  

3.) Az Alapítvány az 1/ pont szerinti kutyamenhly és ebrendészeti telep 
működtetésébe a jelen Együttműködési Megállaőodással bekapcsolódik – jogi 

helyzetét tekintve az Üzemeltető megbízottja lesz. E megállapodás keretében 

folyamatosan, napi rendszerességgel végzi a telepeken szükséges valamennyi 
muunkát, ehhez a megfelelő szakembert biztosítja a megfelelő számban és 

megfelelő képesítetséggel; biztosítja azokat az eszközöket amelyek esetleg a jelen 
pillanatban még nem állnak a rendelkezésre, illetve gondoskodik az elhasználódott 

eszközök pótlásáról. Biztosítja a telepen lévő állatok etetéséhez szükséges élelmet. 

Felelősséget vállal valamennyi vonatkozó előírás, szabályzat betartásáért illetve ha 
szükséges közreműködik azok elkészítésében. Tudomásul veszi, hogy az 

Üzemeltető minden szükséges szakemberrel és szervezettel (állatorvos, 

hulladékszállító, állati fehérjefeldolgozó, stb. szükséges szerződéssel rendelkezik – 
a feladatokat a továbbiakban is velük fogja megoldani. 
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Vállalja valamennyi felmerülő költség: rezsi, bérek, járulékok a foglalkoztatottak 

után, , a felmerülő javítási és felújítási költségek, stb. finanszírozását. 

4.) Az Üzemeltető az Önkormányzattól a következőket vette át és látja el 

(ebrendészeti tevékenység): 

* az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) 

bekezdése alapján kóbor állatok (háziasított állatok egyedei) befogása a város 

belterületén 

* Eb által közterületen okozott sérülés esetén a sérülést okozó eb befogása és az 

ebrendészeti telepre szállítása a járási hatósági állatorvos által elrendelt 

megfigyelés céljából 

* Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. 

§ (1)-(2) bekezdése szerint az állati eredetű melléktermék, különösen az elhullott 
állat tetemének elszállítása közterületről, illetve ismeretlen, vagy ismeretlen helyen 

tartózkodó tulajdonos esetén 

* a telep üzemeltetése, karbantartsa 

* az állati eredetű melléktermékek kezelésével, elszállításával kapcsolatos 

tevékenység ellátása 

* szerződés alapján állatorvost foglalkoztatása 

* gondoskodás a területen keletkező szennyvíz, hulladék elszállításáról 

* gondoskodás a rágcsálóirtás megszervezéséről és az ezekhez szükséges szerződés 
megkötéséről 

- finanszírozza  az orvosi beavatkozások, a fehérje feldolgozó, kártevőírtó 

költségét. 

* adminisztráció költségei (író és irodaszer, szakmai anyagok, postai díjak, 

telefondíj) 

* az épületek és azon belül a felszerelési és berendezési tárgyak karbantartási és 

fenntartási költségei, etetési edények pótlása 

* befogott ebek szállítási, gondozási (etetés, itatás, tisztántartás) 

* az állathulla helybeni szállítási költségei, ha az állathulla tulajdonosa ismeretlen 

* takarító és tisztító-, valamint fertőtlenítő szerek költségei 



 

      

     2017. március 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
114 

* terület kaszálása, télen a hóeltakarítás ás síkosságmentesítás. 

5) Az Alapítvány kijelenti, hogy mindezeket a jelen megállapodás bármely 
pontjában említett feladatot, kötelezettséget megértett, elfogad, tudomásul vesz és 

vállal.  

6.) Az Alapítvány joga a telepen lévő, oda bekerülő állatokkal kapcsolatos  

rendelkezés: az állatok gazdákhoz juttatása, örökbe adása, gazda megkeresése és az 

állat ellátásával kapcsolatos költségek beszedése. E tevékenységek során mindig az 
Üzemeltető nevében és képviseletében köteles eljárni.  

Az Alapítvány saját bevételét képezi az állattulajdonos által fizetett tartási, 

szállítási költségek megtérítésének díja. A fizetendő összeget az Üzemeltetővel 
egyetértésben határozza meg. 

7) Az 1. pontban meghatározott ingatlan jelenleg üzemeltethető állapotban van, az 
Alapítvány azt üzemeltethető állapotban veszi át. 

Az Önkormányzat átadta, Üzemeltető átvette a szerződés szerint a Szentgotthárd, 

Harap utca 3. szám alatti Önkormányzat tulajdonát képező Ebrendészetti telepet az 
abban lévő berendezési és felszerelési tárgyakkal. A telep és berendezési tárgyak 

használatát az Önkormányzat az Üzemeltető részére az Üzemeltető pedig az 
Alapítvány részére térítésmentesen biztosítja. Az Üzemeltető az ebrendészeti 

tevékenység működéséhez szükséges hatósági engedélyekkel saját nevére szólóan 

rendelkezik. 

8) Az Alapítvány tudomásul veszi, hogy  feladata és kizárólagos felelőssége a 

munka- baleset- és egészségvédelemre vonatkozó előírások betartása és betartatása. 

9) Az Alapítvány a jelen üzemeltetési szerződés megszűnése napján köteles a 
létesítmény berendezést, valamennyi tartozékával üzemképes állapotban az 

Üzemeltető  részére visszaadni. 

9) Jelen megállapodás a szerződés aláírásának napjától a telep bővítésének a 

befejezéséig jön létre azzal, hogy kölcsönös megelégedettség esetén a kibővített 

telepre is ehhez hasonló tartalmú új megállapodást fognak kötni a Szerződő Felek. 
Azonnali hatállyal írásban az Üzemeltető abban az esetben mondhatja fel a 

megállapodást, ha az Alapítvány  a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit 

súlyosan megszegi. 

10) A Szerződő Felek mindvégig szorosan együttműködnek egymással. A szoros 

együttműködést mindketten e jogviszony alapjának tekintik. 
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11) A Szerződő Felek valamennyi olyan kérdésben, amit ebben a szerződésben 

külön nem említettek, a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 

Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasták, a tartalmát megértették, majd azt, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

Tárgy: 4/2016.(II.25) önkormányzati rendelet módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017.03.01-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Még a 2016.évi költségvetési rendelet módosításával kell foglalkozni - a következő 

területeken indokolt azt végrehajtani: 

 

1. 2015. évi C. tv.alapján járó támogatások 

Állami támogatás       

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés             - 4.442.118 Ft 

Fedezete:Finanszírozási bevételek megelőlegezés              - 4.442.118 Ft 

 

2. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása 

A./ Önkormányzat 

Bevételei előirányzat - átcsoportosítás 

Közhatalmi bevételek            162.000 Ft 

Fedezete:   

Intézményi működési bevétel  /Máriaújfalu szennyvíz/                          - 162.000 Ft 

 

Kiadási előirányzat - átcsoportosítás 

 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése     

Ebből: Személyi juttatás  - 10.000 Ft 

            Dologi kiadás     10.000 Ft 

Versenysport-tevékenység és támog. 

Ebből: Egyéb műk.c.kiadás  - 66.000 Ft 

            Dologi kiadás     66.000 Ft 

Civil alap         

Ebből: Dologi kiadás             - 380.675 Ft 

 Egyéb műk.c.kiadás  380.675 Ft 

SZOI oktatási intézmények felújítása /Dologi kiadás/       735.000 Ft 

Széchenyi tornacsarnok felújítás /Felújítás/       - 735.000 Ft 

Múzeális intézmények szakmai támogatása /Beruházás/                2.000.000 Ft 

Szobor felújítás /Felújítás/                 - 2.000.000 Ft 

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazd. /Dologi kiadás/   1.944.857 Ft 

Önkormányzatok igazg. tev.                              1.398.374 Ft 
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Ebből: Személyi juttatás  1.504.674 Ft 

 Dologi kiadás   - 106.300 Ft 

Önkormányzati jogalkotás            31.626 Ft 

Ebből: Személyi juttatás      - 10.374 Ft 

 Dologi kiadás         42.000 Ft 

Közvilágítás /Dologi kiadás/        3.234.391 Ft 

Központi költségvetési befizetések/Egyéb műk.c.kiadások/                      5.000 Ft 

Szünidei étkezés /Dologi kiadás/                     193.000 Ft 

Közművelődési tev. és tám. /Városi Mozi/ /Dologi kiadás/                  100.067 Ft 

Városi rendezvények            722.685 Ft 

Ebből: Munkaad.terh.járulék     250.000 Ft 

 Dologi kiadás      478.685 Ft 

 Egyéb műk.c.kiadások      - 6.000 Ft 

Sportlétesítmények műk. ésfejl. /Dologi kiadás/     3.818.806 Ft 

Intézmény takarítása, karbantartás /Dologi kiadás/                2.700.000 Ft 

Máriaújfalu szennyvíz építés /Dologi kiadás/          32.400 Ft 

Tudományos és Technológiai Park /Dologi kiadás/     3.348.434 Ft 

Önkormányzati ingatlanok bérlemények felúj. /Felújítás/       519.900 Ft 

Belterületi vízrendezés szennyvíz /Felújítás/         429.803 Ft 

Első lakáshoz jutó támogatás /Egyéb felhalm.c. kiadás/       300.000 Ft 

Pénzügyi lízing kamat /Finanszírozási kiadás/            5.000 Ft 

Fedezetük: 

Város és községgazdálkodás                                                                   - 1.000 Ft 

Ebből: Személyi juttatás      - 45.780 Ft 

 Munkaadót terh. járulék                45.780 Ft 

 Egyéb műk.c. kiadás        - 1.000 Ft 

Közművelődési tev. és tám. /Dologi kiadás/      - 100.000 Ft 

Közművelődési tev. és tám. /P.K.K.E/ /Egyéb működési kiad/              - 403.591 Ft 

Közműv. tev .és tám /Egyéb program, reklám/              - 4.068.409 Ft 

Ebből: Dologi kiadás  - 4.472.000 Ft 

            Egyéb műk.c.kiadás      403.591 Ft 

Önkormányzati segélyek /Ellátottak pénzbeli jutt./     - 274.806 Ft 

Játszótér bővítés /Beruházás/                - 2.000.000 Ft 

Belterületi vízrendezés /Beruházás/       - 949.704 Ft 

Működési céltartalék               - 10.986.833 Ft 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2016. évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek. 

 

 

Hatásvizsgálat 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 

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

feltételek?  

Igen, rendelkezésre állnak. 

 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? 

A tervezett rendelet-módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

előírás, hogy a költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának 

függvényében korrigálni szükséges, hiszen így tudjuk lekövetni a gazdasági – 

pénzügyi folyamatokat.  A követés naprakészen tartása fontos gazdasági – 

költségvetési érdek. 

 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.  

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

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

előírásokkal. 

 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot  

 

Kérem a T. Képviselő – testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2016.évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen. 

 

Szentgotthárd, 2017. február 17. 

 

         

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz. melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./…. (……..) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 

4/2016. (II. 25.) 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 a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. 

(II.25.) önkormányzati rendelete /továbbiakban: Rendelet/ 2.§ (1) bekezdés helyébe a 

következő lép: 

 

„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 3.484.658.887,- Ft azaz hárommilliárd-négyszázhétmillió-

egyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy forintban 

b) bevételi főösszegét 3.484.658.887,- Ft azaz hárommilliárd-négyszázhétmillió-

egyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy forintban  

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     2.452.929.764 Ft 

a) Intézményi működési bevételek:            268.337.399 Ft  

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele   1.681.911.951 Ft 

c) Működési támogatások:             317.029.346 Ft 

d) Egyéb működési bevételek:            185.651.068 Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek     386.895.673 Ft 

a) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek   27.595.227 Ft 
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b) Felhalmozási támogatások     58.001.446 Ft 

c) Egyéb felhalmozási bevételek            301.299.000 Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.             394.865.965 Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:  3.234.691.402 Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  249.967.485 Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele: 245.239.778 Ft 

b) államháztartáson belüli megelőlegezés:      4.727.707 Ft 

 

(7) Finanszírozási bevételek összesen:  249.967.485 Ft 

 

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

 

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

 

a) működési kiadások előirányzatra 1.707.284.603 Ft-ot 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra 1.664.969.275 Ft-ot 

c) támogatások kölcsönök nyújtására      60.010.000 Ft-ot 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra      56.438.222 Ft-ot 

e) finanszírozási kiadásra      15.956.707 Ft-ot 

 

határoz meg.” 

 

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

 

„5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata  349.616.700 Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata  100.680.139 Ft 

c) dologi kiadások előirányzata  810.625.343 Ft 

d) egyéb működési kiadásra  430.719.501 Ft 

 ebből   

da) műk. célú peszk átad. államh belülre     363.110.217 Ft  

db) műk. célú peszk átad. államh kivülre   67.609.284 Ft  

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás                   0 Ft  

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata       15.643.000 Ft 

 Működési kiadások összesen:  1.707.284.683 Ft 

 

(2) A 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 

2.000.000 Ft összegben, melyből 

 

aa) a polgármester kerete                - Ft 
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ab) katasztrófa alap 1.000.000 Ft 

ac) általános tartalék 1.000.000 Ft 

 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 54.438.222 Ft összegben, az alábbiak szerint 

 

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

 

1. Pályázati alap működési 1.600.000 Ft 

2. Intézmény karbantartás 2.031.919 Ft 

3. Rendezvény 1.000.000 Ft 

4. Környzetvédelmi alap         1.000.000 Ft 

5. Közcélú fogl.dologi    500.000 Ft 

6. Közcélú fogl.pályázati önrész 1.056.627 Ft 

7. Ifjúsági Tanács                - Ft 

8. VM Gimnázium évforduló                   1.000.000 Ft 

9. Visszafizetendő áll.tám                - Ft 

10. Rendelőintézet 6.921.230 Ft 

11. Civil Alap               - Ft 

12. Egyéb szerv.egy.pályá.önr               - Ft 

13. Olimpiai sportolók tám.2 fő               - Ft 

14. Fúvószenekar egyenruha               - Ft 

15. Evangélikus Egyházközség                - Ft 

16. PKKE támogatás               - Ft 

17. 2015. évi bérkompenzáció                - Ft 

18. Egyéb tartalék                 - Ft 

19. 2016.évi bérkomp.,sz.ágazati pót.                 - Ft 

20. Maradvány                 - Ft 

21. SZEOB vizesblokk felújítás 14.128.446 Ft 

22. EFI  25.200.000 Ft” 

 

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

 

6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 317.029.346 Ft 

állami támogatásban részesül. Az állami támogatásból 236.137.337 Ft nem kerül folyósításra. 

 

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

 

 

              Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

    polgármester                             jegyző 

 

Kihirdetve: 

            2017. március 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

Indokolás a Rendelettervezethez: 
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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. 

 

 

  

Tárgy: Képviselők tiszteletdíjának megállapítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. március 1-jei ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozza az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíját a következők szerint: 

 

35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a 
bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni 

juttatást állapíthat meg. 

(1a) A fővárosi közgyűlés fővárosi kerületi polgármester tagjai számára közgyűlési 

tagságukért tiszteletdíjat, költségtérítést, költségátalányt és egyéb juttatást nem állapíthat meg. 

(2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, 

számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő 

számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező 

feladatai ellátását. 

(3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-

testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa 

előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek 

kifizetését a polgármester engedélyezi. 

(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat. 

 

Az Mötv. fent idézett 35. § (1) bekezdésében említett önkormányzati rendeletnek 

Szentgotthárdon a 2/1995. (I. 12.) önkormányzati rendelet felel meg - ez szabályozza a 

képviselők tiszteletdíját. 
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A képviselői tiszteletdíj alsó/felső határát a törvény nem határozza meg, azonban azt előírja, 

hogy a tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai 

ellátását.  

 A bizottság elnöke, tagja, a tanácsnok tiszteletdíjára vonatkozó sajátos szabály az, hogy 

annak mértéke az önkormányzati képviselői tiszteletdíjnál magasabb lehet. Ennek a mértékét 

sem szabályozza a törvény. 

 A képviselők részére az általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége esetenként 

téríthető meg, ha az a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a 

polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggően keletkezett. A fenti 

rendelkezésekből fakad, hogy számukra költségátalány nem állapítható meg.  

 

A 2014. október 22-i alakuló ülésen a fent említett önkormányzati rendeletet módosító 

28/2014. (X. 27.) önkormányzati rendeletben a képviselők tiszteletdíja az előző ciklusokkal 

egyezően a következőképpen került megállapításra: 

 

 A képviselő tiszteletdíja (alapdíj): 44.400,- Ft/hó 
 
A bizottsági tag tiszteletdíja:  az alapdíj 45 %-a/hó (20.000,- Ft/hó) 

A bizottsági elnök tiszteletdíja  az alapdíj 90 %-a/hó (40.000,- Ft/hó) 

A tanácsnok tiszteletdíja  az alapdíj 45 %-a/hó (20.000,- Ft/hó). 

 

Amennyiben egy képviselő több bizottságnak is tagja, akkor a második bizottsági tagságáért 

járó tiszteletdíja 20.000,- Ft/hó. 

 

A 2017. február 1-jén megtartott képviselő-testületi ülésen hozott 5/2017. számú Képviselő-

testületi határozat 6. pontja szerint a Képviselő-testület „javasolja az alpolgármester bérének, 

a képviselők, ill. bizottsági tagok tiszteletdíjának 30 %-os emelését a költségvetésben szereplő 

finanszírozási kiadások terhére. (A költségvetési főösszeg nem változik.) A képviselők és 

bizottsági tagok tiszteletdíj módosításának érdekében az ezt szabályozó rendeletet a februári 

ülésre elő kell terjeszteni.” 

 

Bár a határozat konkrétan nem tért ki a bizottsági elnökök és a tanácsnok tiszteletdíjának 

emelésére, de mivel az ő tiszteletdíjuk az alapdíj százalékában van meghatározva, így az 

alapdíj emelésével ez is emelkedni fog, így terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé a 

módosító rendeletet. Továbbá a második bizottsági tagságért járó tiszteletdíjat is megemeltük 

30 %-kal. Az emeléssel kapott összegeket 100 forintra kerekítve adtuk meg. 

 

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

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

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

képviselőtestületi munka kapcsán a képviselők tiszteletdíjával foglalkozni kell. Amennyiben a 

testület tiszteletdíj megállapítása mellett dönt, akkor a tiszteletdíjról rendeletet kell alkotni. A 

rendeletnek költségvetési kiadási oldala van, természetesen ez az önkormányzatnak pénzébe 

kerül. A település teljes társadalmára a tiszteletdíj megállapítása nincs kihatással. 

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A tiszteletdíj fizetéséhez, számfejtéséhez, 

könyveléséhez adminisztrációt igényel, ez azonban jelentős többletfeladattal nem jár. 

A jogalkotás elmaradása esetén: vissza kell vonni vagy módosítani kell az 5/2017. számú 

Képviselő-testületi határozat 6. pontját. 
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Kérem az előterjesztés megtárgyalását illetve a képviselői tiszteletdíjakról szóló rendelet 

módosítását! 

 

Szentgotthárd, 2017. február 16. 

 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző 
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Melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a képviselő-testület, valamint bizottságai részére megállapított 

tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról és költségtérítésről szóló 

2/1995. (I. 12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése f) pontjában 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) és (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A képviselő-testület, valamint bizottságai részére megállapított tiszteletdíjakról, 

természetbeni juttatásokról és költségtérítésről szóló 2/1995. (I. 12.) önkormányzati 

rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj) 57.700,- Ft/hó. 

(2)
 
A bizottsági tag tiszteletdíja az alapdíj 45 

%-a
/hó (26.000,- Ft/hó). 

(3)
 
A bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíj 90 %-a/hó (52.000,- Ft/hó). 

(4) A tanácsnok tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a/hó (26.000,- Ft/hó).” 

 

(5) Amennyiben egy képviselő több bizottságnak is tagja, akkor a második bizottsági 

tagságáért járó tiszteletdíja 26.000,- Ft/hó.” 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől 

alkalmazni kell. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 
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Indokolás: 

1. §-hoz: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § 

(1) bekezdése szerint a képviselői tiszteletdíjak mértékét, természetbeni juttatásokat 

önkormányzati rendeletben lehet megállapítani és így értelemszerűen módosítani is. 

Az Mötv. 35. § (2) bekezdése szerint ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, 

önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj is 

megállapítható, viszont az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj 

megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását. A 

2017. február 1-jén megtartott képviselő-testületi ülésen hozott 5/2017. számú 

Képviselő-testületi határozat 6. pontjában a Képviselő-testület javasolta a képviselők, 

ill. bizottsági tagok tiszteletdíjának 30 %-os emelését a költségvetésben szereplő 

finanszírozási kiadások terhére. (A költségvetési főösszeg nem változik.) A határozat 

értelmében a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíj módosítása érdekében az ezt 

szabályozó rendeletet a februári ülésre elő kell terjeszteni. Mivel a bizottsági elnökök 

és a tanácsnok tiszteletdíja az alapdíj százalékában van meghatározva, így az alapdíj 

emelésével az ő tiszteletdíjuk is emelkedni fog. Továbbá a módosító rendelet a 

második bizottsági tagságért járó tiszteletdíjat is megemeli 30 %-kal. Ahol 

szükséges, az emeléssel kapott összegeket a módosító rendelet 100 forintra kerekítve 

adja meg. 

 

2. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. A módosításokat 2017. január 1-jétől 

alkalmazni kell. 
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Tárgy: Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács Jenő AMI kérelme 
 

ELŐTERJESZTÉS 

az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága  

2017.február 27.-i ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

A Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács Jenő AMI tagintézmény-vezetője a mellékelt 

kérelemmel fordul a Képviselő-testület Bizottságához. 

 

2017. március 18-án Bartók Emléknap Szentgotthárdon elnevezéssel egész napos programot 

szerveznek, melyen a Vas megyei (szombathelyi, vépi, körmendi, szentgotthárdi) általános-és 

középiskolák tanulói mellet két osztály Oberwartból érkezik, ezzel nemzetközivé teszik a 

rendezvényt. A program: 

- zenetörténeti-és képzőművészeti verseny 

- képzőművészeti kiállítás megnyitó 

- interaktív koncert/hangverseny 

-  

A kiállítás és a hangverseny nemcsak az iskolások számára, hanem a város lakosainak 

számára is lehetőséget biztosít nagy zeneszerzőnkre, Bartók Bélára emlékezni. 

 

A rendezvény résztvevőinek száma (tanulók +kísérők): 100 fő. 

 

A résztvevők étkeztetésének biztosítására kér támogatást az intézmény. Javaslatunk 1.000.-

Ft/fő, azaz összesen 100.000,- Ft. 

 

Úgy gondoljuk, hogy e programmal Szentgotthárd nemzetközi kapcsolatait is tovább 

erősíthetjük, így a fent említett költség is finanszírozható a külkapcsolati keretből. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjék! 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Nemzetközi kapcsolatokat fontos ápolni, ezzel is viszik a város hírnevét. Az itt 

tartózkodásuk alatt a város vendégei. Ennek minden esetben költségei vannak, 

melyeket finanszírozni kell- és ezt részben az Önkormányzat vállalja. 

 

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

feltételek?  

A külkapcsolati keretben rendelkezésre áll ekkora összeg.  

 

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  
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Nem releváns.  

 

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns.  

 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Az önkormányzatot ez a probléma nem érinti közvetlenül, a szervezőknek kell új 

támogatót keresni.  

 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Nem releváns.  

 

Határozati javaslat 

 

A. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága ……….,- Ft (javaslat: 100.000,- Ft) 

támogatást biztosít a 2017. március 18-án tartandó „Bartók Emléknap 

Szentgotthárdon” c rendezvényre a Bizottsági keret terhére. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

              Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

B. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága NEM tud támogatást biztosítani a 2017. 

március 18-án tartandó „Bartók Emléknap Szentgotthárdon” c rendezvényre. 

 

Szentgotthárd, 2017. február 16. 

 

                                                                                                              Huszár Gábor 

             polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. sz. Melléklet 
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Tárgy: SZMSZC Tulajdonosi hozzáárulás kérelme napelemes rendszer 

létesítéséhez  
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2017. 03. 01-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum, mint vagyonkezelő az 1. sz. mellékletben 

található kérelem alapján tulajdonosi hozzájárulást kér a Szentgotthárd, Honvéd u. 10. sz. 

alatti, oktatási intézményben pályázat keretében megvalósuló napelemes rendszer 

telepítéséhez.  

 

 
 

 
 

A Napelemes rendszer telepítéséhez és beüzemeléséhez szükséges a tulajdonosi hozzájáruló 

nyilatkozat is. 

 

Az iskolaépület az önkormányzat tulajdona, az iskolát szakképzési célra használják, a 

beruházást az végzi el, aki az intézményt működteti. A tulajdonos önkormányzattól ehhez 

anyagi erőforrást nem igényelnek, így a tulajdonosi hozzájárulás megadása célszerűnek 

látszik.   

Kérjük a T. Testület hozzájárulását. 

 

Határozati javaslat 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező és a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum 

vagyonkezelésében lévő szentgotthárdi 1011 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, 

Honvéd u. 10. sz. alatti oktatási intézmény épületén 150 db. 260 Wp teljesítményű napelem 

panelből álló napelemes rendszer kiépítésre kerüljön.   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal 

Szentgotthárd 2017. február 22. 
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                                                                                          Doncsecsz András 

       városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  
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1.sz. melléklet: 
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Tárgy: Út és egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos -építési, -

felújítási munkálatok Szentgotthárdon 2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. március 1-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Bevezetés 

Szentgotthárd útjainak megfelelő szinten tartása különösen fontos feladat. Az itt élők a 

mindennapi életük során naponta szembesülnek a jól karbantartott utak pozitív élményével és 

naponta bosszankodnak, ha az útépítés illetve karbantartás elmaradása nehézségeket okoz 

nekik. A településre érkezők pedig legelőször közútjainkkal találkoznak és meghatározó 

következtetéseket vonnak le ezek állapota alapján a település egészére vonatkozóan. 

Kihasználva azt a kedvező helyzetet, hogy Szentgotthárd 2017-ben már januárban elfogadta 

az éves költségvetését a megszokott március – áprilisinál lényegesen korábban előterjesztjük 

javaslatainak azzal; hogy már februárban előterjesztjük az utakkal kapcsolatos 

elképzeléseinket hogy aztán a gyors döntést követően egy hónappal előbb elkezdhessük az 

előkészítést. Ezzel valóban lehetőség lesz arra, hogy az érdemi munka  a megfelelő időjárási 

körülmények bekövetkezésekor haladéktalanul megindulhasson. Mi most ebben az 

előterjesztésben valamennyi olyan önkormányzati utat, illetve egyéb közlekedési felületet 

megvizsgáltunk melyek javításra, karbantartásra, átépítésre várnak. Sajnos ezek összes 

költsége lényegesen magasabb mint az önkormányzatunk számára 2017-ben rendelkezésre 

álló keret így a T. Képviselő- testületnek válogatnia kell. A megjelölt költségek becsült 

összegek, vélhetően közbeszerzési eljárásban kell majd kiválasztani a kivitelezőket és ennek 

fényében a költségek változhatnak, de a felsorolt összegek mindenképpen irányadók.  

 

Egyben felhívjuk a figyelmüket, hogy a város közúthálózatának gerincét állami tulajdonban 

és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében levő alábbiakban felsorolt utak teszik ki, 

melyek egyben a város közúthálózatának gyűjtő útjai is.  

Szentgotthárd területén az alábbi országos közutak / gyűjtő utak/ találhatók : 

 8.sz főútvonal  

 Tótfalusi út (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)  

 Mártirok útja - Széchenyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő 

út)  

 Rábafüzesi bekötő út - Füzesi út – Széll Kálmán tér (7459.sz. Szentgotthárd – 

Rábafüzes összekötő út)   

 Árpád u. (7458.sz. Kétvölgy – Szentgotthárd összekötő út)  

 Kossuth L. út - Kethelyi út (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út) 

 Május 1. út - Hunyadi út (a volt Autóbusz-pályaudvar  és az Ady E. utca közötti 

szakasza) – Ady Endre utca (74328.sz. bekötő út) 

 Máriaújfalui út (7455. jelű Máriaújfalu – Őriszentpéter összekötő út) 
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 Nyíres utca (7455.sz. Őriszentpéter – Máriaújfalu összekötő út) 

A fenti utak tekintetében a tulajdonos, illetve kezelő joga és kötelessége mindennemű 

beavatkozás megtétele, így ezen  utak karbantartása és felújítása is.  

 

2016 - ban teljes mértékben önkormányzati forrásból (össz. br. 55.671.494,- Ft) az alábbi 

útburkolat felújítási munkálatokra került sor: 

1. Alkotmány úti autóbusz öbölpár építés, burkolatszélesítéssel; 

2. Kossuth L. utcai parkoló átépítése; 

3. Zsidai utca (Örökzöld u.-tól a tűzoltószertárig) 680 m hosszban (2 rtg. melegen 

hengerelt aszfalttal); 

4. Akác utca felújítása 180 m hosszban, meglévő burkolat szélességében (Remixes 

burkolatalap építés, 2 rtg. melegen hengerelt aszfalttal.); 

5. Fenyő utca 130 m hosszban burkolat-felújítása (Remixes burkolatalap építés, 2 rtg. 

melegen hengerelt aszfalttal); 

 

 

 

 

A lehetséges  források 

 

Költségvetési források 

Az önkormányzat idei évre tervezett költségvetésében útépítésre, -felújításra összesen 24 mFt 

szerepel, illetve az éves út-híd karbantartási keret terhére is tudunk kisebb útfelújításokat is 

elvégeztetni. Ez az előterjesztés a fenti 24,- mFt összegű keretből 2017-ben elvégzendő út és 

egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos - építési, - felújítási munkálatok meghatározására 

vonatkozik. 

 

Az önkormányzat 2017. évi elfogadott költségvetésében az önkormányzati beruházásoknál 

útépítés soron szereplő 24,- mFt már valamilyen kötelezettséggel terhelt (előző évi áthúzódó 

kötelezettségvállalás, hatósági kötelezés stb.) beruházásokat jelent.  

Az útépítés elnevezés éppen ezárt  nem túl szerencsés, mert az  elsősorban nem utakkal 

kapcsolatos beruházásokról, hanem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal (út, épület, 

csapadékvíz-elvezetés stb.) kapcsolatos alábbi beruházásokról van szó: Ezek:  

 2016-ban megkötött szerződések, amelyek teljesítése 2017-ben történik meg: 

o Szentgotthárd, József A. u. 33. sz. alatti épület bontása, műszaki ellenőrzés; 

o Szentgotthárd - Rábatótfalu városrész nyugati végében új csapadékvíz-elvezető 

árok kialakítása; 

o Szentgotthárd - Rábakatehely, Vakarcs K. utca – Új utca csapadékvíz-elvezető 

árkának vízrendezése; 

o Szentgotthárd, Kilián Gy. u. hiányzó zárt csapadék-csatorna kiépítése. 

 

 

2017-ben az önkormányzat költségvetésében biztosított forrásokból javasolt útépítéssel, -

felújítással kapcsolatos munkálatok, illetve indokoltságuk: 

1. Kossuth L. utcai parkoló összenyitása a Fürdő utcával: A Képviselő-testület 2016. 

decemberi ülésén a 301/2016. számú határozatában döntött a Kossuth utcai parkoló, 
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illetve a Fürdő utca összenyitásáról. A Fürdő utca teljes rekonstrukcióját a 

költségvetésben jelenleg biztosított keret nagysága nem teszi lehetővé.  

2. Május 1. úti autóbuszöböl felújítása: A Május 1. út déli oldalán lévő buszöböl 70 %-

át újjá kell építeni. Teherbírási problémák miatt a buszöböl, illetve a mellette lévő 

járda burkolata megsüllyedt, ezért ezeket a részeket (77 m
2
 térkő, 105 m

2
 járda) vissza 

kell bontani, a burkolatalapot meg kell erősíteni és a burkolatokat vissza kell építeni. 

Jelenleg az autóbuszok csak részben tudnak beállni a buszöbölbe, mivel a megsüllyedt 

részeken leér a padlólemezük. A felszállók így nem tudnak a kialakított peronról 

felszállni. A közelben lévő termelő üzemek miatt a tárgyi buszöböl forgalma igen 

jelentős.  

3. Dózsa Gy. utcai járda felújítása: A költségvetés előkészítésekor jeleztük, hogy 

célszerű lenne egy járda felújítási programot indítani, mivel az utóbbi években erre 

célra nem tudtunk jelentősebb összegeket fordítani és nagyon rossz állapotban vannak 

a járdáink. Az elfogadott költségvetésben már nem szerepelt külön erre a célra összeg. 

Javasoljuk, hogy a jelenleg rendelkezésre álló forrásból mindenképpen biztosítsunk 

forrást járda felújításra is. Az általunk javasolt járda felújításának indoka a hálózatban 

történő gondolkodás, mivel a Tompa M. utca tavalyi felújításakor a Tompa M utcai 

járda felújítása is megtörtént és kethelyi mezőből gyalogosan érkezők, így már 

felújított járdákon (Dózsa Gy. utca – Tompa M. utca – Kossuth L. utca) tudnák elérni 

a városközpontot.  

4. Kilián Gy. utca burkolat-felújítása: Az utca burkolata már teljesen elöregedett, 

töredezett, megsüllyedt. Jelentős összegeket kell költeni minden évben a kátyúzására. 

A hiányzó zártcsapadék-csatorna szakasz kiépítésére az év első felében sor kerül. Ezt 

követően megtörténhetne az utca burkolat-felújítása 

 

Pályázati források  
 

2017-ben a benyújtott pályázataink alapján az alábbi út és egyéb közlekedési felületekkel 

kapcsolatos - építési, - felújítási munkálatok megvalósítása (megkezdése) várható:  

  

1. Elbírált, megnyert pályázatból: A tavalyi év végén elsősorban önkormányzati utak 

burkolatának helyreállítására a Belügyminisztériumtól vis maior támogatásban 

részesültünk. A vis maior támogatás mértéke 13.527,- eFt, az önkormányzati saját 

forrás 5.798,- eFt. Eredeti igénybejelentésünkkel ellentétben nem támogatták a vis 

maior támogatással érintett, aszfaltburkolatú utak teljes szélességű 

helyreállítását (teljes szélességű aszfaltozás). A támogatás az érintett utcák az 

aszfaltos szakaszainak lokális javítását (kátyúzás), illetve a kőzuzalékos szakaszok 

felújítását (profilozás, kőpótlás, tömörítés) teszi lehetővé. A vis maior támogatással 

érintett utcák: 

a.  Mikes K. utca: A kőzuzalékos burkolatú út helyreállítása (profilozás, 

kőzuzalék pótlása, simító hengerezés, tömörítés). 

b. Váci M. utca: Útpadka, burkolt árok helyreállítása, átereszek tisztítása. 
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c. Űrhajós utca: Aszfaltburkolatos szakaszon lokális hibák javítása kátyúzással, 

útpadka helyreállítása. 

d. Apáti utca A kőzuzalékos burkolatú út helyreállítása (profilozás, kőzuzalék 

pótlása, simító hengerezés, tömörítés).  

e. Vadvirág utca A kőzuzalékos burkolatú út helyreállítás (profilozás, kőzuzalék 

pótlása, simító hengerezés, tömörítés); 

f. Szépvölgyi utca: Aszfaltburkolatos szakaszon lokális hibák javítása 

kátyúzással, kőzuzalékos szakasz helyreállítása (profilozás, kőzuzalék pótlása, 

simító hengerezés, tömörítés). Burkolt árok helyreállítása, sérült csőáteresz 

cseréje, előfejjel. 

g. Örökzöld utca: Aszfaltburkolaton lokális hibák javítása kátyúzással. 

h. Déryné utca (2256. hrsz.) Aszfaltburkolaton lokális hibák javítása kátyúzással.  

A Máriaújfalu városrész önkormányzati útjait, járdáit a kimutatás nem tartalmazza 

a tervezett idei szennyvíz-csatornázás miatt. 

 

2. Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatból:  

a) TOP-ra benyújtott pályázatunk alapján a Szentgotthárd, Kossuth L. – Kethelyi út 

északi oldalán a Tompa M. utca – Brenner J. tér közötti cca. 1,40 km-es szakaszán 

egyesített kerékpárút – járda építése. (A pályázat elbírálása folyamatban van. Sikeres 

pályázat esetén a megvalósítás valószínűleg áthúzódik 2018-ra, Tervezett bekerülési 

költség: 300.000,- eFt ); 

b) A VP külterületi utas pályázatra benyújtott Szentgotthárd – Farkasfa városrészen 

lévő Kiserdő u., illetve Zsilavek – Feketó tó u. felújítása (Tervezett bekerülési költség: 

60.000,- eFt). 

3. Várható pályázati kiírás alapján: Szentgotthárd, Hunyadi út önkormányzati 

szakaszának burkolat-felújítása (Tervezett bekerülési költség: 32.000,- eFt) 

 

Ezen pályázatok megvalósítása, a beadottak pozitív elbírálása esetén további önkormányzati 

utakat, kerékpárutakat, érintő fejlesztések, felújítások valósulhatnának meg a város területén. 

. 

A munkálatok előkészítésének feladatai 

A Képviselő-testület 2013. októberi ülésén foglalkozott az önkormányzati utak állapotával. 

Az előterjesztésben jeleztük, hogy a felújítással érintett utcákat időben meg kell határozni, 

mivel egy építési engedély nélkül végezhető meglévő út burkolat-felújításánál is műszaki 

tervdokumentáció alapján lehet a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést elindítani. A műszaki 

tervdokumentációt az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 

tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint kell elkészíttetni. Egy új út, járda, vagy kerékpárút 

építésénél pedig csak jogerős építési engedély beszerzése után lehet a kivitelezésre vonatkozó 

közbeszerzési eljárást elindítani. 

Fontos az is, hogy a műszaki előkészítés során az összes közmű-üzemeltetőt értesíteni 

célszerű az adott évben tervezett felújításokról, hogy munkáikat ütemezni tudják, mivel az 

utak felújítását követően a közvetlen hibaelhárítást kivéve nem célszerű felbontani a végleges 

burkolatot. 

A közlekedés hatóság kötelezése után a Szentgotthárd, 1377/6. hrsz-ú közút (a Füzesi úti piac 

- kertészeti áruda – termelői piac kiszolgáló útjának) forgalomtechnikai korrekciója 

(ívkorrekció, csapadékvíz-elvezetés, várakozóhely kialakítás, burkolat-felújítás stb.). A 
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közlekedés hatóság engedélyét a napokban megkaptuk. Az engedély jogerőre emelkedése 

után meg lehet kezdeni a kivitelezésre vonatkozó szerződéskötés előkészítését; 

 

Ütemezés: a műszaki tervdokumentációval és engedélyezett tervekkel rendelkező projektek 

esetén a közbeszerzési, beszerzési eljárások a testületi döntést követően elindíthatóak és a 

kivitelezővel történő szerződéskötést követően 90 - 120 nap alatt megvalósíthatóak a munkák. 

A műszaki tervdokumentációval nem rendelkező munkák esetén a közbeszerzési kiíráshoz 

először a műszaki tervdokumentációt kell elkészíttetni (megrendeléstől számított 30 nap) ezt 

követően lehet a közbeszerzési, beszerzési eljárást lefolytatni és a kivitelezővel történő 

szerződéskötést követő 90-120 nap alatt megvalósíthatóak. 

 

Befejezésül 

az alábbi táblázatban összegezzük valamennyi felújításra szoruló önkormányzati utat – 

közöttük az idei évre tervezetteket is -  melyek felújítására következő években lesz mód: 

Munka megnevezése Bekerülési költsége (bruttó) Megjegyzés 

Kossuth L. utcai parkoló 

összenyitása a Fürdő utcával 
1,95 mFt 

Tervezés alatt, 

engedélyköteles 

tevékenység. 70 m
2
 útalap 

kialakítása, burkolatépítés, 

kiemelt szegéllyel. 

Május 1. utcai autóbuszöböl 

felújítása 
3,46 mFt 

Nem engedélyköteles. A déli 

oldali buszöböl, illetve 

gyalogjárda 70 %-nak 

újjáépítése.  

Dózsa Gy. u. járda felújítása 8,55 mFt 

Nem engedélyköteles. 

Meglévő aszfaltburkolat 

elbontása, új aszfaltburkolat 

készítése, csapadékvíz-

elvezetés rendezése. 

Kilián Gy. utca 6,65 mFt 

Nem engedélyköteles. 

Elöregedett, töredezett 

aszfaltburkolat teljes 

szélességű megújítása. 

Arany J. u. parkoló építés 

(liget előtti szakaszán) 
16,90 mFt 

Engedélyköteles 

tevékenység. 

Új burkolat kialakítása, 

csapadékvíz-elvezetés 

kialakítása, 30 db parkoló 

kialakítása (részben új, 

részben meglévő jelenleg 

kőzuzalékos parkoló 

kiépítése)  

Honvéd u. parkoló kiépítése 9,30 mFt 

Engedélyköteles 

tevékenység. 14 db új 

párhuzamos parkoló 

kiépítése. 

Felső utca 8,36 mFt 
Nem engedélyköteles. 

(Rábakethelyi temetőhöz 
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vezető  szakasz. Burkolatalap 

erősítés (remixes), teljes 

szélességű burkolat-

felújítása) 

Szépvölgyi  utca  22,88 mFt 

Teljes szakasza. Szilárd 

burkolat nélküli szakasza 

engedélyköteles. Útalap 

kialakítás, burkolatépítés 

(szilárd burkolat nélküli 

szakaszon), ill.-felújítás, 

csap. víz elvezetés. 

Fürdő utca 21,80 mFt 

Engedélyköteles. Teljes 

szélességű burkolat-felújítás, 

kétoldali járdával, 

csapadékvíz-elvezetés 

kiépítése. 

Radnóti úti játszótérhez 

vezető kavicsos út 

aszfaltozása 

2,80 mFt 

Engedélyköteles 

tevékenység. Szilárd burkolat 

nélküli szakaszon 

burkolatépítés. 

Mikes K. utca 6,66 mFt 

Engedélyköteles 

tevékenység. Szilárd burkolat 

nélküli úton burkolatépítés. 

Széchenyi utca 5,40 mFt 

Nem engedélyköteles. A 

Széchenyi úti híd/áteresz 

újjáépítése során nem érintett 

szakaszon melegen hengerelt 

aszfalttal. 

Vadvirág utca 15,75  mFt 

Szilárd burkolat nélküli 

szakasza engedélyköteles. 

Útalap kialakítás, 

burkolatépítés, ill.-felújítás, 

csap. víz elvezetés.  

Örökzöld utca 9,25 mFt 

Nem engedélyköteles. A 

zsidai temetőhöz vezető 

szakaszán melegen hengerelt 

aszfaltburkolat kialakítása, 

csap.-víz elvezetés kiépítése. 

Móra F. utca 7,62 mFt 
Engedélyköteles. Teljes 

szélességű burkolat-felújítás. 

Gyertyános utca 9,60 mFt 

Melegen hengerelt 

aszfaltburkolattal történő 

felújítás 200 m hosszon 

Alsó út 5,72 mFt 

Engedélyköteles. Útalap 

megerősítés, teljes szélességű 

burkolat-felújítás. 

Fagyöngy utca 5,50 mFt 
Engedélyköteles 

tevékenység. Szilárd burkolat 
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nélküli úton burkolat-, illetve 

csapadékvíz-elvezetés 

kiépítése. 

Űrhajós utca 6,50 mFt 

Szilárd burkolat nélküli 

szakasza engedélyköteles. 

Útalap megerősítés, - 

kiépítés, burkolatépítés, 

csap.-víz elvezetés. 

Apáti utca 6,70 mFt 

Nem engedélyköteles. 

Szilárd burkolattal 

rendelkező szakaszán 

burkolat-felújítás. 

Déryné utca 20,76 mFt 

Szilárd burkolat nélküli 

szakaszon engedélyköteles. 

Útalap kialakítás, - 

megerősítés, burkolat-

felújítás, -építés, csap.-víz 

kialakítás 

370 hrsz.-ú út (szilárd 

burkolat nélküli utca 

Kethelyi mezőben (Duxler u. 

– Vakarcs K. utca között) 

5,18 mFt 

Engedélyköteles 

tevékenység. Szilárd burkolat 

nélküli szakaszon 

burkolatépítés. 

Városrész temetőkben 

murvás burkolatú belső utak 

kialakítása (Rábafüzes, 

Farkasfa) 

6,00 mFt 

Kerti szegélyes, murvás 

burkolatú utak kiépítése a 

temető bejárattól a temető 

kapuig. 

 

Hatásvizsgálat 

 

7. Mi indokolja, miért szükséges? 

A korábbi évek pozitív iránya ellenére az elmúlt évtizedekben forrás hiány miatt 

elmaradt útkarbantartások, - felújítások miatt a város önkormányzati útjai, járdái is 

nagyon rossz állapota kerültek. Az előterjesztésben jelzett közlekedési felületek 

felújítása a további állagromlások megállítása érdekében, illetve hiányosságok pótlása 

a költségvetésben biztosított forrás erejéig mindenképpen indokolt.  

 

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

feltételek?  

Az önkormányzat idei költségvetésben biztosított erre a célra forrás. 
 

9. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Az építések, felújítások megvalósítása után a jól karbantartott utak, járdák 

fenntartására kevesebbet kell költeni a következő években ami a költségvetésben majd 

nem igényel forrást.  
 

10. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Az előkészítések elhúzódása (pl.: közbeszerzési eljárás jogorvoslat), időjárási 

körülmények hátráltathatják a megvalósítást.  
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11. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Megmarad a közlekedési felületek burkolatának rossz állapota, mind  nagyobb 

összeget kell majd a karbantartásukra fordítani 

 

12. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Nincs külön adminisztrációs terhe. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 Vegyes érzései lehetnek annak aki a fentieket elolvassa hiszen amennyiben csak a 

költségvetésünkben rendelkezésre álló pénzből a megjelölt utakat, járdát újítanánk fel akkor 

ez nem annyira látványos eredmény. Ha azonban a pályázati lehetőségeknél említettek 

megvalósulnának, az látványos  változás volna. Azt gondoljuk, hogy érdemes lesz mindezeket 

együtt nézni. Kérjük, hogy az előterjesztés alapján a 2017. évre vonatkozó út és egyéb 

közlekedési felületekkel kapcsolatos -építési, -felújítási munkálatokat az önkormányzat 

költségvetésében biztosított forrásokra tekintettel meghatározni szíveskedjenek ! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó út és 

egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos -építési, -felújítási munkálatokat az alábbiak 

szerint határozza meg: ...  

 

Határidő:  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2017. február 20. 

          
         Doncsecz András 

             városüzemeltetési vezető 

   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. március 1-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban Vksztv.) 11. § 

(1) bekezdése értelmében a 2016-2031 időszakra vonatkozóan elkészített gördülő fejlesztési 

tervet (a továbbiakban GFT) a 179/2016. számú  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületi határozatának megfelelően a VASIVÍZ Zrt. 2016. szeptember 30-án 

benyújtotta jóváhagyásra a Magyar Energetikei és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a 

továbbiakban: Hivatal). A GFT felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből áll. A 

Hivatal az ügyben hozott elfogadó határozatát a Vasivíz Zrt. 2017. február 15-én részünkre 

megküldte. 

 

Csákánydoroszló Község polgármestere 2016. szeptember 7-i levelében kérte, hogy a község 

által a Csaba J. u. – Kossuth L. u. – Várkör u. és Várkert utca által határolt tömbre 

vonatkozóan 2017-2019 időszakra két ütemben tervezett beruházás ivóvízhálózat kiépítési 

munkái az ivóvíz-használati díj terhére valósuljanak meg és ennek megfelelően a GFT-t 

módosítsuk. Mivel a kérés a Vksztv-ben meghatározott véleményezési határidőn túl érkezett, 

ill. Önkormányzatunk már a kérelem keltét megelőzően változatlan formában elfogadta a 

GFT-t, így a VASIVÍZ Zrt. a módosítás nélküli GFT-t a fent említett időpontban jóváhagyásra 

benyújtotta a Hivatalhoz. 2016. november 28-án Csákánydoroszló Község polgármestere 

ismételten kérte a GFT módosítását (1. sz. melléklet), mely okán a VASIVÍZ Zrt. ismételen 

megvizsgálta a beruházás megvalósításának lehetőségét. 

 

A vizsgálat során megállapították, hogy Csákánydoroszló településen évente képződő ivóvíz 

használati díj 1.017.600,- Ft. Az elmúlt 3 évben a községben felhasznált használati díj 

összesen 1.625.734,- Ft volt, ezért a Csákánydoroszlónál képződő használati díj és az előző 

évek pénzmaradványa összesen sem nyújt fedezetet a 9.800.000,- Ft becsült értékű munka 

elvégzésére a 2017-2018. években. A víziközmű rendszeren lévő többi önkormányzatnak a 

hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a náluk keletkezett használati díjakból 2016. december 

31-én várható pénzmaradvány, valamint a 2017-2018. évekre tervezett használati díjakból 

finanszírozzák a Csákánydoroszló által tervezett beruházást. 
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A VASIVÍZ Zrt. részéről készült egy a források átcsoportosítását tartalmazó módosított 

felújítási és pótlási, valamint beruházási terv (2. sz. melléklet) 

A korábbi beruházási tervből a havária helyzetek megoldására 2017. évre tartalékolt 

1.099.000,- Ft, ill. a 2018. évre tartalékolt 537.000,- Ft összegek átcsoportosításra került a 

Csákánydoroszló beruházás sorra. Erre az időszakra tartalék keret csak a felújítási és pótlási 

tervben maradt. Mindkét tervrészlet feladatai, azok ütemezése és forrásuk változatlan maradt. 

A 2017. évi várható pénzmaradványból 4.363.000,- Ft összeget a mellékelt táblázatban 

foglaltaknak megfelelően átcsoportosításra került a beruházási tervbe Csákánydoroszló 

beruházása sorra, az általuk javasolt költségbecslés és ütemezés szerint. 

 

Csákánydoroszló módosítási kérelmét kiküldtük a V049 Szentgotthárd ivóvízellátási rendszer 

önkormányzatainak (Alsószölnök, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Magyarlak, 

Nemesmedves, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály) véleményezésre. 

A fent említett önkormányzatok Képviselő-testületükkel megtárgyalták a módosítási kérelmet 

és valamennyien elutasították. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 Kérjük, hogy az előterjesztés alapján Csákánydoroszló által kért módosítást megtárgyalni 

szíveskedjenek! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csákánydoroszló Község 

Önkormányzatának kezdeményezését melyben a 2016-2031 időszakra vonatkozóan elfogadott 

gördülő fejlesztési terv módosítását indítványozza  az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint -   nem fogadja el.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    

 

Szentgotthárd, 2017. február 20. 

          
         Doncsecz András 

             városüzemeltetési vezető 

                           

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz alatti autóbusz pályaudvar 

bérbevétele 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2017. 03. 01-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. előzmények: 

Ezen helyiség bérbevételét a február 1-i ülésre is előterjesztettük, viszont akkor nem született 

benne érdemi döntés. Ezért most ismét előterjesztjük változatlan tartalommal arra is 

tekintettel, hogy nem érkezett be az ingatlanra újabb kérelem: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016-ban is többször 

foglalkozott a 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatt található, 1572 hrsz-ú autóbusz 

pályaudvar ügyével. Hirdette bérbeadásra, majd az ingatlan hasznosítására ötletpályázatot írt 

ki,  s a 68/2016 és a 155/2016. sz. határozatával az alábbi döntéseket hozta: 

 

155/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd, Hunyadi u. 

14. sz. alatt található, 1572 hrsz-ú autóbusz pályaudvar épület hasznosítására vonatkozóan  

egyelőre nem kezdeményezi tanulmányterv elkészítését, de erre visszatér akkor, amikor a 

kaszagyári tömbterület tulajdonjogával kapcsolatos kérdések a felszámolási eljárás során 

rendeződnek.  

A jelenlegi  épület állagmegóvását a 2017. évi költségvetésben tervezni kell. Az üres 

helyiségeket  bérbeadásra hirdetni kell a korábbiak szerint. 

 

II. jelenlegi helyzet 

Jelenleg az 1573 hrsz-ú ingatlan 2458 m2 területű, melyen kb. 255 m2 hasznos alapterületű 

épület áll, melyben egy vendéglátó egység, egy delikátesz bolt üzemel, a többi helyiség a 

Buszpályaudvar kiszolgáló helyiségei. A vendéglátó egység által bérelt terület 85 m2, a 

delikátesz üzleté pedig 14 m2. A vendéglátó egység és többnyire a jelenleg is 

autóbuszmegállóként használt épületnél várakozó utasok közösen használnak egy 20 m2 Wc-

mosdó helyiséget. Alaprajz 1. sz. melléklet. (ezen a jelenleg Petrovics István által üzemeltetett 
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85 m2-es vendéglátó egység csak kis részletében látható.)  A jelenleg üresen álló rész: 132 

m2. 

 

Az alaprajzon Tárolóként jelölt 8,74 m2-es helyiségben az OTP bankautomata található. Az 

OTP Bank Nyrt tájékoztatása szerint az automatát továbbra is üzemeltetnék, mivel 

forgalomcsökkenést nem tapasztaltak ezért a helyiséget bérelnék. Számukra a Bérleti 

szerződés tervezetét elküldtük. 

 

Bérleti Ajánlat:  

Kabasej Zejnelj, mint a Drini Pékség kft. (9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 4., adósz.: 

24300270-2-18) ügyvezetője a 2. sz. mellékletben található kérelme alapján szeretné bérbe 

venni 58 m2 területű, 3 db helyiségből (alaprajzon: „Gépkocsivezetői tartózkodó”, „iroda” és 

„személyzeti wc”) álló ingatlanrészt.  

A helyiségekben pékáru üzletet szeretnének kialakítani (csak árusításra). 

 

Pályázati kiírás feltételei voltak: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 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 helyiséget  bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti. 

A helyiség önálló (víz és villany) mérővel rendelkezik.  

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj:  1800- Ft/ m
2
 /hó.  

A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje: folyamatos 

A pályázatok elbírálásának határideje: A beérkezést követő 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 kérelemből nem derül ki, de személyes tárgyalás során megerősítették, hogy számukra 

pályázatban kiírt feltételek megfelelnek. A pályázati kiírásban ugyan szerepel az, hogy az 

ingatlan víz és villany mérőkkel rendelkezik, azonban további vizsgálódást követően 

megállapításra került, hogy almérők beépítésére van szükség, vagy egyéb elszámolási módot 

kell választani az osztott használatok miatt.  
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Továbbá az üresen maradó várótermet javasoljuk továbbra is meghirdetni, bár sem 

fűtés, sem ivóvíz ellátással nem rendelkezik. Itt legjobb megoldás lenne, ha a vendéglő, 

vagy a pékség venné ezen helyiséget is használatba. Erre azonban egyelőre részükről 

megfogalmazott szándék nincsen. 

 

Határozati javaslat 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatt 

található, 1572 hrsz-ú autóbusz pályaudvar épületben lévő, összesen 58 m2 területű, 3 

helyiségből álló ingatlanrész, Drini Pékség Kft. (9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 4., adósz.: 

24300270-2-18) részére történő bérbe adásához a 10/2016. és 155/2016. számú határozatban 

kiírt feltételekkel, 1800.-Ft/m2/hó bérleti díjért pékárú árusítás céljára. 

 

2.) 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 65 m2 területű helyiséget  bérbeadásra a 

helyben szokásos módon meghirdeti. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj:  1800.- Ft/m2/hó.  

A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje: folyamatos 

A pályázatok elbírálásának határideje: A beérkezést követő 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. 

 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal 

Szentgotthárd 2017. február 15. 

          
Doncsecz András 

                        városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyzés:Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 



 

      

     2017. március 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
148 

 



 

      

     2017. március 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
149 



 

      

     2017. március 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
150 

2.sz. melléklet: 
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Tárgy: A termelői piac, üzlethelyiségek bérbevétele 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. 03. 01-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. Bérbeadásra meghirdetett üzlethelyiség ügye: 

 

A Testület az április ülésén 305/2016. számú Képviselő-testületi határozata alapján az 

alábbiakról döntött: 

„305/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a termelői piac területén 

lévő szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő 11,65 m2 területű üzlethelyiséget 

bérbeadásra a helyben szokásos módon és a Panon Lapok Társaságánál meghirdeti. 

Az üzlethelyiség önálló (víz és villany) almérővel rendelkezik, a helyiség fűtése elektromos 

fűtőpanellel történik. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 2500 - Ft/m2/hó.  

A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje folyamatos 

A pályázatok elbírálásának határideje: a beérkezést követő testületi ülés. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. 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 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 bérleti ajánlat 2017.09.08-ig továbbra sem érkezik, akkor szeptemberben az 

üzlethelyiség/ek ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.  

Amennyiben a bérleti ajánlatot tevő  hiánypótló, helyi termék előállítását jelentő 

tevékenységet kívánna folytatni a termelői piacon,  akkor a bérleti díj egyedi elbírálással 

kerülhet meghatározásra.” 

 

A helyiség bérletére Nagy Tamás 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 35. sz. alatti lakos nyújtott be 

pályázatot (1. sz. melléklet), aki a családi vállalkozásukat szeretnék bővíteni pl. házi 

készítésű sajtokkal, kolbászokkal. Édesanyja Nagy Miklósné őstermelő-kistermelő 2016 

tavasza óta árul a termelői piacon. Természetesen az általuk megtermelt zöldség, s gyümölcs 

is szerepelne a profiljukban.  

 

II. Már bérbe adott üzlethelyiség ügye: 
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2016. szeptemberében a 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő 13,65 m2 területű üzlethelyiségre 

bérleti szerződés köttetett Nagy Miklósné 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 3. fszt. 2. alatti 

lakossal, aki őstermelői termékek (saját maga termelte zöldségfélék, vegyes gyümölcs, 

dinnye, gyökér, gumós növény almatermésű csonthéjas gyümölcsök, s ezek feldolgozásával 

előállított termékek: pl. lekvár, savanyúság stb. továbbá vadon gyűjthető termékek, vadon 

termő egyéb erdei termékek) árusítása céljából vette bérbe az önkormányzati üzletet. 

Nagy Miklósné ezen üzletre vonatkozóan pedig a bérleti szerződés módosításához kérte a T. 

Testület hozzájárulását (2.sz. melléklet). mégpedig úgy, hogy fia, Nagy Tamás 9970 

Szentgotthárd, Árpád u. 35. sz. alatti lakos bérlőtársként felvételre kerüljön. Nagy Tamás 

egyéni vállalkozóként szeretne működni az üzletben. A megnövekedett igények miatt 

döntöttek édesanyjával úgy, hogy próbálják szélesíteni kínálatukat, családi vállalkozásukat 

bővíteni. Ezáltal lehetőségük lenne saját termékeiken kívül, máshonnan beszerzett áruval 

bővíteni kínálatukat. 

Tevékenységi körükhöz tartozna:  

zöldségféle, gyökér-gumósnövény termesztése, savanyúság kiskereskedelme, zöldség-

gyümölcs kiskereskedelme, tartósított zöldség és gyümölcs nagykereskedelme, egyéb 

élelmiszer kiskereskedelme. 

 

      Álláspontunk szerint a megépítése óta üresen álló üzlethelyiségre jelentkező szentgotthárdi 

vállalkozó a helyiséget bérleti díj megfizetése ellenében olyan tevékenységre kívánja 

használni, ami összességében megfelel azoknak a céloknak amelyek miatt a piacot 

létrehoztuk. Emlékeztetjük a T. Testületet, hogy a helyiségre eddig egyszer volt beadott 

pályázat amit a T. Testület támogatott is de végül az ajánlatot adó nem kötött bérleti 

szerződést – akkor kozmetikai szolgáltatást kívántak volna ott végezni – kétség kívül az 

kevésbé felelt meg a termelői piac céljainak. 

Ami a már meglévő bérleti szerződés kiegészítését, bérlőtárs belépését illeti az önkormányzat 

mint bérbeadó szempontjából ebbe álláspontunk szerint nem érdemes beleszólni. Ugyanakkor 

fontos, hogy  a támogató önkormányzat döntés nem mentesít  a működéshez szükséges 

bejelentések megtétele, engedélyek beszerzése alól.  

 

Határozati javaslat 

 

1./ „A” Variáció: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a termelői piac területén található 

szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő 11,65 m2 területű üzlethelyiségre  

Nagy Tamás 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 35. sz. alatti lakossal (egyéni vállalkozóval) 

történő Bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá a 305/2016. sz. testületi határozatban 

elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel és az abban foglalt 2.500.-Ft/m2/hó 

bérleti díjért.  

 

„B” Variáció: 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a termelői piac területén található 

szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő 11,65 m2 területű üzlethelyiségre Nagy Tamás 

9970 Szentgotthárd, Árpád u. 35. sz. alatti lakossal történő Bérleti szerződés megkötéséhez 

………………………….. végett nem járul hozzá.  

A képviselő-testület az üzlethelyiségeket változatlan feltételekkel továbbra is meghirdeti.  

Amennyiben bérleti ajánlat 2017.09.08-ig továbbra sem érkezik, akkor szeptemberben az 

üzlethelyiség ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni. 
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2./ „A” Variáció: 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a termelői piac területén található 

szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő 13,65 m2 területű üzlethelyiségre fennálló 

bérleti szerződés módosításához hozzájárul akként, hogy 2017.03.01-től a Bérbevevő  Nagy 

Miklósné 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 3. fszt. 2. és Nagy Tamás 9970 Szentgotthárd, Árpád 

u. 35. sz. alatti lakos, egyéni vállalkozó lesz. 

 

„B” Variáció: 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a termelői piac területén található 

szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő 13,65 m2 területű üzlethelyiségre fennálló 

bérleti szerződés módosításához nem járul hozzá.  

 

Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre 1. és 2. pontban 2016.09.30. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd 2017. február 14. 

 

          
                                                                                                         Doncsecz András 

                                            városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem:  

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1. melléklet:
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 

Bérleti szerződésmódosítás 

 

amely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata 9970 Szentgotthárd, Széll K. 

tér 11. (képviseletében Huszár Gábor polgármester) tulajdonos és bérbeadó (a továbbiakban 

bérbeadó),  

másrészről  

Nagy Miklósné 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 3. fszt. 2. (Őstermelői azonosító: 560459, 

adósz.: 53391629-1-38), mint bérbevevő 

harmadik részről 

Nagy Tamás 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 35., mint Új bérbevevő  

között a 190/2016. számú Testületi határozat 1. pontja alapján megkötött Bérleti szerződés 

(továbbiakban bérleti szerződés) módosítása tárgyában, alulírt helyen és időben az alábbi 

feltételek mellett:  

 

1.1/ A bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező Szentgotthárd, 1377/5/B hrsz-ú épületben lévő 

13,65 m2 alapterületű, jelen szerződés elválaszthatatlan 1.sz. mellékletét képező alaprajzon 3-

as számmal jelölt üzlethelyiség.  

1.2) Az üzlethelyiségre bérleti szerződés van hatályban, mely szerződés szerint bérbevevő  

Nagy Miklósné 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 3. fszt. 2. (Őstermelői azonosító: 560459, 

adósz.: 53391629-1-38,) sz. alatti lakos.   

1.3.)  Bérbevevő és az Új bérbevevő a 2017. 01. 24-n kelt, 2017.02.01-n érkezett 669/2017. 

Ikt. sz. levélben kérelmezték a bérleti szerződés módosítását akként, hogy a bérleti szerződés 

közös megegyezéssel módosításra kerüljön úgy, hogy a bérbevevő személye kiegészüljön 

Nagy Tamás 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 35. sz. alatti lakossal, aki egyéni vállalkozóként 

folytat tevékenységet az üzletben. 

Erre tekintettel 2017. március 01. napjától a 1/1. pontban körülírt helyiséget a Nagy Miklósné 

9970 Szentgotthárd, Árpád u. 3. fszt. 2. sz. és Nagy Tamás 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 35. 

sz. alatti lakos bérlőtársként bérlik tovább.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérleti szerződés 

módosításához a …../2017. sz. határozatával hozzájárult. 

 

2./ A bérleti szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 190/2016. számú határozat 1. 

pontja  alapján a bérbeadó bérbe adja, a bérbevevő pedig bérbe veszi az 1./ pontban körülírt 

üzlethelyiséget zöldségféle, gyökér-gumósnövény termesztése, savanyúság kiskereskedelme, 

zöldség-gyümölcs kiskereskedelme, tartósított zöldség és gyümölcs nagykereskedelme, egyéb 

élelmiszer kiskereskedelme céljára. 

      A bérbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az üzlethelyiséget más profillal kívánja 

működtetni, vagy e tevékenységeket továbbiakkal bővíteni, úgy azt a Bérbeadóval egyeztetni 

kell -  előzetesen kell ezt jelezni a Bérbeadó felé. 

 

3./ A bérleti szerződés többi pontja egyebekben változatlan marad. 

 

4./ A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen dokumentum aláírását követően egymással 

szemben követelésük nincs. 
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5./ A jelen szerződésmódosítással nem érintett kérdésekben a PTK, az 1993. évi LXXVIII. tv.  

vonatkozó előírásai az irányadóak. 

 

Szerződő felek a jelen Bérleti szerződésmódosítást elolvasták, értelmezték, majd azt, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Szentgotthárd, 2017. március …. 

 

 

……………………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Huszár Gábor polgármester 

bérbeadó 

 

 

 

 

    Nagy Tamás     Nagy Miklósné   

   Új bérbevevő         bérbevevő 

 

 

 

Jogi ellenjegyzés:     Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt    Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

                Jegyző              Pénzügyi vezető 
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 

IFA üzembe helyezése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. 03. 01-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények: 

Mint a T. testület előtt is ismert az Önkormányzata a szentgotthárdi 1428 hrsz-ú tűzoltó 

szerházat térítés mentesen a Magyar állam részére 2016-ban átadta. 

A helyiséget ki kell üríteni, az ott található gépjárművek, felszerelések muzeális tárgyaknak 

az elhelyezéséről valamilyen formában gondoskodni kell. A két tűzoltó autó közül egyik az 

önkéntes tűzoltó egyesületé volt, a másik, IFA gépjármű az Önkormányzaté (amely jelenleg 

forgalomból ki van vonva). Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület a saját gépjárművét értékesítette, 

abból a célból, hogy az ebből származó bevételből a működésüket és az IFA gépjármű 

üzembe helyezését részben finanszírozni tudják. 

 

 A jelenlegi helyzet:  

Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Kissné Molnár Zsófia az 1. sz. 

mellékletben található kérelemmel fordult a T. Testülethez melyben 421.510.-Ft támogatást 

kér az Önkormányzattól, mely összeg egy részét képezné a gépjármű működésre alkalmas 

állapotba és forgalomba történő állítás költségeinek.  

A Car-Truck Service Kft. (9970 Szentgotthárd, Nyárfa út 1.) felmérte a gépjármű állapotát s  

elküldte részünkre az árajánlatot (2.sz. melléklet), mely alapján a javítási és alkatrész 

költségek  bruttó 421.510-Ft-ba kerülnének. (Az árajánlatból kivettük az akkumulátorokat, 

mivel azokat az egyesület külön beszerezné.) 

Az egyesület továbbá vállalja a gépjármű üzembe helyezését: 

 Eredet vizsgálat + műszaki: 50.000Ft+22.000Ft =72.000Ft 

 2db új akkumulátor: 85.000Ft 

 Rendszámtábla: 8500Ft 

 Kötelező biztosítás: kb.55.000Ft 

 Gumik: 6 db 240.000Ft+szerelés:21.000Ft =261.000Ft 
                       Összesen:481.500Ft 

Tehát az Önkormányzatnak a tűzoltó felújításához 421.510.-Ft-tal kellene hozzájárulni. 

 

Megoldási lehetőségek 

Ez a felmerült probléma egyfelől egy önkormányzati vagyontárgy sorsának a rendezése: 

annak javítása, felújítása, vagy eladása,  

Másfelől viszont ez a helyi önkénes tűzoltó egyesület jövőjének a kérdése is hiszen ha a 

tűzoltó autót eladjuk akkor vagy helyette  kell egyet beszerezni vagy szinte okafogyottá válik 



 

      

     2017. március 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
163 

az önkéntes tűzoltó egyesület működése mivel jármű nélkül tökéletesen nem tudják teljesíteni 

azt amiért tulajdonképpen létrejöttek.. 

A következő oldala a dolognak, hogy amennyiben a járművet nem adjuk el hanem 

megjavíttatjuk, akkor képes lesz-e az állomány tűz oltására vagy akkor a működőképessé tett 

jármű azért nem tud elindulni mert nincs meg hozzá a személyi állomány vagy nincs meg a 

megfelelő képzettség, stb.  

A következő dilemma, hogy szabad-e egy kb. 30 éves gépjárműre ekkora összeget rákölteni – 

nem inkább az eladására kellene-e gondolni és az ezért kapott pénzből meg a másik   járműért 

kapott összegből – ezeket pl. önerőnek tekintve pályázni/venni egy megbízható, új járművet 

ami hosszú évekig, évtizedekig szolgálná a közösséget.  

 

 

 A 3. sz. mellékletben  Kissné Molnár Zsófia bemutatja röviden Szentgotthárd Város 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, továbbá a 4. sz. mellékletben a 2017. évre tervezett 

költségvetésüket, az 5.sz. mellékletben a 2017. évi programokat. 

 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 421.510.-Ft-tal hozzájárul az 

Önkormányzat tulajdonát képező  IFA W50 TLF 16 tűzoltó gépjármű javításához a 2. sz. 

mellékletben található Car-Truck Service Kft. (9970 Szentgotthárd, Nyárfa út 1.) 

árajánlata alapján. 

Forrás: ……………………………….. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az IFA W50 

TLF 16 tűzoltó gépjármű javítását, javasolja a gépjárművet értékesítésre meghirdetni.  

 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az IFA W50 

TLF 16 tűzoltó gépjármű javítását, javasolja annak megvizsgálását, hogy lehetséges-e  a 

jármű értékesítéséből befolyó összeget pályázati önerőnek tekintve, a Szentgotthárdi 

Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel együttműködve pályázat útján vagy egyéb úton egy korszerű 

tűzoltó gépjármű beszerzése.         

 

Határidő:közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2017. február 14. 

 

          

                                                                                                          

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző
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1.sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet:
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3. sz. melléklet 
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Tárgy: Felhatalmazás támogatási kérelem benyújtására 

önkormányzati ASP rendszerhez való országos csatlakoztatási 

konstrukcióban (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16) 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. március 01-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzati ASP rendszer a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.) 114. § (2) bekezdése szerint: „a helyi önkormányzatok 

feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli 

alkalmazásszolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus információs 

rendszer”. 

 

Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módját, a csatlakozás végső határidejét, 

az ASP rendszer szakrendszereit az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 

31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ASP Korm. rendelet) szabályozza. A Kormány az 

önkormányzati ASP rendszert a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) útján 

működteti. Csatlakozását megelőzően a helyi önkormányzat szolgáltatási szerződést (a 

továbbiakban: szerződés) köt a Kincstárral. Az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak 

igénybevétele a helyi önkormányzat számára térítésmentes. 2017. október 1-jéig az 

önkormányzati adórendszerhez csatlakozik valamennyi helyi önkormányzat. 2018. január 1-

jéig az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes 

helyi önkormányzat. 

 

Az önkormányzati ASP Rendszer vázlatos bemutatása: 

A rendszer elemei: 

I.) szakrendszerek, 

II.) keretrendszer, 

III.) támogató rendszerek és 

IV.) az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház. 

I.) Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei: 

1) iratkezelő rendszer, 

2) önkormányzati települési portál rendszer (nem kötelező bevezetni), 

3) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-

szolgáltatást, 

4) gazdálkodási rendszer, 

5) ingatlanvagyon-kataszter rendszer, 

6) önkormányzati adórendszer, 
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7) ipar- és kereskedelmi rendszer, 

8) hagyatéki leltár rendszer. 

II.) A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, az 

egységes felhasználó-, és jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment (üzleti) 

funkciók elérését biztosítja. 

III.) A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív, 

ügyfélszolgálati és működtetési feladatait segítő alkalmazások. 

 

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívás (a 

továbbiakban: Felhívás) az ASP Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását 

támogatja az önkormányzatok számára nyújtott csatlakozási források biztosításával. A 

pályázati kiírás szerinti teljes elkölthető összeg 3000 – 10000 fő lakosságszám esetében 

legfeljebb bruttó 7.000.000,- Ft. A támogatás maximális mértéke a teljes elszámolható 

költség 100 %-a, melyre előleg is igényelhető. 

 

A közös önkormányzati hivatalt fenntartó valamennyi önkormányzat nevében a közös 

önkormányzati hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat nyújthat be 

támogatási kérelmet. A közös önkormányzati hivatal estében a közös önkormányzati hivatal 

székhelyének feladatait ellátó önkormányzat polgármesterének a közös önkormányzati 

hivatalt fenntartó valamennyi önkormányzattól külön-külön felhatalmazással kell bírnia a 

támogatási kérelem benyújtására, mely a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a 

kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére is felhatalmazást ad a polgári jog ajánlati 

kötöttségre vonatkozó szabályai alapján. 

 

A maximálisan elnyerhető támogatási összeget célba véve – a felhívásban szereplő 

költségkorlátok figyelembevételével - bruttó 6.300.000,- Ft összeget fordítanánk informatikai 

eszközök beszerzésére, az adattisztítási tevékenységre, illetve a meglévő adatok új rendszerbe 

történő áttöltésére (adat-migrációra), új IT biztonsági és iratkezelési szabályzat elkészítésére, 

illetve az elektronikus ügyintézés feltételeinek biztosítására. További bruttó 700.000,- Ft 

összeget tervezünk oktatásra, tesztelésre és kommunikációs költségekre beállítani a 

pályázatban. 

 

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

szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Szentgotthárdi közös Önkormányzati Hivatal asp csatlakozása érdekében a KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelem kerüljön benyújtásra. A  

támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 

Szentgotthárd Város Önkormányzata gyakorolja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.  



 

      

     2017. március 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
171 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2017. február 17. 

 

                                                                                                              Huszár Gábor 

                                                                                                               polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Legszebb konyhakertek program 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

201 7. 03.01-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Karcag város Önkormányzata, mint “A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb 

konyhakertjei elindítója és szervezője keresett meg bennünket 2016. után immár másodszor,  

hogy idén is vegyünk részt ebben a programban. . A levél egy felkérés Szentgotthárd számára 

azért, hogy benevezzem a Legszebb konyhakertek idei versenyére. Tekintettel arra, hogy a 

Zöld Szentgotthárd program Szentgotthárdon évek óta létezik, ahhoz teljes mértékig 

csatlakoztatható ez a program és tekintettel a tavalyi verseny sikerére Szentgotthárdon így 

javasoljuk az ismételt indulást. A Zöld Szentgotthárd program része a Zöld Szentgotthárd 

Mozgalom aminek ez lehetne ismét egy  jelentős megnyilvánulása. Ennek “gazdája” az 

Eszközkezelő Bizottság így a Bizottságra hárulna ennek a szervezése. Ezt tavaly megfelelő 

szakember bevonásával valósították meg de akár más megoldás is lehetséges.  

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 2017-ben 

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, 2017. február 22. 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző   

 

 



 

      

     2017. március 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
173 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal munkájáról. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. március 1-jei ülésére 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

118/2012; 186/2012. és a 307/2014. számú képviselő-testületi határozatok 

 

A 2017. évi költségvetési tervezési munkák során különös tekintettel kell lenni a Képviselő-

testület 118/2012., valamint 186/2012. Képviselő-testületi határozatában elfogadott 

Intézkedési tervre, valamint a 2014. évben elfogadott 307/2014. határozatban foglaltakra: 

 

1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata : 2016. évtől a helyi iparűzési adó bevétel esetében a 

Képviselő-testület de minimis támogatásban részesítette a vállalkozó háziorvosokat. Ennek 

összege 2016. évben 1.100.000,- forint volt. 

 

2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos (2017. évben márciusban kerül rá 

sor). 

 

3/ Kintlévőségek behajtása folyamatos. Helyi adó, gépjárműadó területén inkasszók 

benyújtása, forgalomból kivonások elindítása. 

 

 4/ 2016. évi beszámoló készítése folyamatban. Zárszámadás elfogadása várhatóan áprilisi 

ülésen történik. 

 

5/ Likviditási terv a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészítésre kerül február hónapban. 

 

6/ A költségvetés tervezése során elkülönített tartalék képzése a pénzügyi egyensúly hosszabb 

távú fenntartásához. A 2017. évi költségvetésben egyensúlyi tartalék képzésére a 

benyújtott költségvetési tervezetben nem került sor forráshiány miatt. (226 millió forint 

állami támogatást elvonnak az iparűzési adó-erőképesség miatt, valamint 208 millió forintot 

kell szolidaritási hozzájárulásként az oktatási intézményeink működtetésére fordítani.) 

 

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. 

 

8/ A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az Önkormányzat 

kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. A február 1-jén elfogadott költségvetésben 

került benyújtásra. 
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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 előzetes adatszolgáltatás 

benyújtásáról kell, hogy döntsön. A február 1-jén elfogadott költségvetésben került 

benyújtásra. 

 

10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a 

Testületnek. 
 

II. 

Két ülés között történtek 

2017. február 

 

Városüzemeltetés: 
 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2016. október 26-án 
megtartott ülésén a Szentgotthárd, József A. u. 33. számú lakóépület épületbontási 

munkái tárgyában az UTPLAN ’95 Kft (Zalaegerszeg) ajánlatát az eljárás nyertesének 

nyilvánította. A bontási munkára a szerződés megkötésre került. A munkaterület átadás-

átvételi eljárás 2016. december 1-jén megtörtént. A műszaki ellenőri feladatok ellátását 

a VÉ–KO Invest Beruházó és Tervező Kft. látja el. A beruházás várható befejezési 

határideje: I. ütem: épület bontása 2017. március 31., II. ütem: szomszédos ingatlan 

oromfalazatának helyreállítása 2017. május 31. 

 

 Család- és Gyermekjóléti Központ a Kormányhivatal kezelésében lévő, 

Szentgotthárd, Vajda J. u. 6. szám alatti épületbe történő költöztetése folyamatban 

van.  

Helyiségek felújító munkái: meglévő szőnyegpadló felbontása, padozat, illetve 

padlóburkolatok készítése (csúszásmentesített kerámia, laminált padló), belső falképzések 

(felújító falfestések: glettelés, festés, lépcsőkorlát festése), személyzeti WC felújítása: 

csempeburkolat, járólap, új szerelvények (mosdó, WC csésze, öblítő tartály, csap, 

radiátor). 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

A beruházás várható befejezési határideje: 2017. március 10. 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd–Rábafüzes Múzeum (Tájház) melléképületének 

állagmegóvó tetőjavításának munkálatait: (tetőszerkezet végződésénél 4 m tetőszerkezet 

állagmegóvó munkái)  

 meglévő cserépfedés + tetőlécezés visszabontása 50 m
2
 

 szelemenek, ollólábak, kötőgerenda és szarufák szükség szerinti cseréje vagy 

megerősítése fűrészelt fából 

 tetőszerkezet végének összehúzatása vonóvassal 

 visszabontott részen tetőlécezés készítése 50 m
2
 

 hornyolt cserépfedés készítése bontott tetőcseréppel 50 m
2
 

Kivitelező: Németh Faházépítő Kkt. (9970 Szentgotthárd, Vakarcs Kálmán utca 21.). 
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 Szentgotthárd–Máriaújfalu Művelődési ház felújítás kiviteli tervdokumentációjának és az 
épülethez tartozó lakás homlokzati felújítási engedélyezési tervdokumentációjának az 

elkészítésére a tervezési szerződés aláírásra került.  

      Tervezési koncepció: 

 Az elkészült engedélyezési terv alapján kivitelezési terv elkészítése - épület felújítása, 

átalakítása: fedélszék felújítása, megerősítése, héjazat cseréje. Vizesblokkok 

kialakítása, átalakítása. Épületgépészeti, villamossági rekonstrukció. 

 A lakás épületrész homlokzati felújítása a már megtervezésre került Művelődési ház 

megjelenésével azonos kivitelben. (hőszigetelés, színezés, nyílászáró cseréje). 

Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök 

Tervdokumentáció várható elkészülési ideje: 2017. április 

A tervdokumentáció véglegesítése előtti tervismertetés igényelt teljesítési határideje: 

2017. március vége. 

 

 Szentgotthárd–Farkasfa Művelődési ház homlokzati felújítás tervdokumentációjának 

elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra került.  
     Tervezési koncepció: 

 homlokzat munkái: hőszigetelés, színezés, nyílászáró cseréje 

 épület körüli csapadékvíz elvezetése, külső falak vizesedésének megszüntetése 

 nagyterem belső nyílászárók cseréje 

Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök 

Tervdokumentáció várható elkészülési ideje: 2017. április 

A tervdokumentáció véglegesítése előtti tervismertetés igényelt teljesítési határideje: 

2017. március vége. 

 

 Szentgotthárd – Háziorvosi rendelő főbejáratához 8 – 10 % -os lejtő tervrajzainak az 

elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra került. 

      Tervezési koncepció: 

 elsősorban a betegszállítást végző mentőszolgálat kezdeményezésére a mentőszolgálat 

dolgozói által használt kézi tolókocsi fel- és letolására alkalmas 8 – 10 % -os vb.lemez 

kivitelű, csúszásmentes felületkialakítású lejtő építése; 

 épület előtti térrendezés (parkoló kiosztás) 

Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök 

Tervdokumentáció várható elkészülési ideje: 2017. április vége 

A tervdokumentáció véglegesítése előtti tervismertetés igényelt teljesítési határideje: 

2017. április eleje 

 

 A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás korszerűsítése” 
elnevezésű eredményes nyílt közbeszerzési eljárás alapján az ENERIN Sümeg Energetikai 

Kft-vel megkötött szerződés alapján csaknem teljes mértékben megtörtént a város 

közvilágítási hálózatának LED technológiás korszerűsítése. A beruházás során a város 

területén 1570 db LED technológiás lámpatest felszerelésére kerül/került sor. Megtörtént a 

Széchenyi István Általános Iskolánál és a Széll Kálmán téren a lámpatestek cseréje. 

Továbbá megtörtént az áramszolgáltató által közelmúltban helyreállított kandelábereken 

lámpafejek pótlása az alábbi helyszíneken: a Hunyadi úti temető utáni oszlopon, Hunyadi 

úton felállított kétkarú oszlopon, Termálfürdőhöz vezető úton lévő helyreállított oszlopon, 

Árpád u. 13. udvarán helyreállított oszlopon. Folyamatban van a Széchenyi átjáróban a 

Led technológiás mennyezeti lámpák cseréje. Ajánlatot kértünk lámpatestek felszerelésére 
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Máriaújfalu 2694 hrsz. elé, Tótfalusi út 215. hsz. elé, illetve a Tótfalusi út 88. számú 

ingatlan melletti oszlopra, valamint a 157. hrsz-ú közúton lévő oszlopra. 

   

 A közvilágítás korszerűsítésével egyúttal más szervezet látja el a közvilágítási 
berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű karbantartását és üzemeltetését. 

Az új szervezet neve és elérhetőségei, ahová ezentúl az egyedi közvilágítási 

meghibásodásokat be kell jelenteni: ENERIN Sümeg Energetikai Kft.  Hiba bejelentési 

elérhetőségek: +36 93/739-183, +36 93/999-689, magyar.erik@enerin.hu, 

www.kozvilhiba.hu. 2017. február hónapban eddig szakaszhibát nem kellett 

bejelentenünk. A szakaszhibák elhárítása az elektromos hálózat tulajdonosának, az egyedi 

hibák elhárítása pedig az önkormányzattal szerződésben lévő ENERIN Sümeg Energetikai 

Kft. feladata. A bejelentett hibák elhárítása megtörtént. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2016. június 13-án 

megtartott ülésén az útfelújításokkal (Zsidai utca II., Fenyő u., ill. Akác utca), illetve a 

Kossuth L. utcai parkoló átépítésével kapcsolatban hozott döntései alapján a megkötött 
szerződések teljesítése megtörtént. Az útfelújítások I. résznél (Zsidai út II. ütem felújítása, 

illetve a Kossuth utcai parkoló átépítés) az UTPLAN ’95 Kft. (8900 Zalaegerszeg, Árpád 

út 19.), Az útfelújítások II. résznél (Akác, illetve Fenyő utca felújítása) pedig a BIT-ÉP 

Bt. (9761 Táplánszentkereszt, Fő utca 45/B.) volt a kivitelező. A műszaki átadás-átvételi 

eljárások sikeresen lezajlottak. A Kossuth L. utcai parkoló forgalomba helyezési 

engedélyét megkaptuk az alábbi kikötésekkel: 1. a kiépült parkolót funkciójának 

megfelelően a földhivatali ingatlan nyilvántartásba be kell jegyeztetni, ennek folyamata 

elindításra került. 2. Az „Állj! Elsőbbség adás kötelező!” tábla vonalában a felállási 

vonalat ill. a STOP feliratot a burkolatra kell festeni. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2016. július 25-én 

megtartott ülésén döntött „Szentgotthárd–Rábatótfalu városrészen új nyílt csapadékvíz-

elvezető árok építés kivitelezési munkái” elnevezésű beszerzési eljárás lezárásáról. A 

nyertes ajánlattevővel, a VÍZÉPTEK Bt.-vel (9700 Szombathely, Wesselényi út 8.) a 

szerződéskötés megtörtént. A munkaterület átadás-átvételére 2016. szeptember 23-án 

került sor. A munkálatok tényleges megkezdésénél figyelembe kellett venni a 

természetvédelmi hatóság előírásait is. A teljesítés jelenleg folyamatban van. 

 

 Folyamatban van a Szentgotthárd, Kilián Gy. utcában hiányzó 46,00 fm hosszúságú zárt 
csapadék-csatorna kiépítésének, illetve a Vakarcs K. utca (Duxler utca – Új utca közötti 

szakasz) északi oldalán lévő nyílt csapadékvíz-elvezető árok folyásfenék lapozása. 

Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely  

 

 A Képviselő-testület 2016. augusztus 2-i rendkívüli ülésén hozott döntése alapján nyolc 
(8) helyszínen keletkezett károkkal kapcsolatos vis maior támogatási igényt nyújtottunk 

be. A Belügyminisztérium honlapján megjelent információ alapján a 2016. október 12-én 

kelt döntés értelmében 13.527.000,- Ft támogatásban részesül az önkormányzat. Az erről 

szóló Támogatói Okirat az EBR42 rendszerben már elérhető. A pályázati támogatásból 

megvalósuló beruházás megvalósításának előkészítését megkezdtük. 
 

 A közlekedési hatósággal és érintettekkel történő előzetes véleményeztetést követően a 

piac bevezető út forgalomtechnikai átalakítására készült engedélyezési terv a közlekedés 

mailto:magyar.erik@enerin.hu
http://www.kozvilhiba.hu/
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hatóságtól VA/UO/NS/A/29/12/2017. számon az építési engedélyt megkapta, amely még 

nem jogerős. Tervező: Vé-Ko Kft. Szentgotthárd 

 

 Megrendeltük Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú és kezelésű hídjainak kötelező 
felülvizsgálatát. Kivitelező: Czap Consulting Mérnöki Iroda Kft. 

 

 Megrendeltük a Kolostor étterem és szálloda közötti közvilágítás tervezését. Tervező: 

Vilkász Kft. 

 

 Megrendeltük a Madách u. szennyvíz-bekötővezeték kiépítés műszaki 
tervdokumentációjának elkészítését. Tervező: Vízéptek Bt. 

 

 Megtörtént a forgalmi tükör cseréje a Kossuth L. utca és Tompa M. utca 
kereszteződésében; a „Kérjük, előre (orral) beállva parkoljon!” végleges kiegészítő tábla 

kihelyezése a Kossuth L. utcai parkolóba; a Várakozni tilos oszlop kihelyezése kiegészítő 

táblával, a József A. utca 25-27. lakóingatlanok előtt.  

 

 Megtörtént a meghibásodott térfigyelő-rendszer javítása. Kivitelező: Castrum-Sec Kft. 
 

 Elkészült a VP-Külterületi utas pályázattal érintett utcák (Kiserdő és Zsilavek utcák) 

felújításának engedélyezési tervei, az engedélyezési eljárás elindult. Tervező: Zalawest-

Plan Bt. 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd, Füzesi úti megrongált utasváró elbontása. Árajánlatot kértünk 
a még felhasználható elemek megtartásával az utasváró újjáépítésére, illetve a további 

rongálások megelőzése érdekében a buszöböl peronjának kiszélesítésére abból célból, 

hogy hátrébb tudjuk felállíttatni az utasvárót. A térfigyelő-kamera felvételei alapján a 

károkozó felderítésével kapcsolatos rendőrségi eljárás folyamatban van. 

 

 A SZEOB Játékvár Óvoda vizesblokk felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
dokumentumai elkészültek. Jóváhagyásuk, illetve az ajánlattételre felkért szervezetek 

meghatározása várhatóan a Közbeszerzési Bizottság februári ülésén 

megtörténik/megtörtént. A bizottsági döntés függvényében az ajánlatkéréseket március 

első napjaiban tudjuk kiküldeni a felkért szervezetek részére. 

 

 A Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvízhálózat építése kapcsán a kivitelező Colas-Alterra 

Zrt. a kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatban 2017. február 27-én tartja első helyszíni 

egyeztetését. 

 

Építéshatósági csoport 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 
 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma: 1 

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi, megszünési eljárások száma: 

  0 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

4 
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Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma: 

0 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 0 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: (elutasítás) 2 

Településképi bejelentési eljárások: 1 

Nyilatkozatok: 0 

Belföldi jogsegély: 5 

 

Pénzügy 

 

Költségvetési feladatok: 

 

Az elmúlt időszakban a legnagyobb feladatot a szabályzatunknak megfelelő hároméves 

nagyleltár okozta, kiegészítve az oktatási intézmények vagyonkezelésbe adásával. Az oktatási 

intézményeket továbbiakban működtető KLIK a saját nyilvántartásának megfelelőn szeretné a 

tárgyi eszközöket, ezért három pénzügyes az év végi illetve év eleji munkadömping közepette 

ennek tett eleget, és a saját nyilvántartásunkat migráltuk a KLIK nyilvántartásához. 2017. 

január 1-től az oktatáshoz kapcsolódó összes ingatlan és eszköz az új fenntartó 

vagyonkezelésébe került. 

A hónap az előző év lezárásáról, az új év költségvetésének összeállításáról, valamint az 

átmenetben a pénzügyi működés biztosításáról szólt. A Képviselő-testület február 1-jén 

elfogadta a város költségvetését. Jelentősebb bevételünk március 16-án várható – adóbevétel -

, mely összegből a kötvény törlesztésének kifizetése egy nagyobb összeg, ugyanakkor ezen 

összegnek kell biztosítania szeptember 15-ig az önkormányzat, társulás és intézményei 

működését, valamint fedezni a május 31-i esedékes helyi iparűzési adóbevallások miatti 

esetleges visszafizetéseket. 

 

Beszámolók, jelentések: 

 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk.  

- 2017. havi áfa bevallások, 2017. havi bevallások. 

- 2016. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás.  

- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése: 2016. éves PM info elkészítése és 

nyersmérleg. 

A fenti jelentések, adatszolgáltatások Szentgotthárd 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. 
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Állandó feladatok:  

A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik. 

Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak. 

A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra és telekadóra bejelentkezők és a 

megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait. 

Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő 

ügyfeleknek, valamint a talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra. 

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

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. 

Év végi – év eleji 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. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati 

rendeletet módosította a Képviselő-testület a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati 

rendelettel. A rendelet jelenleg módosítást nem igényel. 

 

- A Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III. 29.) önkormányzati 

rendeletét módosította a Képviselő-testület a 7/2016. (II. 25.) önkormányzati 

rendelettel. A rendelet most módosítást nem igényel. 

 

IV. Válasz képviselői felvetésekre 

 

A 2017. február 1-jei képviselő-testületi ülésen az „Egyebek” közt nem hangzott el 

megválaszolatlan felvetés. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jelentés a lejárt határidejű 

határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról című anyagot elfogadja. 
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Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2017. február 20. 

         

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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V. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2017. február 20-án 

 

 

 

CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetése 

KEHOP-2.2.1-15-

2015-00006 

231/2012. 

111/2013. 

192/2013. 

355 197 879,

- 
299 778 838,

- 
55 419 041,- 

A projekt teljes elszámolható 
támogatási összege nettó 

426.208.381 Ft, az önerő nettó 

102.164.199 Ft. 
Megkötöttük a vállalkozási 

szerződést az Önkormányzat és a 

közbeszerzésen nyertes Colas Zrt. 
között 2017. január 27-én, majd 

február 3-án sor került a 

munkaterület hivatalos átadására 
is. Az építkezés az időjárás 

függvényében 2017 májusában 

kezdődhet meg. 
A hátrányos 

helyzetűek 

társadalmi 

integrációjának új 

esélyei a 

Szentgotthárdi 

Járásban 

ÁROP-1.A.3-2014-
2014-0050 

Miniszterelnökség 

 
252/2014. 22.000.000,-  22.000.000,- 0,- 

2015 november 30-án a 

projekt lezárult. Záró 

kifizetési kérelmet beadtuk. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Muzeális 

intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2016 

Belügyminisztériu

m 
 2 000 000,- 

2 000 000,

- 
0,- 

Nyert! Digitális terepasztal 

német nyelvű fejlesztése. A 

támogatás 

felhasználásának végső 

határideje  

2017. dec. 31. 

Kivitelezővel 

megkötöttük a 
szerződést. 

 

SZEOB Játékvár 

Óvoda bővítése és 

energetikai 

felújítása 

TOP-1.4.1-15-

VS1-2016-00019 
103/2016. 

150 000 000,

- 

Elbírálás 

alatt 
26 647 200,- 

A pályázat 2016.05.23-án 

benyújtásra került. Október 

végén tisztázó 

kérdéseket kaptunk, 
melyeket 

megválaszoltunk. 

Elbírálás folyamatban. 

Arany János Iskola 

energetikai 

fejlesztése 

Szentgotthárdon 

 

TOP-3.2.1-15-
VS1-2016-00011 

139/2016. 
159 422 409,

- 
Elbírálás 

alatt 
0,- 

A pályázat 2016.06.30-án 

benyújtásra került. 

Hiánypótlás határideje 2016. 
augusztus 15., beküldésre 

került. Elbírálás 

folyamatban. 

Fenntartható 

kerékpárforgalmi 

fejlesztés 
Szentgotthárdon 

TOP-3.1.1-15-

VS1-2016-00011 
156/2016. 

299 

765 000,- 

Elbírálás 

alatt 
0,- 

A pályázat 2016.07.06-án 

benyújtásra került. 

Elbírálás folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló 

fejlesztések 

támogatása – 

ÓVODA 

VIZESBLOKK 

Belügyminisztériu

m 
120/2016. 28 256 893,-  14 128 446,- 14 128 447,- 

A támogatási szerződés 

aláírásra került. Befejezési 

határidő 2017.december 31. 

A felújításra várhatóan 

2017. nyarán kerül sor. A 

közbeszerzési pályázatot  

januárban tervezzük kiírni.  

Önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló 

fejlesztések 

támogatása – 

HUNYADI UTCA 

FELÚJÍTÁSA 

Belügyminisztériu

m 
120/2016. 31 982 804,- nem nyert 16 982 804,- 

Tartaléklistán sem nyert, 

megpróbáljuk majd újból 

benyújtani   
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Egészségre nevelő és 

szemléletformáló 

életmódprogramok a 

Szentgotthárdi 

kistérségben 

 

TÁMOP-6.1.2-

11/3-2012-0011 

   

  

69/2012. 

KT 

határozat 
 

20/2012. 

TT 

határozat 

12.750.000,- 

Ft 

12.750.00

0,- Ft 

100% 
támogatási 

intenzitású 

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. 

Helyszíni ellenőrzésre került 

sor 2016. április 13-án, ami 

a Rendelőintézetnél 

tapasztalt hiányosságok 
miatt félbeszakadt, ezért a 

közeljövőben ismét 

megtörténik az ellenőrzés. A 

minket érintő számlák 

ellenőrzése során nem 
merült fel probléma.  Az 

ellenőrzés ismét lezajlott, 

minden beszámolót és 

számlát rendben 

elfogadtak. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

1. világháborús 

szobor felújítás 

Közép- és Kelet-

európai 
Történelem és 

Társadalom 

Kutatásáért 

Közalapítvány 

206/2015 
1.578.610,- 

Ft 

1.000.000,- 

Ft 
578.610,- Ft 

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! A pályázat 

megvalósult, elszámolása 

benyújtásra került, illetve 

már le is zárult. 

Művelődésház 

felújítása 

Vidékfejlesztési 

Program 
105/2016 

57.845.562,- 

Ft 
elbírálás alatt 

14.461.391,- 

Ft 

Művelődésház külső 

homlokzatának és 

tetőszerkezetének felújítása. 

A pályázat benyújtásra 

került, melyről már 

hiánypótlás is érkezett, amit 

teljesítettünk. Nem nyert. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A Szentgotthárdi 

Ipari Park 

alapinfrastruktúrájá

nak fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-

VS1-2016-00003 
102/2016. 

478.000.000,

- Ft 
elbírálás alatt 0,- Ft 

-Ipari park II. ütem 

területén: 

 járda kiépítése 

 autóbuszöblök és 

buszforduló kiépítése 

- Új iparterület kialakítása, 

III. ütem: 

 közlekedési 
infrastruktúra (út) kiépítése 

 közművesítés (víz, 

csatorna, áram, közvilágítás) 

Jelenleg elbírálás alatt. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Kolostorkönyvtár 

felújítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI-HU 

Szlovénia-
Magyarország 

17/2016 350.000 € elbírálás alatt 52.500 € 

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. A pályázat 

benyújtásra került, ennek 

elbírálása folyamatban van. 
 a pályázat nem nyert 

támogatást,azonban 

augusztusban ismét 

benyújtásra került egy új 
elbírálásra.  Nem nyert. 

Újabb pályázati lehetőség 

miatt felülvizsgáljuk és 

előkészítjük újra. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Refektórium 

felújítása 

SI-HU 
Szlovénia-

Magyarország 

17/2016 94.605,50 € elbírálás alatt 14.191 € 

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. A pályázat 

benyújtásra került, ennek 

elbírálása folyamatban van. 
 a pályázat nem nyert 

támogatást, azonban 

augusztusban ismét 

benyújtásra került egy új 
elbírálásra.  Nyert! 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Zöld város 

kialakítása 
TOP-2.1.2-15 138/2016 

239.771.928,

- Ft 
elbírálás alatt 0 Ft 

A Várkert fejlesztése, illetve 

bővítése. Növényzet 

rekonstrukciója, utcabútorok 

elhelyezése, tó kialakítása 

szerepel a tervezett 

tevékenységek között. A 

pályázat beadásra került, 

jelenleg elbírálás alatt áll. Az 
első körös bírálaton 

átment a projekt, jelenleg 

tartalmi értékelésen van. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városarculat és 

helyi termék 

fejlesztése 

AT-HU 

Ausztria - 

Magyarország 

166/2016 100.000,- € 

a Támogatói 

döntést még 

nem kaptuk 

kézhez 

15.000,- € 

NYERT! A Támogatói döntés 

jelenleg folyamatban, addig 

nem ismerjük a végleges 

költségvetését a projektnek. 

Tervezett tevékenységek 

között szerepel a 

városmarketing fejlesztése, 

városarculat egységesítése 
és kialakítása, illetve a helyi 

termék és ezzel együtt a 

termelői piac fejlesztése. A 

Támogatáskezelő az 

indikátorok és a 

célcsoportok elérési 

lehetőségeinek 

felülvizsgálatát kérte, 

emiatt nem kaptuk még 

meg a végleges 

szerződést, azonban a 

pozitív elbírálás már 
megtörtént, nyert!   
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Sportpark és 

futókör kialakítása 

„Nemzeti 
Szabadidős – 

Egészség 

Sportpark 

Program 2016.” 

168/2016. 

0,- Ft 

(nem 
pénzbeli 

támogatást 

nyerhetünk, 

hanem az 

eszközöket) 

elbírálás alatt 

8.890.000,- 

Ft 

(futókör 

esetén) 

3 db sportparkra és 1 db 

400 m-es futókörre 

nyújtottunk be pályázatot. A 

sportparkok tervezett 

helyszínei: 

- a szentgotthárdi 

sporttelepen „D típusú” 

sportpark és 
- a „Várkert” közparkban „D 

típusú” sportpark és 

- a Szabadság téri „Liget” 

közparkban „D típusú” 

sportpark 

A futókör tervezett 

helyszíne: 

- szentgotthárdi sporttelep 

A pályázat benyújtásra 

került, jelenleg elbírálás 

alatt. 

Széchenyi István 

Általános Iskola 

tornacsarnokának 

fejlesztése 

Magyar Kézilabda 

Szövetség 
261/2016 

99.974.655,- 

Ft 
elbírálás alatt 

4.998.733,- 

Ft 

Széchenyi iskola 

tornacsarnokának 

fejlesztése: 

- homlokzat felújítás és 

nyílászáró csere 

- öltözők és azok 

vizesblokkjainak 
javítása 

NYERT! 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Külterületi helyi 

közutak fejlesztése 

és 

önkormányzati utak 

kezelését biztosító 

gépek 

Vidékfejlesztési 

Program 
24/2017. 90 353 924 elbírálás alatt 

22.588.481,- 

Ft  

Szentgotthárd, 

Apátistvánfalva és Kétvölgy 

községek 

önkormányzatai 

konzorciumban közösen 

kívánják megvalósítani a 

Szentgotthárd-Farkasfa 

városrészen található 
Feketetó, Zsilavek és 

Kiserdo külterületi utak 

felújítását, valamint közösen 

kívánnak  

önkormányzati tulajdonú 

úthálózat 

évszaknak megfelelő 

üzemeltetéséhez, 

karbantartásához szükséges 

erőgépet és munkagépeket 

beszerezni 
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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott 

pályázatok helyzete 2017. február 20-án 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városi Gondozási 

Központ - 

nyomtató 

beszerzése 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

megbízásából a 

Nemzeti 
Rehabilitációs és 

szociális Hivatal 

16/2016. 

149.860 Ft 

nyomtató 

beszerzés 

149 860,- 0 Ft 

Nyert  

A Támogatási Szerződés 

megkötésre került és a 

beszerzés is megtörtént. 

Az elszámolást 

benyújtottuk. 

Városi Gondozási 

Központ - 

gépjármű 

beszerzése 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

megbízásából a 
Nemzeti 

Rehabilitációs és 

szociális Hivatal 

16/2016. 

7.900.000 Ft 

gépjármű 

beszerzés 

 

- - Nem nyert 

A szentgotthárdi 

1956-os 

emlékpark 

felújítása 

Közép- és Kelet-

európai 

Történelem és 

Társadalom 

Kutatásáért 

Közalapítvány 

237/2016 
bruttó 

2.509.294 
elbírálás alatt 30.000 Ft 

A pályázat NYERT, de az 

eredetileg megpályázott 

2,5 millió Ft-os 
támogatási összegből 

csak 500.000 Ft-ot ítéltek 

meg. A támogatási 

szerződés megkötésének 

határideje 2017. február 

25.  
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VI. A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2016. NOVEMBER 17-TŐL 2017. FEBRUÁR 17-IG) 

 

ÖNKORMÁNYZATI ERŐFORRÁSOK és KÜLKAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA 

Átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Támogatási forma: Időpont: Fő Határozat száma: Összege (tartalma) 

1./ A Bursa Hungarica 

Ösztöndíjpályázat 

      elbírálása. 

 

2016.november 28. 10 megállapítás 

  3 elutasítás 
8/2016.sz. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Önkormányzati Erőforrások és 
Külkapcsolatok Bizottsága a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában 10 
pályázót támogatott, 3 pályázatot pedig 
nem támogatott. 

2./ 130 Szentgotthárd 
Város Sportja  ünnepség 
támogatása. 
 

2016. november 28. 1 támogatás 9/2016.sz. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottsága a 130 éves 

Szentgotthárd Város Sportja  ünnepségre 

150.000 Ft-ot biztosított a Žogarija vetélkedő 

támogatás megmaradt keretéből. 

 

Szentgotthárd, 2017. február 17. 

 

Dr.Haragh László  s.k. 

 bizottsági elnök 
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ESZKÖZKEZELŐ ÖNKORMÁNYZATI BIZOTTSÁGA 

Átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Támogatási forma: Időpont: Fő Határozat száma: Összege (tartalma) 

1./ Lakásbérleti szerződések 

meghosszabbítása. 

 

2016. november 28. 3 hozzájárulás 

 

28/2016.sz. 1./ Az Eszközkezelő Önkormányzati 

Bizottság a Lakások bérletéről 

12/2001. (III.29.) önkormányzati 

rendelet 2. § (2) bekezdése 

alapján hozzájárult: 

-a lakos bérleti szerződésének 

határozott időre - 5 évre - 2016. 

december1-től 2021. november 30-ig 

történő megkötésé- 

hez. A bérleti szerződésre a 12/2001. 

(III.29.) önkormányzati rendelet 

előírásait kell alkalmazni. Bérleti 

szerződés megkötése a SZET 

Szentgotthárdi Kft. köz- 

lése szerint.  

- a lakos bérleti szerződésének 

határozott időre - 5 évre - 2016. 

december 1-től 2021. november 30-ig 

történő megkötéséhez. A lakásbérleti 

szerződést a vagyoni helyzetre 

tekintettel piaci alapon bérbe adott 

lakásokra vonatkozó szabályok 

szerint kell 

 megkötni. A lakásra vonatkozó bérleti 

díjat a Lakbérek megállapításáról 

szóló 15/1995. 

 (IV. 27.) önkormányzati rendelet 4. 
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§ (4) bekezdése szerint kell 

megállapítani. A lakás bérleti díjánál a 

„10% városközpont és 20% távfűtés” 

korrekciós tényezővel korrigált értéket 

kell alapul venni.A bérleti szerződésre 

a 12/2001. (III. 29.) önkormányzati 

rendelet előírásait kell alkalmazni. 

Bérleti szerződés megkötése a SZET 

Szentgotthárdi Kft. közlése szerint. 

-a lakos bérleti szerződésének 

határozott időre - 5 évre - 2016. 

december 16-tól 2021. december 15-

ig történő megkötéséhez. A lakás 

piaci alapon kerül továbbra is 

bérbeadásra, a lakásra vonatkozó 

bérleti díjat a Lakbérek 

megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 

27.) rendelet 4. § (4) bekezdésében 

szereplő,  mindenkori általános lakbér 

korrekciókkal számított mértékének 

5-szörös összege szerint kell 

megállapítani a bérlő, Nagy Larissza 

által jelen előterjesztés 4. sz. 

mellékletében található Nyilatkozata 

alapján. 

A bérleti szerződésre a 12/2001. (III. 

29.) önkormányzati rendelet előírásait 

kell alkalmazni. Bérleti szerződés 

megkötése a SZET Szentgotthárdi 

Kft. közlése szerint.  

 

2./ Az Eszközkezelő Önkormányzati 
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Bizottság a Lakások bérletéről szóló 

12/2001. (III. 29.) önkormányzati 

rendelet 2. § (2) bekezdése alapján 

hozzájárult – a lakos bérleti 

szerződésének, határozott időre – 5 

évre - 2016. szeptember 1-től 2021. 

augusztus 31-ig történő 

megkötéséhez. A lakásbérleti 

szerződést a vagyoni helyzetre 

tekintettel piaci alapon bérbe adott 

lakásokra vonatkozó szabályok 

szerint kell megkötni. A lakásra 

vonatkozó bérleti díjat a Lakbérek 

megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 

27.) rendelet 4. § (4) bekezdése 

szerint kell megállapítani. A lakás 

bérleti díjánál a „10% városközpont” 

korrekciós tényezővel korrigált 

értéket kell alapul venni. A bérleti 

szerződésre a 12/2001.. (III. 29.) 

önkormányzati rendelet előírásait kell 

alkalmazni. Bérleti szerződés 

megkötése a SZET Szentgotthárdi 

Kft. közlése szerint. 

2./ Lakás kiutalása. 
 

 

2016. november 28. 1 előkészítés 29/2016.sz. Az Eszközkezelő Önkormányzati 

Bizottság a 2 szobás lakást megfelelő 

pályázat hiányában piaci alapon nem 

adja bérbe, felkéri a Hivatalt, hogy a 

következő Bizottsági ülésre a lakás 

szociális alapon történő kiutalását 

készítse elő. 

3./ Lakcím bejelentkezéshez 2016. december 12. 1 elutasítás 30/2016.sz. Az Eszközkezelő Önkormányzati 



 

      

     2017. március 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 
198 

hozzájárulás kérése  Bizottság nem járult hozzá ahhoz, 

hogy a lakos, az általa bérelt 

önkormányzati tulajdonú bérlakásba 

unokatestvérét, annak élettársát 

bármilyen jogcímen befogadja. Ezzel 

egyidejűleg a Bizottság felszólította a 

felet, hogy a jogellenes 

lakáshasználatot azonnal szüntesse 

meg, amennyiben ezen 

kötelezettségének nem tesz eleget, úgy 

a bérbeadó SZET Szentgotthárdi Kft. 

kezdeményezi a bérleti szerződés 

felbontását, s a lakás kiürítését. 

4./  Lakás kiutalása. 

 

2016. december 12. 1 elutasítás 31/2016.sz. Az Eszközkezelő Önkormányzati 

Bizottság nem utalja ki a lakást. A 

lakások bérletéről szóló 12/2001.. (III. 

29.) önkormányzati rendelet 

módosítását javasolják, melyhez 

minden tag 2017. január 5-ig írásban 

megteszi észrevételeit.  

5./ Bérleti jogviszony 

megszüntetése, lakás 

bérletének meghirdetése 

2017. január 30. 1 fő megszüntetés 1/2017.sz. A Bizottság hozzájárult a bérleti 

jogviszony közös megegyezéssel való 

megszüntetéséhez, a lakást piaci 

alapon bérbeadásra meghirdeti. 

6./ Bérlőtársi jogviszony 

megszüntetése 

2017. január 30. 1 fő megszüntetés 2/2017.sz. A Bizottság hozzájárult az egyik lakó 

bérlőtársi jogviszonyának 

megszüntetéséhez, a továbbiakban a 

bent maradt bérlő az egyedüli bérlő. 

7./ Lakás meghirdetése 

bérbeadásra piaci alapon 

2017. január 30.  3/2017.sz. A Bizottság a 2 szobás, 

összkomfortos lakás piaci alapon 

bérbeadásának meghirdetését 

határozta el. 
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8./ Lakás kiutalása 2017. január 30. 2 fő  4/2017.sz. Az Eszközkezelő Önkormányzati 

Bizottság a komfortos, 2 szobás lakás 

kapcsán 2 fő részére történő, 

határozott idejű (2 év) bérleti 

szerződés megkötéséhez járult hozzá, 

amennyiben a bérlő vállalja a lakás 

rendeltetésszerű állapotba történő 

hozatalát. A lakásban kötelezően 

elvégzendő munkálatok: nyílászárók 

mázolása. A bérlő a lakásra fordított, 

előzőekben felsorolt munkálatok 

költségeit semmilyen formában és 

semmilyen jogcímen nem igényelheti 

vissza. A bérleti szerződésre a 

12/2001. (III. 29.) önkormányzati 

rendelet előírásait kell alkalmazni. 

Bérleti szerződés megkötése a SZET 

Szentgotthárdi Kft. közlése szerint. 

 

Szentgotthárd, 2017. február 17. 

 

 

Virányi Balázs  s.k. 
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 bizottsági elnök 

 Tárgy: Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról, 

a PKKE 2016. évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás 

az Egyesület 2017. évi munkatervéről. A Csákányi László 

Filmszínház beszámolója. Tájékoztató a 2017. évi városi 

rendezvénytervről. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2017. március 1-i ülésére 

 

Szentgotthárd kulturális életének fő meghatározói 2016-ban is a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület, a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, a Csákányi László Filmszínház 

valamint Szentgotthárd Város Önkormányzata (ezen belül a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal) voltak. Természetesen emellett a város civil szervezetei is 

színesítették programjaikkal a város kulturális életét. 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. Jelen előterjesztés tájékoztatást ad 

továbbá a közművelődési 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. A PPKE 2016. évi beszámolója 

 

A Megállapodás alapján az  Egyesület elnöke elkészítette a  beszámolót (lásd: 1. sz. 

melléklet), melyből  az alábbiakat emeljük ki: 

 

- Az Egyesület életében a 2016-os év jelentős változásokat hozott: márciusban új elnök, 

elnökség  és felügyelő bizottság választására került sor. A tagság száma jelentősen nőtt. 

A munkaszervezetben is több személyi változás történt. Az elnök mellett a 

foglalkoztatottaknak is megfelelő közművelődési szakképzettségük van, továbbá két fő 

kulturális közfoglalkoztatott is segítette a napi feladatok ellátását. 

- Az Egyesület 2016-ban 34.270.000,- Ft támogatást kapott az Önkormányzattól az 

érvényben lévő együttműködési megállapodás alapján, illetve ezen túlmenően jelentős 

bevételekkel számolhatott további egyéb rendezvényekhez kötődő önkormányzati és 

más támogatások által is: művészeti csoportok támogatása 890.000,- Ft, rendezvényekre 

(Keserü B. mise, Történelmi Napok, Koltai Napok, Karácsony Határok Nélkül) 

4.479.327.-Ft, Mobilitás Hét, Fotóklub és Vasútmodell kiállítás: 322.048,- Ft. Szponzori 

támogatás 1.110.000,- Ft volt, rendezvényszervezésre (egészségnap, sportnap, megyei 

vadásznap, ifjúsági nap, stb.) pedig összesen 3.024.919.-Ft-tal gazdálkodhatott az 

Egyesület. 

- Továbbra is a Színház épületében dolgozik a munkaszervezet. Legfontosabb 

infrastrukturális feladatként említhetjük, hogy a Látogató Központ ajtajának cseréje a 

megtörtént – esztétikus, hőszigetelt. A színpad körüli fal, továbbá egy öltöző festése 
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megtörtént. A világítás égőinek cseréjét, illetve a kötelező tűz-és munkavédelmi 

felülvizsgálatokat is elvégezték. 

- Az egyesület kiemelten foglalkozott a marketing tevékenységgel: a honlap teljes körű 

információval szolgál. A rendezvények népszerűsítése plakátok, megállító táblák, 

szóróanyag/programfüzet készítésével, e-mail, internet és az elektronikus média 

bevonásával folyik. 

- A tavalyi évben annak ellenére, hogy fontos feladatnak tekintette az Egyesület a 

pályázati források kihasználását, sajnos a lehetőségek ezt nem biztosították. Az 

Nemzeti Együttműködési Alaphoz nem nyújthatott be az Egyesület pályázatot, az NKA-

nál 400.000,- Ft támogatást nyert a 2017 évi Történelmi Napok rendezvényére. 

- A szakmai munka végzését nehezítette a márciusi váltás, de az Egyesület igyekezett 

programjaival minden korosztály igényeit, több művészeti műfaj megjelenítésével 

kielégíteni. 

- A Beszámoló részletesen tartalmazza a szakmai kritériumok alapján csoportosított és 

megvalósított rendezvényeket. 

 

 

II. A PKKE 2017. évi munkaterve 

 

Az Egyesület munkaszervezete elkészítette az Egyesület 2017. évi munkatervét (lásd: 2. sz. 

melléklet), melyet az Egyesület Elnöksége és Közgyűlése is megismert 2017. február 17-én, 

megtárgyalt és el is fogadott - az Egyesület elnöke kéri annak Képviselő-testület általi 

jóváhagyását is. 

 

Az Egyesület célja továbbra is az 1997. évi CXL. törvényben foglalt feladatok, valamint az 

Önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltak megvalósítása, a lakosság, az idelátogatók 

igényeinek mind teljesebb kielégítése. Ezt szem előtt tartva készítette el az Egyesület 

Munkaszervezete a tervet az alábbi fő szempontok szerint a felelősök és a határidők 

meghatározásával: 

 

1./ A működés fizikai és személyi feltételeinek biztosítása, javítása 

- a szükséges karbantartási, festési munkálatok elvégzése, eszközök beszerzése, 

beruházások lebonyolítása, biztonságtechnika felülvizsgálata, tűz-és munkavédelmi 

feladatok elvégzése, számítástechnikai eszközök, fénymásolók, pénztárgépek 

karbantartása, selejtezés, 

- a rendelkezésre álló munkaerő hatékony és gazdaságos kihasználása, csoport-és 

klubvezetőkkel folyamatos kommunikáció a szakmai segítségnyújtás mellett, 

közösségi szolgálatos diákok foglalkoztatása. 

 

2./A gazdálkodás terén a költségvetés folyamatos figyelemmel kísérése a bevételek-kiadások 

tekintetében, együttműködés az elnökséggel, közgyűléssel, pénzügyi irodával. A pénzügyi 

források hatékony és gazdaságos felhasználása, további pályázati és szponzori lehetőségek 

keresése 2017-ben is fő feladat lesz.  

Az Egyesület által elkészített költségvetést (3. sz. melléklet) megtárgyalta a PKKE 

Közgyűlése is és határozatban arra kéri a Képviselő-testületet (4. sz. melléklet), hogy a biztos 

tervezés és működés érdekében a költségvetési többlettámogatási kérelme kapcsán a 
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céltartalékba helyezett +5 M Ft-ot lehetőség szerint minél előbb biztosítsa az Egyesület 

számára. 

 

3./ Közművelődési tevékenység bővítése, minőségi javítása: 

Az elkészült munkaterv alapján az egyes szakmai területek felelőseinek kijelölése, a 

programok minél sikeresebb lebonyolítása, a rendezvénynaptár aktualizálása, művészeti 

csoportok folyamatos koordinációja, munkaszervezet tagjai szakmai felkészültségének 

biztosítása. 

 

4./ Az együttműködések feltérképezése, bővítése: 

Folyamatos együttműködés az Ifjúsági Tanáccsal, köznevelési intézményekkel, Civil 

Forummal, turisztikai szervezetekkel, térségi önkormányzatokkal, vállalkozókkal. 

 

5./ Idegenforgalmi tevékenység: 

Látogatóközpont hatékony működtetése (szóróanyagok, ajándéktárgyak, minőségi tárgyak 

beszerzése). A turisztikai feladatok folyamatos egyeztetése az önkormányzattal és a TDM-

mel. 

 

6./ Marketing feladatok ellátása 

Folyamatos tájékoztatás, sajtó tájékoztatása, honlap, Facebook oldal naprakészen tartása, 

plakátok, programajánlók készítése és terjesztése. 

 

A Munkaterv havi bontásban tartalmazza az Egyesület rendezvénynaptárát, a művészeti 

csoportok 2017. évi jelenleg ismert programjait és az Idegenforgalmi munkatervet is. 

 

 

III. 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 érintett intézmények véleményét, a módosításokat, érkezett jelzéseket „piros 

színnel” jelöltük a tervben (lásd: 5. sz. melléklet). 

 

A tavalyi évre is elmondható, hogy kulturális eseményben igencsak gazdag évet tudhat maga 

mögött a város. A hagyományos események mellett az új kezdeményezések is sikerrel 

megvalósultak, illetve érzékelhető, hogy az igényesebb- színvonalasabb kultúraközvetítést is 

egyre  nagyobb örömmel és részvétellel fogadja a város. 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. Bizonyíték erre, hogy az 

Egyesület összesen 355 db program szervezésében vett részt / közreműködött tevékenyen 

2016-ban. 

 

 

IV. A Csákányi László Filmszínház beszámolója a 2016. évről 

 

A Csákányi László Filmszínházat a SZET Szentgotthárdi Kft üzemelteti. A Filmszínház 

továbbra is a város egyik meghatározó kulturális tere. Az előterjesztés 6. számú melléklete 
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részletesen tartalmazza a 2016. év munkáját, melyből továbbra is kiderül, hogy bár az 

összelőadás száma hárommal kevesebb volt a 2015. évhez viszonyítva (393), a nézők száma 

+944 fő, vagyis összesen 21.964 fő volt, a bruttó bevétel pedig + 63.370,- Ft növekedést 

mutatott. 

 

A mozi külön előadásokat is szervezett, elsősorban a diákok számára, de e kategóriába 

tartozik a Filmklub is. 

 

A legnépszerűbb filmet 855 fő nézte meg, de olyan film is volt, amit senki nem igényelt. 

 

A vetítéstechnika folyamatos karbantartása szükséges, továbbá a jelenlegi infrastruktúrát 

illetően az idei évben a fény-és hangtechnika beszerzése válik időszerűvé, melyek nemcsak a 

vetítésekhez, de egyéb kulturális rendezvények lebonyolításához is alapvetően szükség lenne. 

 

 

V. Tájékoztató a 2017. évi városi rendezvénytervről. 

 
A Hivatal elkészítette a Városi Rendezvénytervet is. Az Önkormányzat, 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: 7. sz. melléklet). 

 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület 2016. évi beszámolóját az 1. számú melléklet szerint megismerte 

és elfogadja / az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:………………………….......... 

          Határidő: azonnal 

Felelős:   Károly Andrea Júlia elnök  

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület 2017. évi munkatervét a 2. számú melléklet szerint megismerte és 

jóváhagyja / az alábbi kiegészítésekkel hagyja jóvá: …………………………….. 

Felkéri az Egyesület elnökét a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Károly Andrea Júlia elnök  

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Kulturális, Közművelődési Koncepciójának cselekvési tervének aktualizálását a 5. 

számú melléklet szerint megismerte és elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja 

el:..…………………………………. 

Határidő: folyamatos 

Felelős :   Huszár Gábor polgármester 
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                 Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

                 felelősként megnevezett szervezetek  

 

4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákányi László 

Filmszínház 2016. évi beszámolóját a 6. sz. Melléklet szerint megismerte és elfogadja / 

az alábbi kiegészítéssel fogadja el: …………………………… 

Határidő: folyamatos 

Felelős   : Gál József SZET KFT ügyvezető 

                 Huszár Gábor polgármester 

                  

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi Városi 

Rendezvénytervet a 7. sz. Melléklet alapján megismerte. Felkéri a városi 

programszervező szervezeteket, hogy a rendezvényterv változásait/aktualizálását 

folyamatosan jelezzék a Hivatal felé, a Hivatalt pedig a terv folyamatos aktualizálására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős   : városi programszervező szervezetek 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2017. február 20. 

 

                   dr. Gábor László 

        Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 
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5. sz. melléklet 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓ 

CSELEKVÉSI TERVE 

 

 

FELADATOK 

 

 

FELELŐS 

 

HATÁRIDŐ 

 

KÖLTSÉGVETÉ

S 
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Móra Ferenc Városi Könyvtár 

 

a felnőtt részlegek 

villanyhálózatának és a felnőtt 

kölcsönző világítási rendszerének 

korszerűsítése 

 

Önk. 2017.július-augusztus költségvetésben 

tervezett 

az udvar térkövezésével olvasóterasz 

kialakítása 

 

Önk., EFOP pályázatból tervezve, 

épületbővítéssel, IKT 

fejlesztéssel 

pályázati 

forrásból 

 

a fiókkönyvtárak épületének 

korszerűsítése 

 

Önk., SZET 

KFT 

Farkasfai épület ablakcseréje pénzmaradván

y függvénye 

 

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum 

 

A Dél –dunántúli fazekassága c. 

kiállítása lebontása 2016-ban 

megvalósult. Új kiállítás rendezése 

a Savaria Múzeum 

közreműködésével 

MFVK, 

SZET KFT, 

Savaria 

Múzeum 

Új kiállítás elkészítése 2017. 

április 15. 

a Múzeum 

2017. évi 

költségvetésébe

n megvan a 

fedezet 

a múzeum épületének külső 

szigetelése, a homlokzat festése 

 

Önk.  költségvetésben 

nem tervezett 

a múzeum látogatottságának 

növelése marketing eszközökkel – 

ezen belül a kölcsönös 

kedvezmények rendszerének 

kidolgozása a mozival és a fürdővel  

 

MFVK, 

SZET KFT, 

Gotthárd-

Therm Kft. 

MEGVALÓSULT, továbbra 

is folyamatos 

Évről évre növekszik a 

látogatószám 

- 

A kaszagyári kiállítás, a csata 

terepasztal és a hadiösvény c. 

kiállítás végleges helyére kerülése  

+ helyi értéktár kiállítás a 2017 évi 

Történelmi Napokra 

MFVK, 

Honismereti 

Klub 

 

Az értéktár kiállítás 

megvalósult. 2017. július 27-

én új ciszter kiállítás nyílik a 

Hivatalban. 

A csata terepasztal a végleges 

helyére került.  A csata 

kiállítás fotó- és 

dokumentum anyaga 

kompozitlemezekre 

nyomtatva, multisínre 

felszerelve 2017. április 15-ig 

elkészül. A kaszagyári 

kiállítás a múzeumban 2017. 

május 15-re kész. 

fedezete 

rendelkezésre 

áll 

 

Művelődési Ház 

 

a Művelődési Ház kerthelyiségének 

felújítása, nyári szabadtéri 

Önk., SZET 

Kft. 

várhatóan 2017. tavaszán 

megjelenő LEADER pályázat 

LEADER 

pályázatból18 
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rendezvényhelyszín kialakítása keretében M Ft 

 

 

Színház 

 

öltöző/öltözők civil térré 

alakításának vizsgálata 

PKKE Öltözők felújítása 3 ütemben 

2-2 öltöző vizesblokkal 

együtt, öltözők előtti tér 

kialakítása pihenővel, étkező 

sarokkal 

 

 

színházban vizesblokk felújítás   

 

Önk. MEGVALÓSULT   

színház öltöző felújítás  öltöző felújítás 2017 tavaszán 

megvalósulhat 

önk-i forrás 

a nézőtér, a színpad és büfé 

világításának cseréje, 

fűtésrekonstrukció (radiátorok 

cseréje), ablak és ajtóüveg csere 

 

 TOP energetikai pályázati 

felhívás megjelenése 2017. 

tavaszán várható 

pályázati forrás 

a biztonságtechnikai berendezések, 

tűzcsapok, színpadfüggöny 

impregnálása, légbefúvó illetve 

elszívó berendezések cseréje, 

biztonsági vészvilágítás 

rekonstrukciója. 

 

 Színpadfüggöny és 

mozgatóberendezés komplett 

cseréje a költségvetésben 

rendelkezésre állhat. 

Biztonságtechnika 

felülvizsgálata folyamatos, 

javítás annak tükrében. 

Tűzcsap, biztonsági 

vészvilágítás felújítása 

megtörtént. 

 

2017-es 

költségvetésben 

tervezett 

 

 

a Látogatóközpont ajtajának 

hőszigetelt ajtóra való cseréje 

 

 MEGVALÓSULT  

 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

 

a helyi termékfejlesztés ösztönzése 

és a helyi értékek összegyűjtése és 

bemutatása  

 ennek keretében a TDM 

levendulapárnát, kézműves 

ajándéktárgyakat, ékszereket 

kínál  

PKKE, TDM folyamatos pénzügyi forrás 

függvénye 

fedezete: az 

eladásból vagy 

bizományosi sz. 

 

szoros együttműködés a 

rendezvényszervezéssel és 

turizmussal foglalkozó 

szervezetekkel, , összhangban a 

városi turisztikai cselekvési tervvel,  

PKKE, TDM folyamatos  
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a PKKE pozícionálása: 

közösségfejlesztés, ifjúsági politika 

(közösségi színtér kialakítása, Fikusz 

felújítása), a civil és művészeti 

csoportok mentorálasa (anyagi 

támogatás tevékenységükhöz- 

útiköltség finanszírozása), 

partnertalálkozó, az értékmentés és 

megőrzés, a közművelődés 

„pókháló” szervezetévé alakítása. 

 

PKKE folyamatos pénzügyi forrás 

függvénye 

 

 

Várkert - Szabadtéri színpad 

 

a Várkert járművekkel való 

megközelítésére kialakítani a 

bejáratot a Kossuth L. utcából 

Városüzemelt

etés., SZET 

Kft. 

legkésőbb 2015. június 30. (!) 

MEGVALÓSULT 

Önk. elfogadott 

támogatása 

(lásd: lentebb) 

 

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 

Önk.,SZET 

KFT. 

legkésőbb 2015. június 30. (!) 

MEGVALÓSULT 

 

2017 -2018. 

77/2015. sz. 

határozat 

alapján 

5.200.000.-Ft 

 

TOP pályázati 

forrás 

 

Barokk kolostorépület 

 

a nyári „Kolostorszínház” 

feltételeinek megteremtése az 

udvaron  

 

Önk., SZET 

KFT 

folyamatos pályázati 

forrásból 

Szentgotthárd a századelőn - Széll 

Kálmán kiállítás létrehozása  

 

Önk. 2015. június 08. 

MEGVALÓSULT 

Önk. elfogadott 

támogatásából 

A Ciszterek Szentgotthárdon kiállítás 

bemutatása a Hivatal épületében - 

Refektórium előterében 

(képkeretezés, 2 db tárló készítése)  

Önk. 2015-ben fedezet hiánya miatt 

2016-ban tervezett 

2017 évben megvalósul 

 

 

 

Csákányi László Filmszínház 

 

az aulát és a nézőteret jelenleg 

elválasztó ajtó cseréje  

SZET KFT. 2015. ősz VP pályázati 

forrásból 2017. 
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nézőtéri fűtés gépésztechnikai 

felülvizsgálata és felújítása 

 

SZET KFT. 2015-re nem  tervezett VP pályázati 

forrásból 2017. 

az épület Rába felöli oldalán ifjúsági-

közösségi tér kialakítása kültéri 

bútorokkal 

 

SZET KFT., 

Önk. 

2015-re nem  tervezett LEADER 

pályázati 

forrásból 2017. 

az előcsarnokban (a galérián) 

kávézós-beszélgetős hely kialakítása 

bútorok beszerzésével 

SZET KFT., 

Önk. 

2015. ősz LEADER 

pályázati 

forrásból 2017. 

 

Csákányi László „mini” kiállítás 

létrehozása az eredeti relikviákkal 

  

SZET KFT., 

Önk. 

2015. ősz LEADER 

pályázati 

forrásból 2017. 

 

egységes arculat kialakítása, a mozi 

előcsarnokának dizájnosítása 

  

SZET KFT. 2015. nem tervezett LEADER 

pályázati 

forrásból 2017. 

a film- és társművészetekhez 

kapcsolódó, illetve egyéb 

rendezvények / fesztiválok / 

tematikus napok / 

közönségtalálkozók szervezése a 

moziban 

 

SZET KFT. folyamatos  

 

Egyéb 

 

a Rendezvényszervező és Turisztikai 

Munkacsoport működésének 

biztosítása 

Önk., PKKE, 

TDM, 

Gotthárd-

Therm Kft., 

MFVK 

folyamatos 

rendszeresen, minden 

hónapban külön 

egyeztetéseket bonyolít a 

Hivatal minden szereplővel 

folyamatos 
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Tárgy: Szentgotthárd város 2017. évi külkapcsolati terve, az elmúlt 

év tapasztalatai. A testvérvárosok tükrében a továbblépés lehetőségei 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. március 1-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Testvérvárosi kapcsolatok: 

 

Idén ismét megtervezzük az idei esztendőben esedékes testvérvárosi találkozókat, s ezt egy 

külön dokumentumba, a külkapcsolati tervbe foglaljuk. Az önkormányzat éves külkapcsolati 

terve – melynek lényege a kiutazási és fogadási terv – tehát a testvérvárosi rangra emelt 

nemzetközi kapcsolataink ápolásának éves ütemezését jelenti. 

 

Szentgotthárdnak jelenleg hét testvérvárosa van, nevezetesen Delle (Franciaország), Petrilla 

(Románia - Erdély), Dilovasi (Törökország), Tarvisio (Olaszország), Walldürn 

(Németország), Izola (Szlovénia), legújabb testvértelepülésünk pedig Lendva (Szlovénia). Ez 

utóbbi három településsel tartjuk leginkább a kapcsolatot. Petrillával nem élő a kapcsolat - 

elsősorban a nagy távolsággal magyarázható a kapcsolatok elsorvadása, de hasonló a helyzet 

Dilovasival is, illetve Tarvisióval leginkább a gimnáziumi sí táborokon keresztül van még 

együttműködés.  

 

 

Külkapcsolati vonatkozású események 2016-ban: 

 

 Az év folyamán többször utaztunk Heiligenkreuzba, a ciszter apátságba Dr. Csáky 

Imre professzor úrral Maximilian Heim főapát úrhoz, aki hozzájárult ahhoz, hogy III. 

Károly király 1734-ben kiadott adományleveléből egy díszkiadást készíthessünk.  

 Az év elején testvérvárosi megállapodást kötöttünk a szlovéniai Lendvával, így eggyel 

ismét nőtt testvérvárosaink száma. 

 Márciusban Felsőszölnökön a Rábavidék és Muravidék Európai Területi Társulási 

csoport létrehozásáról tárgyaltunk, a kézzel fogható fejleményeket azóta már ismeri a 

Képviselő-testület: jelenleg bejegyzés előtt áll a társulás.  

 Márciusban a Szlovén Konzulátuson bemutattam a Szentgotthárdi Ipari Parkot a 

Szlovén Gazdasági Kamara nemzetközi ügyekért felelős igazgatójának és 

irodavezetőjének. 

 Áprilisban a CESCI szervezésében valósult meg a Szentgotthárd/Monoster 

kezdeményezés II. Szentgotthárdi Szemináriuma a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Refektóriumában. 

 Áprilisban Cankován munkatársaimmal és Hirnök József elnök úrral, Pável Ágoston 

születésének 130. évfordulója kapcsán egyeztetett.  
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 Május elején németországi testvérvárosunkba, Walldürnbe látogatott a szentgotthárdi 

delegáció többek közt Labritz Béla alpolgármesterrel és Dr. Haragh László bizottsági 

elnökkel, ahol ismét a szentgotthárdi fürdő és a TDM népszerűsítette városunkat.  

 Májusban városunk felújított tekepályája adott otthont a Magyarország-Szerbia 

válogatott tekeviadalának.  

 Május végén Szentgotthárdra látogatott Milan Kucan, a Szlovén Köztársaság első 

államfője, akinek megjelent könyvét mutatták be a Hotel Lipában.  

 Szintén májusban a szerbiai Tóthfaluba látogattunk Kissné Köles Erika szlovén 

nemzetiségi szószólóval, valamint Bauer Károly Szentgotthárd korábbi 

polgármesterével együtt, ahol a Rábatótfalu-Tóthfalu testvértelepülési megállapodás 

20 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségén vettünk részt.  

 Június 1-jén a svájci Gotthard Bázisalagút megnyitása alkalmából a Refektóriumban 

rendezett kiállítást Svájc Magyarországi Nagykövetsége, amelyen Jean-Francois Paroz 

nagykövet úr tiszteletét tette.  

 Júniusban, Budapesten a Szlovén Nagykövetség által rendezett fogadáson városunk is 

részt vehetett és bemutatkozhatott.  

 A tavalyi Szentgotthárdi Történelmi Napok programjaink egyik szlovéniai 

testvérvárosunk, Izola vett részt. Sajnos Walldürn és Lendva egyéb elfoglaltságaik 

miatt nem tudtak csatlakozni a rendezvényhez.  

 Augusztusban Budapesten Jean-Francois Paroz, Svájc volt magyarországi 

nagykövetének búcsúztatóján tettem tiszteletemet.  

 Augusztus 8. és 15. között zajlott le a Szlovének Házában a 15. Nemzetközi 

Művésztelep, amelyhez városunk tavaly is 1 millió forinttal járult hozzá.  

 Augusztusban Dr. Bimbó Mihályt, Magyarkanizsa polgármesterét, valamint Bödő 

Marianna nemzetközi kapcsolatokkal megbízott tanácstagot fogadtuk városunkban.  

 Szeptember 5-én Lendván Magyarország új szlovéniai főkonzuljának, Dr. Földes 

Gyulának beiktató ceremóniáján vett részt Huszár Gábor polgármester.  

 Szeptemberben egy 1000 főt számláló, Heiligenkreuzból érkező nyugdíjas gyalogtúra 

résztvevőit köszöntöttük Rábafüzesen. 

 Szeptember 16-án a városi sportnappal kötöttük egybe a Zogarija rendezvényét, 

amelynek megvalósításához a város anyagi támogatást nyújtott.  

 Szeptemberben Ljubljanaba egy határon túli pályázati konferencián vettünk részt Papp 

Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintézővel és a Vörösmarty Mihály Gimnázium két 

diákjával. 

 Szeptember 23-án Lendván a Párbeszéd a polgárokkal elnevezésű rendezvényen 

vettem részt  

 Október 5-én Szalafőn Áder János Magyarország, valamint Borut Pahor Szlovénia 

köztársasági elnökével találkoztam polgármesterként akik egy Felsőszölnökről induló, 

Szlovénián át Szalafőre érkező kerékpártúrán vettek rész. 

 Októberben egy Hunyad megyéből érkező delegációt fogadtunk városunkban, akiket 

Marton Ferenc a Megyei Közgyűlés alelnöke és Winkler Gyula, Románia Európa 

Parlamenti képviselője is csatlakozott.   

 November 14-én a Lipában tartott Szlovén-magyar könyvtári tapasztalatok a 

gyakorlatban elnevezésű konferencián is részt vettem  
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 December elején a városi Vegyeskar eleget tett németországi testvérvárosunk, 

Walldürn meghívásának és felléptek a városi ünnepségen.  

 

 

A 2017. évi tervek 

 

A „hagyományos” területeken túl (iskolák közötti kapcsolatok, sítáborok, szentgotthárdi 

sportolók külföldi versenyei, sportrendezvényeken való részvétel, stb.) mellett idén is több 

olyan esemény lesz, amelynek külkapcsolati vonatkozása van.  

 

A helyi TDM és a Gotthárd Therm Kft. szervezésében városunk idén májusban is képviseli 

magát a walldürn-i Fény és virág fesztiválon. A szervezők – a tavalyihoz hasonlóan – helyi 

termékeket visznek magukkal, illetve kiadványokkal népszerűsítik a várost, illetve szeretnénk, 

ha valamilyen kulturális műsorral is hozzájárulhatnánk a rendezvény sikeréhez.  

 

A SI-HU Szlovénia-Magyarország Együttműködési Programra benyújtott pályázataink 

közül a refektórium felújítását tartalmazó projekt támogatást nyert, ezt a pályázatot szlovén 

oldalról Apace, Szent András, Szent Anna, Lenart településekkel, illetve a Szlovén 

Örökségvédelmi Intézettel, magyar oldalról pedig pedig Őriszentpéter városával nyújtottuk be 

és valósítjuk is meg. Szintén határon átnyúló projekt az AT-HU Ausztria-Magyarország 

Együttműködési Program keretében pozitív elbírálást nyert városarculat-városmarketing 

pályázatunk, amelynek megvalósítása a 2017-18 években történik majd a 

partnerszervezetekkel, úgy mint az Oststeirische Städtekooperation Egyesület (tagjai: 

Fürstenfeld, Bad Radkersburg, Gleisdorf, Fehring, Feldbach, Friedberg, Hartberg,Weiz), 

magyar oldalról pedig Körmend, Lenti, Vasvár, Zalalövő, Letenye és Őriszentpéter 

városokkal. Ezek a projektek remélhetőleg más, további sikeres együttműködési lehetőséget is 

magukban hordoznak. 

 

A kulturális turizmus, mint kapcsolódó terület: Szentgotthárd történelmi öröksége, a 

ciszterci „hagyaték”, a barokk út, a szentgotthárdi csata, természeti adottságaink, stb. 

elegendő táptalajt nyújt ehhez. Továbbra is kihasználatlan területe ugyanakkor a 

külkapcsolatoknak a kultúrához kapcsolható ezen része. Szentgotthárd a szlovén–osztrák 

határ mentén egyik lehetséges pontja egy kulturális háromszögnek, amit az eddigieknél 

talán jobban ki lehetne használni. Lehetne a három területből egy olyan pezsgő kulturális teret 

létrehozni, amelyben egyszerre van jelen három ország, három nép kultúrája és ami közös 

programokban, fesztiválokban, rendezvényekben fejeződik ki. Történtek próbálkozások erre, 

de további feladataink vannak ezen a téren. 

 

Javaslatunkat az Önkormányzat 2017. évi külkapcsolati tervére az előterjesztés 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

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

dönteni szíveskedjen! 
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Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi külkapcsolati 

tevékenységről szóló beszámolót megismerte és az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

az Önkormányzat 2017. évi külkapcsolati tervét elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

 

Szentgotthárd, 2017. február 20. 

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2017. évi külkapcsolati terve 

 

 

I. Testvérvárosi kapcsolataink ápolása 

 

Testvérvárosi kapcsolataink ápolásához szükség van a személyes találkozók szervezésére. 

Célunk, hogy együttműködéseinkben az intézményeink, polgáraink, civil szervezeteink 

közötti kapcsolatokra helyezzük a hangsúlyt. Ez a folyamat már mindegyik élő testvérvárosi 

kapcsolatunknál elindult. Szükséges azonban az önkormányzati szintű kapcsolatok 

ápolásához az is, hogy a szentgotthárdi delegációkat – legyenek azok énekkarok vagy a 

kézilabdázó diákjaink stb. – mindig elkísérje a Képviselő-testületünk legalább egy tagja is. 

Ugyanígy a meghívott külföldi partnerek fogadásánál fontos, hogy Önkormányzatunk 

képviselőjével is találkozzanak vendégeink.  

 

A fentiek alapján kiutazási és fogadási tervünk a 2017. évre: 

 

Fogadás 

Város Meghívott Felelős / partner Esemény Időpont 

Szentgotthárd 

testvérvárosok, 

érintett 

nemzetek 

PKKE, 

Önkormányzat, 

TDM 

Szentgotthárdi 

Történelmi Napok  

2017. július 27 – 

30. 

Kiutazás 

Város Felelős / partner Esemény Időpont 

Walldürn 
TDM, Gotthárd-Therm Kft., 

Önkormányzat 

Fény- és virág 

fesztivál 
2017. május  

 

II. Határmenti kapcsolatok ápolása 

 

Tartani kell a kapcsolatot Szentgotthárd szlovén és osztrák szomszédjaival, azért, hogy 

további munkakapcsolatok is kialakuljanak ezekkel a településekkel. Különösen ilyenek 

Ausztriában Mogersdorf, Heiligenkreuz, Jennersdorf; Szlovéniában Muraszombat, Grad, 

Lendva A cél, hogy a kapcsolat továbbfejleszthető legyen, elsősorban a kultúra és az 

idegenforgalom irányába.  

 

Fogadás 

Város Meghívott Felelős / partner Esemény Időpont 

Szentgotthárd  
oberwarti 

iskolai kórus  

Önkormányzat, 

Takács Jenő AMI 

Bartók Emléknap 

Szentgotthárdon  

2017. március 

18.  

 

Szentgotthárd zarándokok 

PKKE, 

Önkormányzat, 

Keresztény 

Megmozdulásokért 

Egyesület Sztg. 

1Úton 

Nemzetközi 

Zarándoknap 

2017. augusztus 

26. 
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III. Civil kapcsolatok 

 

Külkapcsolataink – elsősorban testvérvárosi kapcsolataink – ápolása céljából az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága a rendelkezésére álló 1.500.000,- 

Ft-os keretből gazdálkodhat (mely keretet azonban nem csak a külkapcsolatokra használhat 

fel). Civil partnereinknek, intézményeinknek a rendezvényeket megelőzően kell a Bizottság 

felé kérelemmel fordulniuk a konkrét támogatási összegre vonatkozóan, melyben a találkozó 

tervezett költségvetését is be kell mutatniuk. A civil szervezetek 2017-ben a Civil Alapból is 

kérhetnek támogatást külkapcsolataik építésére illetve ápolására. 

 

 

Jelen dokumentumot a Képviselő-testület az …/2017. sz. határozatával fogadta el. 

 

Szentgotthárd, 2017. március 1.   

 

 

                                                                                                       Huszár Gábor 

                                                                                                        polgármester 
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Tárgy: Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

tevékenységéről 
 

BESZÁMOLÓ 

 

a Képviselő-testület 

201 7. március 01-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bevezetés 

 

Fontos feladata az önkormányzat hivatalának, hogy évente beszámoljon a végzett munkájáról 

a képviselő – testületeknek. Bár a munkánk egy része olyan amiről hónapról hónapra 

beszámolunk a Két ülés között történt fontosabb eseményekről c. napirendben, de számtalan 

terület van ahonnan ilyen beszámoló nem készül. Az itt következő 51 oldalon a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról lesz szó. Az I. részben 

beszámolunk az egyes területeken folyó munkákról és a II. részben kifejezetten csak a 

hatósági munkáról – ami a Hivatal munkájának csak egy része. 

 

 

Miután végigolvasták az anyagunkat biztosan találnak olyan területet is amiről túl sokat nem 

is hallottak – de ezek is a hivatalunk feladatai. Látni fogják, hogy munkánk a 

szentgotthárdiakat a születésüktől a halálukig kíséri el és nincs is olyan szentgotthárdi, akinek 

valamilyen ügye ne lenne nálunk az élete folyamán. 

 

 

A beszámoló készítése nem egyszerű dolog. Vannak kevéssé látványos területek amikről túl 

sokat beszélni nem is lehet – azokat csak csinálni kell napi nyolc órában folyamatosan – és 

kollégáim végzik is ezeket nagy alázattal és odaadással. Van a munkánknak látványosabb és 

van nagyon látványos része is – ezekről könnyebb beszámolni és többet is el lehet mondani – 

mindez nem jelenti azt, hogy ezek „értékesebbek” lennének az előbb érintetteknél. De ezekkel 

kell magyarázni azt, hogy miért vannak időnként terjedelmi különbségek az egyes vezetők 

beszámolói között.  

 

 

Most először értük el, hogy a kötelező hivatali beszámolót nem az évtizedekig megszokott 

októberi ülésen, hanem februárban készítjük el. Így most az egész elmúlt évről mint hivatali 

szempontból teljesen lezárt évről tudunk számot adni. 
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I. 

Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2016. évi munkájáról 
 

SZENTGOTTHÁRD KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HATÓSÁGI ÉS 

KOORDINÁCIÓS ÜGYEK 
 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal ügyirat statisztikája: 

 

Szentgotthárdi ügyirat statisztika 2016.01.31-2016.12.31. 

 

Szervezeti egység Főszám (db) Alszám (db) Összesen(db) 

 

Jegyző és közvetlen 

irányítása alatt állók 

 

122 1138 1260 

Hatósági és 

koordinációs 

 

1286 4000 5286 

Önkormányzati és 

térségi erőforrások 

 

278 1131 1409 

Pénzügy 

 

2361 2174 4535 

Városüzemeltetés 1054 2843 

 

3897 

Huszár Gábor 8 94 102 

Összesen 

 

5109 11380 16489 

 

Ez tehát 12 hónap alatt indított 5109 ( alegutóbbi beszámolóban: 5518 volt) új ügyet mutat – 

minden ügyben további teendők vannak, ezekről szólnak a statisztika nyelvén az „alszámok” 

ami 11380 db (a legutóbbi beszámolóban 12325 volt) – ebből jön ki az egy év alatti összesen 

16489 db (a legutóbbi beszámolóban 17843 db volt). 

 

Mivel hivatalunk látja el Apátistvánfalva Községi Önkormányzata ügyeit is, tájékoztatásul 

megadjuk az ezzel kapcsolatos ügyirat statisztikát is: 

 

Apátistvánfalvi ügyirat statisztika 2016.01.31-2016.12.31. 

 

Szervezeti egység Főszám (db) Alszám (db) Összesen(db) 

 

Jegyző és közvetlen 

irányítása alatt állók 

 

15 48 63 

Hatósági és 

koordinációs 

131 210 341 
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Önkormányzati és 

térségi erőforrások 

 

15 14 29 

Pénzügy 

 

174 136 310 

Városüzemeltetés 38 61 

 

99 

Császár-Bartakovics 

Csaba 

14 3 17 

Összesen 

 

387 472 859 

 

Röviden a hatósági és koordinációs ügyekről: 

 

Az adminisztratív feladatok között, melyeket ellátunk, szerepel az iktatás, irattárazás, 

postakönyvírás, a központi e-mail címekre érkező küldemények kezelése, a két képviselő-

testület, a szentgotthárdi képviselő-testület állandó bizottságai, a közbeszerzési bizottság, a 

társadalmi bizottság, a társulási tanács és a négy nemzetiségi önkormányzat (egy 

Apátistvánfalván, három Szentgotthárdon) jegyzőkönyveinek és határozati kivonatainak 

elkészítése, a rendeletek egységes szerkezetbe foglalása, mindezek feltöltése a Nemzeti 

Jogszabálytárra. 

 

Képviselő-testületi ülések: 

 

2016-ban 19 képviselő-testületi és a hozzájuk kapcsolódó bizottsági ülések előkészítésében és 

lebonyolításában vettünk részt Szentgotthárdon és 13 képviselő-testületi ülés kapcsán 

Apátistvánfalván. Ezek jegyzőkönyvezése, határozati kivonatolása és az elfogadott rendeletek 

kihirdetése, a rendeletek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása is a Testületi és 

adminisztrációs csoportunk két tagjának (testületi ügyintéző és adminisztrátor) a feladata. (Itt 

jegyezzük meg, hogy a csoport harmadik tagja, az iktató, az önkormányzati társulás ülésein 

látja el a jegyzőkönyvvezetői feladatokat).  

Ezen időszak alatt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40 

önkormányzati rendeletet és 307 határozatot fogadott el, ezek közül 63 zárt határozat volt; 

Apátistvánfalván 19 rendeletet és 67 határozatot fogadott el a testület. Mindez kb. ugyanennyi 

megírt előterjesztést is jelent. 

 

A város három nemzetiségi önkormányzatának üléseinek előkészítése, előterjesztéseinek és 

jegyzőkönyveinek elkészítése vagy átnézése, határozati kivonatainak elkészítése és mindezek 

feltöltése a Nemzeti Jogszabálytárra a Kormányhivatal részére a testületi ügyintéző feladata 

volt. Novemberben felülvizsgáltuk a velük kötött együttműködési megállapodásokat. 

 

A testületi ügyintéző végezte januárban a képviselők és a nemzetiségi képviselők 
vagyonnyilatkozat-leadásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 

 

Év eleji feladat volt a két kizárólagosan önkormányzatunk által alapított közalapítványunk 

alapító okiratának módosítása az új Ptk. szerint. 

 

Gyermekvédelmi beszámolót intézményeinkkel közösen elkészítettük, majd a képviselő-

testület jóváhagyása után megküldtük a gyámhatóságnak. 
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Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 2016-ban három 

alkalommal tartott ülést. A testületi ügyintézőnk közbiztonsági referensi minőségében tagja a 

hétfős bizottságnak. A Bizottság munkaszervezeti feladatait (meghívó készítése, kiküldése, 

emlékeztető elkészítése, kiküldése, munkaterv készítése) a hatósági és koordinációs vezető 

látja el. 

 

A SZET Szentgotthárdi Kft-vel kötöttünk megállapodást a 2016. évi kényszerkaszálások 

elvégzésére. 

 

Hirdetményi úton közölt döntések kifüggesztése, majd a hirdetőtábláról történt levételt 

követően záradékolva visszaküldése a bíróságnak, rendőrségnek, végrehajtónak vagy éppen 

egy vadásztársaságnak is feladatunk volt. 

 

Regisztráltuk a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalt a Vas Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamaránál mint szakképzési gyakorlati képzőhely. Június 20-tól július 15-ig egy 

ügykezelő szakos diák végezte nálunk nyári szakmai gyakorlatát. 

 

Új és időigényes feladatként jelentkezett az elmúlt évben az önkormányzati rendeletek 

egységes szerkezetbe foglalásának felülvizsgálata. Hat rendelet került egyelőre 

felülvizsgálatra: az SZMSZ, az anyakönyvi rendelet, a szociális rendelet, a Zöld 

Szentgotthárd címes rendelet, a Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából 

meghatározó épített környezet védelméről szóló rendelet és a városi címer, zászló és a 

„Szentgotthárd” név használatáról szóló önkormányzati rendelet, illetve ez alapján került a 

helyi népszavazás kapcsán új rendelet elfogadásra. 

 

Új Egyedi Iratkezelési Szabályzatot készítettünk, egyeztetve és elfogadtatva a Vas Megyei 

Kormányhivatallal és a Vas Megyei Levéltárral. A Vas Megyei Levéltár jóváhagyásával 

selejteztük a 2003 és 2012 között keletkezett, nem maradandó értékű mintegy 32  

iratfolyóméternyi (és a mérlegelés alapján csaknem kéttonnányi) ügyiratot. 

 

Az egyik legaprólékosabb előkészítést és lebonyolítást igénylő feladatunk az október 2-i 

országos népszavazás volt, melyben mindkét csoportunk valamennyi tagja részt vett. 

Ugyanígy valamennyien egész évben a szentgotthárdi ügyekkel párhuzamosan 

Apátistvánfalva ügyeit és ügykezelési feladatait is intéztük. 

 

Feladatunk volt a hivatalunkban dolgozó közfoglalkoztatottak munkájának koordinálása, az 

ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. 

 

Folyamatosan figyelemmel kísértük a jogszabályi változásokat a Magyar Közlönyben, ezekre 

felhívtuk a figyelmet. 

 

Szerdánként a hatósági és koordinációs vezető beszámolt a jegyzőnek az általa vezetett 
csoportokban folyó munkáról. 

 

A háromévente kötelező ebösszeírást hirdettük meg tavaly. 

 

Decemberben felülvizsgáltuk a hivatali ügyrendet, és a szükséges módosításokat jegyzői 

utasításban megtettük. 
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Személyi állomány: 

 

Két csoportunkban 2016-ban személyi változás nem történt, az Igazgatási csoport 4 

ügyintézővel, a Testületi és adminisztrációs csoport pedig 1 ügyintézővel és 2 ügykezelővel 

működik. 

 

SZENTGOTTHÁRD KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

VÁROSÜZEMELTETÉS 

 

A röviden csak Városüzemeltetésként emlegetett  terület konkrétan a következő csoportokból 

épül fel: Közszolgáltatási és településüzemeltetési csoport, Építéshatósági csoport, valamint a 

Közterület-felügyelet  

A városüzemeltetés alatt működő csoportok az elmúlt évben az alábbiakban felsorolt 

munkákat végezték el, illetve feladatokat látták el a helyi közutak, közterületek, csapadékvíz-

elvezető rendszerek, önkormányzati ingatlanok - fenntartása, - üzemeltetése,  - felújítása, 

illetve az ezekkel kapcsolatos beruházások lebonyolítása területén. Továbbá a vízkár-

elhárítási, a közvilágítási, a hulladék-gazdálkodási, a vagyon- és lakásgazdálkodási, a pályázat 

előkészítési, építéshatósági, a település rendészeti, a hivatal üzemeltetési, valamint a 

közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek ellátása területén. 

A helyi közutakkal, csapadék-vízelvezető rendszerekkel kapcsolatos munkák (építések, 

felújítások) : 

Munka megnevezése Műszaki tartalom Bekerülési költség (br. Ft) 

1., Alkotmány úti autóbusz 

öbölpár építés 

Autóbuszöböl, burkolat 

szélesítéssel AC-11-es jelű 

aszfaltréteg készítése (2 

rétegben: kötő és kopóréteg), 

fellépő kialakítása 6cm 

térkőburkolattal, járda 

kibővítése, felújítása  

4.951.038,- Ft 

2., Zsidai u.II. ütem 680 m 

hosszúságú szakasz teljes 

szélességű burkolatfelújítás, 

burkolatszélesítés Örökzöld 

utcai csomóponttól a Zsida-

patak hídig  

4,5 m széles új hengerelt AC-

11-es jelű hengerelt aszfaltréteg 

készítése (2 rétegben: 

kiegyenlítő és kopóréteg) 

kiemelt szegély építése, 6 cm 

vastag térkőburkolat építése, 

kocsibejárók kialakítása, 

folyókák építése, közműaknák 

szintbeemelése 

26.035.508,- Ft 

3., Akác utca burkolat-

felújítás 180 m hosszúságú 

szakaszának teljes szélességű 

burkolat-felújítása 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése 

(2 rétegben: kiegyenlítő és 

kopóréteg) kocsibejárók 
kialakítása, folyókák építése, 

közműaknák szintbeemelése 

10.896.918,- Ft 

4., Fenyő utca burkolat-

felújítás 130 m hosszúságú 

szakaszának teljes szélességű 

burkolat-felújítása (az utca 

teljes szakasza) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése 

(2 rétegben: kiegyenlítő és 

kopóréteg) kocsibejárók 

6.116.066,- Ft 
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kialakítása, folyókák építése, 

közműaknák szintbeemelése 

4., Kossuth L. utcai parkoló  28 merőleges, 3 párhuzamos, 1 

mozgássérült térkövezett 

parkolóállás került kialakításra, 

valamint a meglévő burkolat 

teljes szélességében AC-11 jelű 

aszfalttal készült el, 

járdafelújítás 

7.671.964,- Ft 

5., Szentgotthárd-

Rábatótfalu, Fenyő utca 

csapadékvíz-elvezetése 

Nyílt árok iszapolása Tótfalusi 

út és Új-patak között 200,00 

fm; Nyílt árok iszapolása 

Tótfalusi út D-i oldalán 123,00 

fm; Nyílt árok iszapolása 

Fenyő utca két oldalán 120,00 

fm; Rácsos folyókák, víznyelő 

aknák és zárt vezeték átépítése, 

helyreállítása; 

Betonba rakott 

mederlapburkolat készítése 

árok fenéken és rézsűn  

40x40x6 cm betonlapokból 

szegély betonnal Fenyő utca 

két oldalán 144,00 m
2
; 

Meglévő csőátereszek 

mosatása 6,00 db 

 

3.764.158,- Ft 

 

7., Szentgotthárd-

Rábatótfalu városrészen 

nyílt csapadékvíz-elvezető 

árok építése 530 fm 

(folyamatban 70 %-os 

készültségi fokban) 

Nyílt árok kiépítése, beton 

csőátereszek építése, meglévő 

kocsibejáró csőátereszek 

átépítése, meglévő szennyvíz 

nyomóvezeték kiváltása, 

meglévő ivóvíz gerinc 

kiváltása, meglévő gáz gerinc 

vezeték kiváltása 

10.610.342,- Ft 

9., Felsőpatak utca, Erdei 

utca, illetve Zöldlomb utca 

22 fm csapadékvíz-

elvezetési, illetve új útalap 

építési munkálatai 

Felsőpatak utca: Burkolatalap 

készítése 0/56-os zúzottkőből 

25 cm vtg.-ban, földárok 

készítése 124 fm, meglévő 

földárok tisztítása 74 fm, „K” 

szegély készítése 228 fm, 

burkolt árok készítése 188 fm 

Erdei utca: Burkolatalap 

készítése 0/56-os zúzottkőből 

25 cm vtg.-ban 

Zöldlomb utca: „K” szegély 

készítése 22 fm 

5.399.142,- Ft 

 

2017. évre áthúzódó helyi közutakkal, csapadék-vízelvezető rendszerekkel kapcsolatos 

munkák (építések, felújítások): 
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Munka megnevezése Műszaki tartalom Bekerülési költség (br. Ft) 

1., Kilián Gy. utca 

csapadékvíz-elvezetés 

rendezése 

Csőfektetés munkaárokba   

NA 30 cm-es beton csőből 

kocsibejáróknál vállbeton 

megerősítéssel; Folyóka, 

víznyelő akna, ereszcsatorna 

bekötések építése 

1.900.174,- Ft 

 

2., Szentgotthárd-

Rábatótfalu városrészen 

nyílt csapadékvíz-elvezető 

árok építése 530fm (50 %-

os készültségi fokban) 

Nyílt árok kiépítése, beton 

csőátereszek építése, 

meglévő kocsibejáró 

csőátereszek átépítése, 

meglévő szennyvíz 

nyomóvezeték kiváltása, 

meglévő ivóvíz gerinc 

kiváltása, meglévő gáz gerinc 

vezeték kiváltása 

10.610.342,- Ft 

3, Vakarcs K. utca északi 

oldalán, illetve Új utca 

keleti oldalán a nyílt 

csapadékvíz-elvezető árok 

folyásfenék burkolat 

elkészítése 200 fm 

Nyílt csapadékvíz-elvezető 

árok folyásfenék 

burkolatának elkészítését 

40x40x6 cm-es 

betonlapokkal 

1.320.800,- Ft 

4., Vis maior támogatásból 

úthelyreállítások 

 

Elnyert vis maior 

támogatásból lokális 

úthelyreállítások 8 

helyszínen. Megvalósítás 

2017-ben. 70 % támogatás, 

30 % önerő 

19.325.650,- Ft 

 

 

Közvilágítással kapcsolatos beruházás: 

 

Munka megnevezése Műszaki tartalom Bekerülési költség (br. Ft) 

Szentgotthárd Város 

közvilágítási hálózatának 

LED technológiás 

korszerűsítése 

ESCO konstrukció 

keretében, a vállalkozó 

végezte terveztetést,  

engedélyeztetést, 

kivitelezést, illetve végzi az 

üzemeltetést és karbantartást, 

illetve a tevékenységek 

finanszírozásának 

lebonyolítását, amelyért a 

futamidő alatt az 
önkormányzat bérleti és 

üzemeltetési díjat fizet (1570 

db lámpatest) 

Bérleti díj: 1.308.303,- Ft/hó 

Üzemlt. díj.: 1.778,- 

Ft/lámpatest/hó 

 

Magasépítési felújítások, beruházások: 

 

2015. évről áthúzódó magasépítési felújítások, beruházás: 
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- Sportöltöző építés kivitelezése: a meglévő tekéző épületéhez kapcsolódó sportöltöző 

és kiszolgáló helyiségeinek kialakítása (Szentgotthárd, Kossuth út 57., Hrsz.: 93/2.) 

 

 

2016. évben megvalósult magasépítéssel kapcsolatos felújítások, beruházások: 

 

 

Munka megnevezése Műszaki tartalom Bekerülési költség 

(br. Ft) 

SZOI Széchényi István 

Általános Iskola épületében 

vizesblokk felújítása II. 

ütem kivitelezése 

„A”jelű épületszárny földszinten – 

emeleten   1 – 1 db fiú , 1 – 1 db lány 

vizesblokk teljes felújítása. 

 

18.267.713,- Ft 

Széll K. tér 19. szám alatti 

lakóépület homlokzat-, és 

tető felújítás  

Homlokzat felújítás: homlokzat 

hőszigetelése, színezése, valamennyi 

homlokzati nyílászáró cserére került 

(fehér tok és színes szárny) műanyag 

nyílászárók redőnnyel. 

Tetőfelújítás: a meglévő héjazat és a 

bádogos szerkezetek cseréje teljes 

felületen. Villámvédelem kiépítésre 

került. 

18.632.264,- Ft 

Szentgotthárd, Takács Jenő 

Művészeti Iskolában az 

épületen található műemlék 

jellegű nyílászáróinak 

cseréje 

Homlokzati nyílászárók cseréje: a 

meglévő nyílászárókkal azonos 

megjelenésű, díszítésű hőszigetelt bukó 

– nyíló kivitelű nyílászárók kerültek 

beépítésre az utcai és udvari 

homlokzaton. 

8.257.222,- Ft 

SZOI Arany János 

Általános Iskola előtti 

lépcsők felújítási 

sérült lépcső elemek elbontása, 

hulladék elszállítása, új lapok elemek 

(járófelület, homloklapok) 
578.400,- Ft 

 SZOI Széchenyi 

Általános Iskola: kémia 

tanterem átalakítása 

két helyiség közötti gipszkarton 

válaszfal elbontása – helyének 

helyreállítása, bontott anyag 

elszállítása, falburkolat eltávolítása, 

falfelületek festése, kísérletek végzésére 

használt üveg elválasztó szerkezet 
javítása, kémiaszertár festése 

452.120,- Ft 

SZOI Vörösmarty Mihály 

Gimnáziumban 7 db pince 

ablaknyílás rácsozása 

a pince szellőztetésének biztosítására 

30x30 –as zártszelvény keret került 

felszerelésre 

253.050,- Ft 

Szentgotthárd – 

Máriaújfalu Művelődési 

ház felújításának I. 

ütemének kivitelezése 

az utcai – déli homlokzaton a 

nyílászárók cseréje, bejárati bővítmény 

kialakítása: rámpa – bejárati lépcső 

építése, lapos tető fedéssel, 

akadálymentes WC kialakítása, 5 m3 

térfogatú egyedi szennyvízgyűjtő 

tartály telepítése 

 

11.756.591,- Ft 
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Szentgotthárd – Farkasfa 

Művelődési ház vizesblokk 

építése 

bővítés: női-, férfi-, és 

mozgáskorlátozott WC – kézmosó 

helyiség került kiépítésre 

fedett külső megközelítési lehetőséggel 

13.062.229,- Ft 

Szentgotthárd – Farkasfa 

Művelődési ház belső 

felújítás 

 

villamos hálózatának teljes felújítása, 

teljes belső fal és mennyezet festése, 

konvektoros gázfűtés javítása 
5.955.542,- Ft 

Szentgotthárd – Farkasfa 

Művelődési ház parketta 

burkolattal ellátott 

helyiségeinek felújítása: 

csiszolás, lakkozás, új 

szegély lerakása 

Helyiségek: nagyterem 91,96 m
2
, 

könyvtár: 12,23 m
2
, olvasó: 11,11 m

2
, 2 

db klub helység: 13,97 m
2
 + 21,06 m

2
, 

Összesen: 150, 33 m
2
 

631.385,- Ft 

Színház épület bejárati üveg 

ajtó cseréje 

1 db műanyag homlokzati nyílászáró 

2515 x 3090 (2190 + 900 íves fix 

bevilágítóval) 3 rtg hőszigetelő 

üvegezéssel 

 

794.883,- Ft 

SZOI Széchenyi Általános 

Iskola zászlótartó rúdja 

mellett lévő ciprusok és 

tuják, takarónövények 

kivágása 

A terület parkosítását: növények 

telepítése (virágos cserje), 24/32 –es 

mosott kavics felülettakaró réteggel 

ellátva. 

 

124.500,- Ft 

SZOI Vörösmarty Mihály 

Gimnáziumban 1 db 

osztályterem ajtó cseréje 

 

137.160,- Ft 

SZOI Vörösmarty Mihály 

Gimnázium díszudvarán 15 

db smaragd tuja ültetése 

 

 

76.200,- Ft 

Szentgotthárd, József A. u. 

33. számú lakóépület 

bontása 

 

5.768.706,- Ft 

Intézményi 

vizesblokkokban kiegészítő 

szerelvények felszerelése 

SZOI Takács Jenő Művészeti 

Iskolában: folyékony szappan adagoló 3 

db kéztörlő adagoló  3 db 

 

SZOI Arany János Általános Iskola: 

zárt toalettpapír adagoló 23 db 

kéztörlő adagoló  12 db 

 

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium: 

  

zárt toalettpapír adagoló 21 db  

kéztörlő adagoló              14 db 

 

257.820,- Ft 

SZOI Vörösmarty Mihály 

Gimnázium vápacsatorna 

cseréje (beázás 

 
381.914,- Ft 
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megszüntetése) 

 

Színház: izzó csere  

 

nézőtéri emeleti közlekedő 

helyiségében 16 db izzó cseréjét  

aula kiállító teremben 26 db izzó 

cseréjét 

 

135.850,- Ft 

Oktatási Intézményekben 

fűtési rendszer 

karbantartása: 

 

 

 

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium: 

 169 db Herz szelep és ATM 

visszatérő szelep, valamint 

csőhosszabbító beépítése, 

rendszer beszabályozás 

5 db radiátor felszerelése cseréje 

 

SZOI Széchenyi Általános Iskola: 

 6 db radiátor felszerelése 

szeleppel 

 

1.671.884,- Ft 

Oktatási Intézményekben 

tanterem felújítás: 

 

 

 

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium: 

 3 db osztályteremben laminált 

padlóburkolat készítése 

 

SZOI Arany János Általános Iskola: 

 1 db osztályterem teljes festése, 

lamináltpadlóburkolat  készítése 

 könyvtár helyiségben laminált 

padlóburkolat készítése 

 

SZOI Széchenyi Általános Iskola: 

 1 db kiválasztott osztályterem 

teljes festése, laminált padló-

burkolat készítése 

 

2.270.000,- Ft 

SZOI Széchenyi Általános 

Iskola beázás miatti 

lapostető javítása 

 

215.011,- Ft 

SZOI Arany János 

Általános Iskola hátsó 

lépcsőjének 

korlátmagasítása: 

korlát magasítása 32 cm, 40/20/2 –es 

zártszelvény kerettel, 2 db függőleges 

merevítéssel, 12 cm magas lakkozott 

fenyő fabetéttel. 

299.085,- Ft 

Oktatási Intézményekben 

villanyszerelési 

munkálatok:  

 

 

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium: 

 Aulában TV készülékhez koax, 

utp és egyéb adatkábel 

csatlakozá-sainak kiépítése 

falon kívül 

 technika terem 

364.420,- Ft 
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villanytűzhelyének bekötése 

 

SZOI Arany János Általános Iskola: 

 számítástechnikai terem 

dugaszo-lóaljzatának több 

áramkörre szét-szedése, bevésett 

falkábelben, faljavítás, vakolás, 

festés 

 

SZOI Széchenyi Általános Iskola: 

 számítástechnikai terem 

dugaszoló-aljzatának több 

áramkörre szétsze-dése, új 3 

fázisú betápkábel a főelosztótól 

a számítástechnikai teremig 

szükség esetén javítási munka 

 

 

 

Részt vállaltunk a közbeszerzési, illetve beszerzési eljárások műszaki, jogi előkészítésében, 

lebonyolításában, adminisztrálásában. Feladatunk a Közbeszerzési Bizottság és a Beszerzési 

Munkacsoport munkájának segítése, koordinálása az ezzel kapcsolatos adminisztrációs 

feladatok ellátása. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2016-

ban 8 ülést tartott, amelyen 11 db határozatot hozott. Az Önkormányzat a Kbt. hatálya alá 

nem tartozó beszerzésekre vonatkozó helyi beszerzési szabályzata értelmében a nettó 5.000,- 

eFt-ot meghaladó beszerzések esetén az eljárás lezárásával kapcsolatos döntést is a 

Közbeszerzési  Bizottság hozza meg. Ennek a szabálynak az értelmében a Közbeszerzési 

Bizottság 7 db, a közbeszerzési törvény hatálya alán nem tartozó beszerzés esetében hozta 

meg az eljárást lezáró döntéseket, amelyekkel kapcsolatban 7 db határozatot hozott.  

 

Részt vettünk, illetve lebonyolítottuk a magas-, illetve mélyépítéssel, valamint a közlekedés 

építéssel, illetve felújítással kapcsolatos munkák engedélyes-, illetve kivitelei terveztetését, 

illetve az elkészült tervek engedélyeztetését. 

  

A 243 db önkormányzati bérlakás, ingatlanok, vagyongazdálkodás területén az alábbi 

munkákat végeztük el.  
Lakásügyekben: 31 előterjesztés, melyben lakás kiutalások, bérleti szerződések ügyei, lakcím 

bejelentkezések kerültek napirendre. 

Ingatlanügyekben: 67 előterjesztés került a testület elé, melyben rendeletmódosítások 

(lakások bérletéről, lakbér, vagyonrendelet, közterület rendelet), helyiség bérbeadások 

(garázs, üzlet stb.), ingatlan vásárlási ügyek, Ipari park bővítései s értékesítések kerültek 

napirendre. Szerződések előkészítése. Az előző évhez képest 20%-kal több előterjesztés 

készült. 

Első lakáshoz jutók ügyei, 2016-ban 6 szerződés került megkötésre. 

Továbbá számos közterület-használatról kötöttünk megállapodást vagy 75-85 ügyben. 

Termőföldek értékesítése, haszonbérbe adásának hirdetményi úton közlése, mely 2014-től 

jelentősen bonyolódott és rengeteg időt igényel azóta is az adminisztrációja. 
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Térinformatikai fejlesztés megvalósult, további fejlesztési lehetőségek adottak (rendezési terv 

beépítése, temető nyilvántartás, csapadékvíz közmű szakág aktualizálása, bemérése). 

ingatlan vagyonkataszter vezetése – Önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű vagyon 

átvezetése megtörtént. 

Oktatási intézmények átadása a KLIK-nek. 

Tulajdonosi hozzájárulások kezelése 11 ügyben. 

Széll 19. sz. társasház homlokzatának s tetőzetének felújítása. 

Apátistvánfalva társközségben végzett munkák : 

- ingatlankataszter vezetése – vízi-közmű vagyon átvezetése 

- Apátistvánfalva és Orfalu közt ingatlancsere (Hivatal-Kultúr), majd a Kultúr 

társasházzá alakítása 

- Közvilágítás korszerűsítése LED fényforrásra (Enerin KFT) 

- Temető fenntartási hozzájárulások és temető üzemeltetésének ügyek 

- Belterületbe vonás 

- Gazos területek kaszáltatása, gyommentesítése 

- Iskola s Óvoda vagyonkezelésbe adása 

- Ingatlan vásárlás Őrségi Nemzeti Park 

 

Építéshatósági csoport: 

 

Szentgotthárd teljes közigazgatási területe: 

 

- A település-szerkezeti terv felülvizsgálata, a város teljes közigazgatási területére 

kiterjedő helyi építési szabályzat és szabályozási terv elkészítése megtörtént.  

A szerkezeti tervet a 145/2016. számú határozattal fogadta el a képviselő-testület. A helyi 

építési szabályzat és szabályozási terv elfogadása a 19/2016.(VI.30.) önkormányzat 

rendelettel történt, mely 2016. augusztus 1-től hatályos. 

- településképi bejelentések: négy bejelentés érkezett, valamennyi a bejelentés 

tudomásulvételével zárult. Két bejelentés lakássá minősítésre, egy klímaberendezés 

kültéri egységének elhelyezésére, egy pedig homlokzat felújítására – Mártírok u. 1. – 

vonatkozott.   

- szakhatósági közreműködés: harminchárom szakhatósági állásfoglalás kiadására került 

sor, a Körmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztály, a Média és Hírközlési Hatóság, a     

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Mérésügyi Műszaki Biztonsági Hatóság, tervezők 

megkeresései kapcsán 

- belföldi jogsegély irányti kérelem a VMK Szentgotthárdi Járási Hivatal 

Gyámhivatalától, a NAV Illetékosztályától, a VMK Környzetvédelmi Főosztályától 

érkezett   

- építésügyi bírságot egy esetben szabtam ki, egy zsidai városrészben lefolytatott 

fennmaradási ügyben 

- ingatlan és lakáscímek igazolása kapcsán huszonöt darab hatósági bizonyítvány 

kiadására került sor   

- előterjesztések készítése, közreműködés előterjesztések készítésében 

- ügyfelek építéshatósági tájékoztatása, érdeklődésre; kérelem benyújtása nélkül; 

folyamatosan - nagy számban   

- statisztikai adatok:  
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                     - lakóépület/lakás megszűnés: 4 db 

                     - használatba vett lakások, családi házak :  38 db 

          - idén 81 db új lakás, családi ház építésére lett építési engedély kiadva,  

                       a bejelentés tudomásul véve    

- határozatok száma: 46 db 

- hatósági bizonyítványok száma:  33 db 

- végzések száma:  128 db 

- egyszerű bejelentések száma: 5 db  

- jogorvoslati eljárás nem volt 

 

Városunk környezetében 15 településen : 

2016 év 

Hatóság 

Határozatok száma 

Végzések 

száma 

Hatósági 

bizonyítványok 

száma 

Építési és 

módosított 

építési 

Fennmaradási 

Egyéb (az előbbi 

kettőtől eltérő 

minden más 

határozat) 

Alsószölnök 0 0 0 0 0 

Felsőszölnök 5 0 1 6 2 

Szakonyfalu 3 0 1 3 0 

Magyarlak 4 1 3 6 1 

Csörötnek 4 1 0 10 7 

Kétvölgy 2 0 0 7 0 

Orfalu 3 0 0 11 0 

Vasszentmihály 2 0 2 4 1 

Rátót 0 1 0 6 1 

Apátistvánfalva 3 0 5 10 1 

Kondorfa 1 0 1 2 3 

Nemesmedves 0 0 0 0 0 

Gasztony 3 0 1 3 0 

Rönök 1 1 2 4 5 

Szakonyfalu 3 0 1 2 0 

Rábagyarmat 1 0 3 4 0 

            

Összesen  

35 4 20 78 21 

 

További munkáink : a hivatal adminisztrációs tevékenységének technikai kiszolgálása 

másolási, testületi anyagok készítése terén. A polgármesteri hivatal épülete vagyonvédelmi 

(riasztó), tűzvédelmi eszközeinek a felügyelete, irodák, közös helyiségek, folyosók bútorainak  

beszerzése, elhelyezése.  

 

Csoportunkhoz tartozó két fő közterület felügyelő folyamatos városrendészeti (részleges 

közlekedésrendészeti) feladatokat látott el. 
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SZENTGOTTHÁRD KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

PÉNZÜGY 

 

Feladatainkat két nagy területre bonthatjuk: költségvetési,pénzügyi feladatok, valamint 

adóhatósági, adóigazgatási feladatok. Ennek keretében végzi Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és intézményei:Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, Móra Ferenc 

Városi Könyvtár és Múzeum, Rendelőintézet, Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás és intézményei: Szentgotthárd és Térsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, Városi 

Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Apátistvánfalva Község 

Önkormányzata, Apátistvánfalva Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat és Szentgotthárd 

Német, Szlovén, Roma Nemzetiségi Önkormányzatai pénzügyi-gazdasági- költségvetési 

feladatait, valamint a két önkormányzat adóügyi-adóigazgatási feladatait. 

Költségvetési pénzügyi feladatok: 

* előkészíti a Képviselő-testületek, Társulási Tanács, nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi 

igazgatási feladatait 

* közreműködik a helyi költségvetési, átmeneti gazdálkodást szabályozó rendeletek, 

zárszámadás előkészítésében 

* közreműködik a költségvetés végrehajtásában, elkészíti az éves költségvetési 

rendeletmódosításokat 

* szervezi a helyi bevételekből adódó önkormányzati feladatok ellátását 

* ellátja az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési intézmények pénzügyi, 

gazdasági tevékenységét 

* közreműködik a pénzügyi kihatású ágazati intézkedések kidolgozásában 

* javaslatot készít az esetleges hitelfelvételre, eljár a Kormány hozzájárulásának megadásában 

(Kormányengedély) 

* megszervezi az Önkormányzati Közös Hivatal gazdálkodási tervezési feladatait 

* a költségvetés tervezésével kapcsolatban a bevételek számbavétele, a kiadások tervezése, 

költségvetési egyensúly megteremtése, feltételeinek biztosítása, előirányzat módosítás, 

felhasználás figyelemmel kísérése, nyilvántartások vezetése 

* előirányzat felhasználási és likviditási terv készítése, aktualizálása 

* a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok során vezeti az állami hozzájárulások 

igénybevételéhez szükséges nyilvántartásokat, elszámolásokat, esetleges módosításokat, 

figyelemmel kíséri a költségvetési egyensúly megtartását 

* elvégzi a céltámogatások igénylését, pénzügyi elszámolását (ágazati pótlékok, segélyek) 

* Fejezeti, Európai Uniós, egyéb pályázatok pénzügyi – könyvviteli feladatait elvégzi 

* egészségbiztosítási alap által ellátott feladatok pénzellátásának biztosítása, pénzügyi 

elszámolása, nyilvántartása 

* gondoskodik az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátási terv alapján történő 

pénzellátásáról 

* a gazdálkodással összefüggő pénzforgalom bonyolítása a bankszámlákon 

* bérgazdálkodással összefüggő feladatok, béralap tervezése, bérfelhasználás nyilvántartása, 
bérkönyvelés feldolgozása 

* beruházások, felújítások lebonyolításának pénzügyi előkészítése, pénzügyi nyomon 

követése, pénzügyi – könyvviteli feladatai 

* befejezett beruházások aktiválása, ingatlankataszteren bevételezése, vagyon növekedés 

aktualizálása 

* önkormányzat tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, leltár előkészítés, analitika-

főkönyvegyezőség, selejtezés, készletgazdálkodási feladatok, részt vesz a leltározási ütemterv 
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elkészítésében, ellátja a leltárellenőrzési feladatokat, az eszköznyilvántartó program 

segítségével vezeti a hivatal és az önkormányzat vagyon nyilvántartását, elvégzi az állomány 

számítógépes feldolgozását (növekedések, csökkenések, értékcsökkenés elszámolása). 

Elkészíti az állományba vételi bizonylatokat. 

* gépjárművek működtetésével kapcsolatos feladatokból adódó könyvviteli feladatok (kártya 

) 

* fizetési kötelezettségek szabályszerű teljesítése 

* az önkormányzat fenntartásában lévő részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdasági, 

pénzügyi tevékenységével kapcsolatos kontírozási feladatok elvégzése, ezek számítógépen 

való rögzítése, könyvelése, adatszolgáltatás a gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan 

működő és gazdálkodó intézmények részére 

* készpénzfizetések bonyolítása, pénztár könyvviteli feladatok, pénztárjelentések, 

intézmények ellátmány elszámolásainak ellátása 

* munkabérek átutalása folyószámlára a bérjegyzékek alapján, bérnyilvántartások 

* megbízási díjak számfejtése, kifizetése, nyilvántartása, jelentése 

* az ÁFA nyilvántartás vezetése, bevallása, visszaigénylése 

* az államháztartás információs rendszerében költségvetési tervinformáció, féléves, 

háromnegyedéves és éves költségvetési beszámoló összeállítása, alapokmányainak 

elkészítése, pénzforgalmi jelentés időszaki mérlegjelentés összeállítása 

* vezeti a hivatal és az önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartását, ellátja az 

ellenjegyzési és érvényesítési feladatokat az önkormányzat és hivatal feladatköréhez tartozó 

szállítókkal kapcsolatos egyeztetési, levelezési feladatokat elvégzi, követelések, 

kötelezettségek nyilvántartása 

* kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kimutatását és annak egyeztetését elkészíti 

* 2016. évben új könyvelési program bevezetésére került sor 

* havonta elkészíti a pénzügyi infót, negyedévente mérlegjelentést is a Kincstár felé Áht 

alapján 

* apátistvánfalva esetében benyújtotta és elszámolta az „önkormányzati működési támogatás” 

pályázatot 

* ellenőrzi a pénzforgalom és a számvitel egyezőségét 

* naprakészen előkészíti (kontírozza) a főkönyvi számokat, a könyvelést 

* ellátja a pénztár, a bank, a munkabérek könyvelésével kapcsolatos feladatokat 

* vezeti a vagyonkataszteri nyilvántartást, aktualizálja azt, vezeti az ingatlan-

vagyonkataszterhez kapcsolódó analitikus kimutatásokat, biztosítja kötelező egyezőséget 

* testületi rendeletek, határozatok nyilvántartásának vezetése, pénzügyi végrehajtása 

* civil szervezeteknek adott támogatások nyilvántartása, elszámoltatása 

* a KIRA program kezelése 

* a pályázati pénzek nyilvántartása és egyeztetése a pályázati irodával 

* vezeti a segélyek és szociális juttatások teljes bankszámlaforgalmát 

* az éves mutatószám-felmérést, állami támogatás lemondásokat, állami támogatás 

igényléseket koordinálja, az intézményi és Intézményirányítási Iroda adatszolgáltatása alapján 

* a gazdálkodási szabályzatok elkészítéséről, aktualizálásáról gondoskodik 

* segítik a polgármester, a jegyző önkormányzati és hivatali gazdálkodási feladatainak 
végrehajtását, feladatellátását 

* az országos és helyi választási feladatok lebonyolításában, azok számviteli és elszámolási 

feladatait koordinálja 

* ellenőrzi és vezeti a létszám – és bérnyilvántartásokat 

* a szociális ellátáshoz kapcsolódó és egyéb igényléseket ( elkészíti az ÖNEGM rendszerben 

és határidőre eljuttatja a MÁK-hoz, 
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* gondoskodik a hivatal és az önkormányzat áfa, munkáltatót terhelő rehabilitációs 

hozzájárulás és a cégautóadó nyilvántartásáról, elkészíti a előírt gyakoriság szerint a hivatal és 

az önkormányzat bevallásait, ellátja az említett adókkal kapcsolatos egyéb feladatokat 

(bejelentkezés, adatmódosítás) 

* vevői szerződéseket nyilvántartja 

* elkészíti az egyedi és a szerződéses számlákat, a kimenő számlák analitikus nyilvántartását 

és a hátralékosok kimutatását, 

* az érintett osztályokkal egyeztet nyilvántartott követelések pontosságáról, részükre 

negyedévente a hátralékosok listáját átadja 

* függő bevételi tételek nyilvántartását vezeti havi bontásban, erről negyedévente a 

mérlegjelentéshez kimutatást készít 

* helyi adószámlák napi könyvelését végzi, ezt az adóügyi osztállyal egyezteti negyedévente 

* év végén a munkaköréhez tartozó követelésekre vonatkozóan az egyenlegközlőket elkészíti, 

majd kiküldéséről gondoskodik 

* a banki helyesbítések könyvelését a bevételek tekintetében ellátja a tárgyhót követő hó 20-

ig 

* vezeti a pénztárjelentéseket, végzi a pénztár zárását, kiállítja a bevételi és kiadási 

pénztárbizonylatokat, csatolja a kapcsolódó számlákat, egyéb mellékleteket, melyeket 

előzetesen alaki és tartalmi szempontból ellenőriz 

* a havi pénzeszköz igényléseket gyűjti, koordinálja, gondosodik azok határidőre történő 

banki kihozataláról 

* a készpénzes számlákkal kapcsolatosan iktatási feladatokat és az érvényesítési feladatokat 

ellátja, 

* kezeli a készpénzutalvány füzetet, vezeti az előleg-nyilvántartást, végzi az előleg-

elszámoltatást, 

* a szociális ellátáshoz kapcsolódó készpénz kifizetéseket elvégzi, 

* a Statisztikai Hivatal részére negyedévente jelentést készít az önkormányzati 

beruházásokról és továbbításáról gondoskodik 

* vezeti a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vagyon nyilvántartását, elvégzi az 

állomány számítógépes feldolgozását (növekedések, csökkenések, értékcsökkenés 

elszámolása) elkészíti az állományba vételi bizonylatokat 

Külön említést érdemel, hogy 2016-ban az új EPER – pénzügyi-gazdálkodási rendszer lépett 

be fokozatosan: a könyvviteli- és számlázási rendszeren keresztül. Az utolsó negyedévi 

főkönyvi kivonatok MÁK felé történő adatszolgáltatása már ezzel történt. Ugyancsak e 

rendszerrel történik a zárszámadás is, köszönet ezért a költségvetési könyvvitelben dolgozó 

kollégáknak. 

Adóügyi feladatok: 

* biztosítja a hatáskörébe utalt helyi és központi adójogszabályok érvényesítését 

* intézi a hatáskörébe tartozó központi adókkal, valamint a helyi adókkal kapcsolatos 

bejelentéseket, panaszokat 

* eljár az adózással kapcsolatos méltányossági ügyekben 

* illetékességi területén biztosítja az adózók tájékoztatását az adókötelezettséget érintő 

rendelkezések terén 
* működési területén ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, nyilvántartásával, 

beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével, és az információ 

szolgáltatásával kapcsolatos feladatokat 

* az adózók részére felvilágosítást nyújt 

* feldolgozza a beérkező bevallásokat, kiszámítja az adó összegét, illetve az adójogszabályok 

által meghatározott esetekben kiveti az adót 
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* az adókötelezettség megállapítása érdekében adatot gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni 

szemlét tart, információkat dolgoz fel 

* jogszabályban meghatározott esetekben az illetékességi területén található ingatlanokról adó 

és értékbizonyítványt állít ki 

* vagyoni bizonyítványok kiállítása, adó- és értékbizonyítvány kiállítása 

* fizetési meghagyások kibocsátása 

* teljesíti a hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos megkereséseket, hatósági megkeresésre 

környezettanulmányt készít 

* vezeti a külön jogszabályban előírt nyilvántartásokat, az információszolgáltatás 

meghatározott rendje keretében adatokat, beszámolókat készít és továbbít 

* megindítja az adóbehajtási eljárást a jogerősen megállapított és a késedelmi pótlékmentes 

fizetési határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetőleg szabályszerűen kimutatott 

köztartozásokra 

* a jogszabályokban meghatározott feltételek fennállása esetén behajthatatlanság címén vagy 

a behajtáshoz való jog elévülése miatt törli a köztartozást, illetőleg megkeresi a behajtást kérő 

szervet. A behajthatatlanság címén törölt köztartozást ismét előírja, ha az a behajtáshoz való 

jog elévülésén belül ismét végrehajthatóvá válik 

* ellenőrzések szervezése, időbeli ütemezése, ellenőrzési jegyzőkönyv készítése 

Az adóügyi feladatok részletesebben a hatósági munkák között szerepelnek, itt csak pontokba 

szedve a legfontosabbak. Külön megemlíthető 2016. évi utóellenőrzés, ahol az adóügyi 

feladatok ellátását, a behajtások intézését – az előző két ellenőrzés hiányosságai után - külön 

megdicsérték. 

 

 

 

SZENTGOTTHÁRD KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TÉRSÉGI ERŐFORRÁSOK 

 

 

INTÉZMÉNYEK: 

 

Az iroda 2016-ban is ellátta az önkormányzat és az önkormányzati társulás intézményeiben a 

szakmai fenntartói feladatokat, a kapcsolódó előterjesztések, rendelet-tervezetek, 

megállapodások, koncepciók illetve egyéb dokumentumok (alapító okiratok, szervezeti- és 

működési szabályzatok, szakmai programok, munkatervek, megállapodások stb.) elő- vagy 

elkészítéséről gondoskodott. Közel 50 ilyen tárgyú előterjesztés készült az elmúlt évben. A 

fenntartással kapcsolatban felmerülő egyéb feladatokat is elláttuk, illetve folyamatosan 

tartottuk a kapcsolatot az intézményvezetőkkel, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal és 

az intézmények törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatait is intéztük. Jegyzői 

adatszolgáltatás keretében a KIR rendszerbe történő adatjelentéseket is elláttuk. 

További folyamatos teendőt jelentett az önkormányzati és önkormányzati (kistérségi) társulás 

és intézményeinek beszerzési teendőinek ellátásában való közreműködés, a folyamatos 

ágazati adatszolgáltatások biztosítása, az intézmények vonatkozásában az e-képviselői 
feladatok ellátása a központi elektronikus adatszolgáltatási rendszerekben, továbbá a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott helyi iskolák működtetésében való 

közreműködés. 

2016-ban az ún. „negyedéves kontroll” megbeszélések mellett - ahol az önkormányzat és a 

társulás által fenntartott intézmények képviselői, hivatal képviselői (jegyző, pénzügyi 

irodavezető, intézményi ügyintéző, SZET Kft.) kölcsönösen tájékoztatják egymást az adott 
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intézményt érintően – májustól három alkalommal pénzügyi – szakmai kiskontrollt is 

tartottunk, ahol az éppen aktuális havi teendőket, rendkívüli feladatokat beszéltük át.  

A közétkeztetést ellátó szolgáltató képviselőivel és az étkezést biztosító intézmények 

képviselőivel kéthavonta konzultációt szerveztünk, ahol mindhárom fél képviselői (megbízó 

önkormányzat, szolgáltató JustFood Kft. és az intézmények képviselői) elmondhatták 

tapasztalataikat, kérésüket, a felmerült problémákat orvosoltuk. Ezt a jellegű kapcsolattartást 

a jövőben is folytatjuk.  

 

OKTATÁS – NEVELÉS 

 

Az elmúlt évben is történt Szentgotthárd városában a nevelés-oktatás területén intézményi 

átszervezés: a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola szakmai fenntartása 2016. augusztus 31. időpontig a Szentgotthárdi Járási Tankerület 

feladata volt, működtetője a 113/2015. számú Képviselő-testületi döntés alapján továbbra is 

Szentgotthárd Város Önkormányzata maradt. Jogszabályváltozás miatt a fenntartás 2016. 

szeptember 01. időponttól, a működtetés pedig 2017. január 01. időponttól a KLIK 

Szombathelyi Tankerülethez került át. 

A köznevelési intézmények tekintetében folyamatos kapcsolatot tartottunk a KLIK helyi és 

megyei Tankerületével, majd az újonnan létrejött Központtal. November–december hónap 

során – a városüzemeltetés és a pénzügy közreműködése mellett - többszöri egyeztetéssel 

sikerült előkészíteni az iskolák működtetésének átadását, a szükséges megállapodások és 

mellékleteik aláírását. Az intézmények működtetésével kapcsolatban napi kapcsolatban 

voltunk 2016-ban is az iskolákkal és a karbantartást végző SZET Kft-vel. 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményében 2016-ban is 

elkészítettük az óvodai beíratással kapcsolatos felhívást, majd a beíratást követően az 

intézménnyel egyeztettük a nyilvántartás alapján be nem íratott gyermekeket. A SZEOB 

igazgatói posztján nyugdíjazás miatt változás történt. 

Az óvodai nevelés területén dolgozó pedagógusok és pedagógiai munkát segítők létszáma az 

elmúlt évben is állandó volt, létszámleépítésre nem került sor, pedagógus álláshely csak 

nyugdíjazással szűnt meg. A köznevelési intézményekben dolgozók egzisztenciáját nem 

fenyegette a munkanélküliség kérdése, sőt a pedagógus életpályamodell a pályán lévőket 

elismerte - ennek ellenére elsősorban a székhely intézményben folyamatos óvónőhiánnyal 

küszködnek, mely probléma enyhítésére a nyugállományba vonult, ám szellemileg és 

fizikailag is még tettre kész óvónők részmunkaidőben történő foglalkoztatását alkalmazzák.  

 

ÖSZTÖNDÍJAK: 

 

Irodánk ellátta mind a Bursa Hungarica, mind a Széll Kálmán ösztöndíjjal kapcsolatos 

önkormányzati feladatokat (előterjesztések, hirdetés, elbírálás előkészítése, szerződéskötések, 

stb.)  

A Széll Kálmán Tanulmányi Ösztöndíjra 2016-ban a középiskolások köréből mindössze 1 

pályázat érkezett – tehát továbbra is elmondhatjuk, hogy azok, akiknek számára eredetileg a 

Széll Kálmán Ösztöndíj megalapításra került – a középiskolások – sajnos nem élnek a 
lehetőséggel. A felsőoktatásban tanulók köréből 3 pályázat érkezett a Bizottsághoz. A 

támogatott pályázók határidőig 2016. december 31-ig elkészítették és benyújtották 

pályázatukat, melyet a Bizottság a rendelet alapján áttanulmányozott és – néhány kikötés 

mellett - minden pályázatot jóváhagyott. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjhoz való csatlakozás folyamatos az Önkormányzat részéről, az 

elmúlt évben a 12 pályázó közül 10 főt támogatott, 5.000.-Ft/fő/hó összeggel, a kapcsolódó 

önkormányzati feladatokat elláttuk. 
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EGÉSZSÉGÜGY 

 

Szentgotthárd Város egészségügyi területén az elmúlt évben jelentős változás nem történt. A 

Rendelőintézet intézményvezetője a Hivatallal történt folyamatos egyeztetéssel azon volt, 

hogy a szakrendeléseket szakmailag is elismert orvosok megbízásával továbbra is biztosítani 

tudja az intézmény. 

2016. évben elkészült az egészségügyi koncepció, melyet a Képviselő-testület a kidolgozott 

cselekvési tervvel együtt fogadott el. 

Az alapellátás területén a felnőtt háziorvosi körzetekben folyamatos volt az ellátás. A 

197/2013. sz. határozat alapján januárban és az ügyeleti ellátással kapcsolatos nehézségek 

miatt májusban is konzultáltunk a felnőtt háziorvosokkal. 

A felnőtt fogászati körzetekben gondoskodtunk a fogorvosok által igényelt karbantartási és 

felújítási munkák elvégzéséről (klíma beszerelés, fogászati kezelőegységek garanciális és 

egyéb javításait, a fogászati kezelőegységek alkatrészeinek szükséges cseréjét stb.)   

Az I. számú házi gyermekorvos praxist 2016. évben is folyamatosan meghirdettük. A kiírásra 

jelentkező, sőt érdeklődő sem volt.  

Az ÁNTSZ, a MÁK és az OEP számára folyamatos és szükséges adatszolgáltatást 

biztosítottuk. 

2016. évben is a Morrow Medical Zrt. látja el a hétközi-és hétvégi ügyeletet Szentgotthárdon 

és a térségben. Az ellátás folyamatos és biztonságos ellátása érdekében május hónaptól 

számtalan egyeztetést szerveztünk a szolgáltatóval illetve a térség polgármestereivel, 

háziorvosaival, illetve több dokumentum is készült az ügyben – a részleteket a testületi 

üléseken érintettük. 

 

SZOCIÁLIS SZFÉRA 

 

Szentgotthárd Városa az elmúlt évben kötelező és nem kötelező szociális feladatokat látott el. 

A Városi Gondozási Központ Szentgotthárd intézményénél a házi segítségnyújtás, szociális 

étkeztetés, idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat és 

közösségi pszichiátriai ellátás folyt. Jogszabályi változás miatt megtörtént az intézmény 

Szakmai Programjának módosítása. Előkészítettük és közreműködtünk a támogató szolgálat, 

valamint a szociális étkeztetés szolgáltatás során használt elöregedett gépjárművek 

lecserélésében, és az ezt követő új működési engedély beszerzésében. 

2015. évi CXXXXIII. számú törvény több helyen módosította a gyermekek védelméről, a 

gyámügyi- és szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló érvényes rendeleteket, 

melynek értelmében elláttuk a változásokból adódó fenntartói feladatokat: ma már Család-és 

Gyermekjóléti Központként működik az intézmény, családsegítés csak gyermekjóléti 

szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben, települési szinten a család- 

és gyermekjóléti szolgálatként, járási szinten pedig család- és gyermekjóléti központként. 

A SZEOB Tótágas Bölcsődében 2016-ban is biztosított volt a bölcsődei ellátás szinte 100%-

os kihasználtsággal. Jogszabályi változás miatt a szakmai program módosításának 

előkészületei folytak az év utolsó két hónapjában. 
Előkészítettük a Gondozási Központ térítési díjainak, valamint a Tótágas Bölcsőde gondozási 

díjainak meghatározását.  

A Városi Gondozási Központ 8 szolgáltatása, a Család- és Gyermekjóléti Központ 2 

szolgáltatása, a Tótága Bölcsőde bölcsődei ellátása tekintetében havonta jelentést készítünk az 

NRSZH TEVADMIN rendszerében. Emellett a szolgáltatásokról összesítő jelentést is kell 

készítenünk. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságra a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásról is havonta, negyedévente, félévente, éves szinten is jelentést és beszámolót 
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küldünk, a kapott támogatással elszámolunk, a II. féléves támogatás folyósítását 

kérvényeztük. 2016-ban is ellenőrizték a szakmai hatóságok a Városi Gondozási Központ 

intézményét, az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat elkészítettük. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézménye által szervezett koordinációs bizottság 

ülésein lehetőség szerint részt vettünk, meghívásra esetmegbeszélésbe is bekapcsolódtunk, 

továbbá koordináltuk és előkészítettük az intézmény új helyszínre (Vajda J. u.) költözését. 

 

KÖZMŰVELŐDÉS – KULTÚRA  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata közművelődési feladatait egyrészt a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesülettel együttműködési megállapodás, továbbá a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum intézménye látja el. Mindkettő intézménnyel folyamatos volt évközben 

a kapcsolattartás, minden hónapban legalább egy alkalommal személyes egyeztetés keretében 

is átbeszéljük az Egyesület / az intézmény tevékenységét. Februárban a Koncepció Cselekvési 

tervét felülvizsgáltuk és aktualizáltuk. 

A Szentgotthárdi Települési Értéktár Bizottság Szentgotthárd Értéktár kiállítást készített, 

melyet a Hivatal folyosóján lehet még napjainkban is megtekinteni. A Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum Pável Ágoston néprajzkutató születésének 130. évfordulója alkalmából 

kiállítással tisztelgett emléke előtt a múzeumban. 

Elláttuk az önkormányzati és egyéb (megyei /országos), az Önkormányzatot érintő 

kitüntetésekkel kapcsolatos feladatokat is (meghirdetés, előterjesztések, átadás, felterjesztés, 

rendeletmódosítás). 

 

RENDEZVÉNYEK / SZERVEZÉSI FELADATOK / KIADVÁNYOK -megjelenések 

 

Az előző évekhez hasonlóan megszerveztük a különböző önkormányzati rendezvényeket – 

Magyar Kultúra Napja, március 15., Pedagógus nap, Semmelweis nap, Köztisztviselők napja, 

augusztus 20., október 23., önkormányzati kitüntetéssel pedig bekapcsolódtunk az idősek napi 

rendezvénybe is. 2016. évben az ’56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról méltó 

módon megemlékeztünk. Mindezt előkészítve az év folyamán többször konzultáltunk az ’56-

os Szövetség Szentgotthárdi Szervezetével. Középiskolások segítségével interjúk készültek a 

még élő helyi és környékbeli szemtanúkkal. Ezen anyagból egy interjúkötet állt össze, melyet 

az Önkormányzat és a Szülőföld Kiadó közös gondozásban az évfordulós rendezvényre 

kiadtunk. Ugyancsak az évfordulóra, a kissé elhanyagolt 10 éves ’56-os Emlékparkot 

felújításában is közreműködtünk. 

Márciusban, a Nagyboldogasszony templomban a Keserű Balázs Szentgotthárdi mise c. 

oratórikus művének bemutatójának megszervezését segítettük, az ősbemutató 20. 

évfordulóján. A fiatalon elhunyt tehetséges zeneszerzőre emlékezve megteltek a templom 

padsorai.  

Május 5-én, Gotthárd Napja alkalmából a Honismereti Klub és a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum segítségével egy rendhagyó helytörténeti vetélkedőt szerveztünk, 

amelyre 13 három fős csapat jelentkezett a szentgotthárdi és kistérségi iskolákból.  

Májusban Koltai Róbert Napokat tartottunk, amelynek első napján a Csákányi László 
Filmszínházban levetítettük a Szamba című filmet, amelyet 20 éve mutattak be. Ezt követően 

a film rendezőjével és főszereplőjével, Koltai Róberttel, valamint a film zeneszerzőjével, Dés 

Lászlóval közönségtalálkozót tartottunk. A rendezvény második napján a szombathelyi 

Weöres Sándor Színház előadásában tekinthették meg az érdeklődők B. Török Fruzsina 

„Jelenetek két házasságból” című darabját (Koltai Róbert, Bálint Éva, Kálmánchelyi Zoltán és 

Varga Dóra előadásában). Az előadás előtt a szerzővel és Koltai Róberttel beszélgettünk a 



 

      

     2017. március 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

236 

Színház aulájában. A Koltai Napok minden programja sikerrel és szép sajtóvisszhanggal 

zárult. 

Júniusban és szeptemberben szerveztük meg a Ruttkai-Latinovits Napokat, júniusban Tarics 

Péter író, újságíró volt a vendégünk, aki Latinovits Zoltán életéről és munkásságáról tartott 

előadást. Szeptemberben Szigethy Gábor író, irodalomtörténész és Gábor Júlia, Ruttkai Éva 

és Gábor Miklós lánya érkezett hozzánk, akik egy kis kiállítást is összeállítottak a két színész 

személyes tárgyaiból.  

Tavaly második alkalommal rendeztük meg a Szerelmesek Fesztiválja – Szerelem a 

Művészetekben! elnevezésű programot a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és több más 

közreműködő segítségével. A PKKE-vel részletes megállapodást kötöttünk a feladatok 

megosztására. A Szerelmesek Fesztiválja számos programot, zenés- színházi és egyéb 

társművészeti eseményt felvonultató rendezvény volt. Olyan jeles művészeket, előadókat 

köszönthettünk itt, mint: Csányi Sándor, Schell Judit, Kálloy Molnár Péter, Für Anikó, Hrutka 

Róbert és zenekara, Varga Richárd, Kelemen Zoltán, Kern András, Hernádi Judit, Heilig 

Gábor és zenekara, a Canarro zenekar, Dr. Fűzfa Balázs, a Gergely Róbert Theather, Müller 

Péter, Hevesi Tamás, Caramel, Dér Heni, a Copacabana brazil showtánc, a Lobo Latino,  Tóth 

Krisztina, Dolák-Saly Róbert, Jakupcsek Gabriella, Jordán Tamás, Trokán Péter, Fekete 

Linda, Bálint Éva valamint Péterfy Bori és Love Band.  A fő programelemeken túl – több 

szentgotthárdi helyszínen – vásár, mozifilmek, játékok, illetve számos egyéb izgalmas 

kiegészítő program várta a rendezvényre érkezőket. A rendezvény lebonyolításában irodánk 

valamennyi munkatársa, önkéntesen, igazi csapatmunkában közreműködött. A rendezvény 

óriási értéke az az összefogás, amelyet a tavalyi programon megtapasztalhattunk, hiszen 

sokan dolgoztunk a fesztivál sikeréért. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület, a Fürdő, a TDM, 

a SZEMLE Egyesület, a SZET Kft., a Csákányi László Filmszínház, a Szentgotthárdi 

Fotóklub, a helyi éttermek, stb. mellett lelkes helyi önkéntesek is segítették a munkánkat, 

ezúton is köszönet nekik! 

A Szentgotthárdi Történelmi Napok megvalósításába is bekapcsolódtunk. A rendezvényen 

fogadtuk a testvérvárosi küldöttségeket, de közreműködtünk például a „Gasztrocsata” 

lebonyolításában is.  

Koordinálásunkban elkészült a szentgotthárdi csatához kapcsolódó Hadiösvény interaktív 

program szlovén nyelvű változata, sőt, a német nyelvű változat is hamarosan elkészül. 

Idén ismét részt vettünk az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap megvalósításában, amelynek 

zárásaként Sebestyén Márta és Andrejszki Judit koncertjét szerveztük meg az érdeklődők 

számára a barokk kolostorépület teraszán.  

Szeptemberben városunk adott otthon a Vas Megyei Vadásznapnak, amelynek 

megszervezésében a kezdetektől közreműködtünk a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

mellett. 

Tavaly a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum szervezésében emlékeztünk meg Pável 

Ágoston születésének 130. évfordulójáról.  

Egyre nagyobb számban érkeznek a városba csoportok (nyugdíjasok, iskolások), akik 

érdeklődnek az egykori kolostorépületet és a templom története iránt. Előzetes bejelentésre, 

de akár ad hoc módon is biztosítunk számukra épületvezetést, ha lehetőség van rá, akkor a 

Plébániával egyeztetve a templomban is.  
Az elmúlt években elindult az a folyamat, amelynek köszönhetően egyre több médiumban 

szerepelt a város, illetve valamely városi rendezvényünk. Tavaly ez leginkább a Szerelmesek 

Fesztiváljához kapcsolódott. Több helyen adtunk interjút, valamint a Fesztivál hivatalos 

reklámfilmje is többször szerepelt, illetve egyéb más média is foglalkozott (pl. Nők Lapja, 

szinhaz.hu., stb.) ezzel a szentgotthárdi rendezvénnyel. 

A tavalyi év utolsó negyedében és azóta a legtöbb, 2017. évi önkormányzati rendezvény 

részletes előkészítése (programterv, árajánlatok) és leszervezése is megtörtént. 
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Tavaly (és idén) év elején éves városi rendezvénytervet készítettünk, valamennyi városi 

szervezet bevonásával, amely az Utazás Kiállításon is igényes megjelenéssel képviselte a 

városi programjainkat. Elkészítettünk egy osztálykirándulás csomagot is „Irány 

Szentgotthárd!” címmel, amelyben összegyűjtöttük a város és a térség látnivalóit, 

kikapcsolódási és sportolási lehetőségeit, amelyek közül az osztályoknak csak ki kell 

választaniuk a nekik tetsző elemeket, a sport és ifjúsági ügyintéző, valamint a külkapcsolati és 

koordinációs ügyintéző pedig segít leszervezni a kiválasztott programokat.  

Az önkormányzati újság cenzúra váltását követően az irodánk 2015. elejétől felvállalta a lap 

egyfajta „mentorálását” is, amely a témafelvetéseken túl aktív közreműködést (lektorálás, 

cikkírás, stb.) is jelent – természetesen azzal, hogy a megjelenő cikkekért továbbra is az író-

főszerkesztő a felelős. 

További kiadványok: tavaly augusztus 20-án mutattuk be III. Károly 1734-es 

adománylevelének díszkiadását, illetve közreműködtünk a Nemzetközi Művésztelep elmúlt 

tizenöt évét bemutató kiadvány elkészítésében is.  

 

CIVIL SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS TEENDŐK: 

 

Az elmúlt években a civil szervezetekkel kapcsolatos ügyek koordinálása, a szervezetekkel 

való kapcsolattartás, illetve a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap alapvető 

változásokon ment keresztül. Elkészült egy átlátható, jól leszabályozott pályázati rendszer, 

amelynek köszönhetően a civil szervezetek, alapítványok és városrészek számára pontosan 

meghatároztuk azokat a feltételeket, amelyekkel igényt tarthatnak önkormányzati 

támogatásra. Minden pályázati ciklus előtt rendelkezésükre bocsátjuk a pályázat 

benyújtásához szükséges dokumentumokat, információkat, segédleteket, illetve a hivatali 

honlapon is elérhetővé tesszük azokat. A pályázati rendszer szabályozásának, illetve a Civil 

Alapban levő támogatási összeg emelésének köszönhetően a civil szervezetek egyre több 

városi programba kapcsolódnak be, hozzájárulva ezzel az egyes rendezvények sikeréhez. 

Irodánk ellátta a fentiekkel kapcsolatos és egyéb civil referensi feladatokat. Most bocsátottuk 

véleményezésre az előkészített civil koncepciót, amelyet a márciusi ülésen terjesztünk majd a 

képviselő-testület elé, természetesen az addig beérkezett véleményekkel összedolgozva.  

 

Informatika, honlapok kezelése:  

 

A hivatali és önkormányzati honlap feltöltése folyamatos, igyekszünk minden fontos, 

közérdekű információt megosztani a lakossággal. Büszkeség, hogy egy országos felmérés 

alapján a honlapunkon található információk tekintetében az ország településeinek 

élmezőnyében vagyunk. 

Létrehoztuk és használjuk az önkormányzat közösségi (Facebook) oldalát, amelyen keresztül 

elsősorban a programokról, eseményekről nyújtunk tájékoztatást a lakosság számára.  

A város nagy rendezvényeinek honlapjaival, valamint a hozzájuk kapcsolódó közösségi 

(Facebook) oldallal kezelése is hozzánk tartozik, külön weboldalt üzemeltetünk a 

Szerelmesek Fesztiválja és a Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvények számára. 

A Hivatal informatikai teendőinek koordinálására havonta megbeszéléseket tartunk a 
feladatok ellátásával megbízott rendszergazdával. 

A tavalyi évben a törvényi kötelezettségeinknek (Ibtv. és annak technológiai végrehajtási 

rendelete /41/2015. BM rendelet/) eleget téve gondoskodtunk az információbiztonsággal 

kapcsolatos teendőkről.  

 

TURIZMUS: 
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Több, turizmust is érintő területen tettünk lépéseket előre. Ide sorolhatjuk a rendezvényeket, a 

szentgotthárdi vonatkozású kiadványok megjelentetését, a „Hadiösvény”  többnyelvűsítését, 

GOOGLE virtuális túra kialakítását, az osztálykirándulás csomag összeállítását és 

működtetését, az Őrségi kerékpárút kitáblázásába való bekapcsolódást, stb. Emellett 

természetesen a turisztikai vonatkozású pályázati projektek összeállítása is megemlítendő, 

úgy mint a szentgotthárdi kolostorépület felújítása (SI-HU Szlovén-Magyar Együttműködési 

Program), a ciszter kolostorépület refektóriuma restaurálására (szintén SI-HU Szlovén-

Magyar Együttműködési Program), a Várkert komplex megújítása (TOP), városarculati 

vonzerőt magába foglaló fejlesztések (Interreg V-A Ausztria-Magyarország 2014-2020), 

Kossuth Lajos úton egyesített kerékpárút és járda kialakítása  (TOP) vagy a kültéri 

sportparkok és futókör építése, stb. (Részletesebben a pályázatoknál.) Sportturisztika 

szempontjából koordináljuk a műfüves labdarúgó pálya működtetését és kiadását. 

 

Mindezek mellett havonta személyes egyeztetést tartunk a turisztikai feladatok és koordináció 

ellátásával megbízott Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesülettel, illetve előkészítjük az 

együttműködéshez szükséges dokumentumokat is. Elmondható, hogy az elmúlt évben 

jelentősen javult ez az együttműködés és a TDM tevékenységében is jól látható aktivitás 

tapasztalható – a lehetőségeihez mérten egyre több területen lép előbbre az Egyesület. 

 

Testvérvárosi kapcsolatok:  

 

Az egyik legszorosabb kapcsolatot továbbra is a németországi testvérvárosunkkal, 

Walldürnnel ápoljuk, ismét kilátogatott egy szentgotthárdi delegáció a májusi fény és 

virágfesztiválra, viszont sajnos a walldürniek nem tudtak részt venni a tavalyi Történelmi 

Napokon, de Izola egy fantasztikus kórussal képviseltette magát a rendezvényen. Tavaly 

újabb településsel gyarapodott testvérvárosaink száma, hiszen a szlovéniai Lendvával év 

elején kötöttünk testvérvárosi megállapodást. Lendvával tavaly több egyeztetést is folytattunk 

közös fejlesztési lehetőségek és projektek kapcsán, ennek eredményeképpen remélhetőleg 

hamarosan minden akadály elhárul a közös európai területi társulás szervezetünk (MURABA) 

hivatalos bejegyzése elől. 

 

TITKÁSÁGI, KOORDINÁCIÓS ÉS EGYÉB FELADATOK: 

 

Több olyan egyéb feladatban is közreműködtünk az év során, amelyek nehezen besorolhatók 

a fenti kategóriákba vagy amellyel a Polgármester vagy más hivatali és egyéb szervezet 

segítségére voltunk, ezeket azonban lehetetlen egy ilyen beszámolóban összefoglalni. Ide 

sorolható például a Művelődési Ház kormányhivatali feladatokhoz történő átadásának 

előkészítése, karbantartási szerződés megkötése, a mozi vetítéstechnika garancia 

hosszabbítása, a tekepálya üzemeltetési szerződés megkötése, a Tankerület elköltözés és 

üzemeltetési szerződés megszüntetése, a belvárosi wi-fi kiépítésének előkészítése, a közös 

önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, az autóbusz 

meghirdetése és eladása, stb., stb. 

 
A titkársági feladatokhoz tartozott a Polgármester munkájának segítése, az önkormányzati 

tisztségviselők programjával, útjainak megszervezésével kapcsolatos szakmai ügyek intézése 

és elszámolásának bonyolítása; a hivatal központi elérhetőségein folyamatos rendelkezésre 

állás és információszolgáltatás, belső és külső megbeszélések szervezése, reprezentációs 

feladatok ellátása a hivatali gépjárművekkel kapcsolatos szervezési és adminisztrációs 

teendők ellátása, a gépjárművek üzemeltetéséből adódó feladatok ellátása, megrendelők 

megírása, stb.  Mindez értelemszerűen folyamatosan adott feladatokat az elmúlt évben is.  
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SPORT 

 

Több városi sportfejlesztés is történt az elmúlt években, illetve több olyan megvalósítása is 

folyamatban van, amelybe a sportreferens is belekapcsolódik/belekapcsolódott, lásd: 

szabadtéri sportparkok, futópálya kialakítása, a Széchenyi tornacsarnok fejlesztése – 

bővebben: pályázatok beszámoló 

A műfüves pálya ideális felkészülési lehetőségeket biztosít a labdarúgó csapatok számára. A 

pálya bérbeadása és ennek a koordinálása a sport és ifjúsági ügyintéző feladata. A pálya a 

környékbeli (Szentgotthárd VSE, Rábatótfalu SE illetve a Máriaújfalu SE) edzései és 

mérkőzései mellet, bérbe veszik további megyei labdarúgócsapatok valamint szlovén és 

osztrák csapatok is. A Gotthard Therme Hotel & Conference-vel megkötött megállapodás 

eredményeként a hotelbe több csapat is érkezik edzőtáborozni, eddig Ausztriából illetve 

Németországból. 

A TAO támogatások minden évben fontos szerepet játszanak a helyi látvány csapatsportágak 

életében, az ezekhez szükséges, Önkormányzat által biztosított önrész utalhatóságához 

kapcsolódó dokumentumok elkészítésén túl az ellenőrzés is feladat volt 2016-ban is. 

A sportreferens munkájában a 2016-os évben is a városi sportesemények területén sok feladat 

akadt, mind a szervezésében, mind a lebonyolításában illetve a támogatási és egyéb 

dokumentációk elkészítésében, stb., néhány fontosabb ezek közül:  

- Terematlétika torna – szervezés, lebonyolítás 

- Diákolimpiai rendezvények: Kézilabda, futsal, labdarúgás, kosárlabda koordinálás 

- Városi Sportnap – társszervezőként (EFI, Pannon Kapu) szervezés, lebonyolítás 

- Mobilitás Hete – társszervező, pályázati anyag elkészítése 

- Kihívás napja – szervezés, lebonyolítás 

- 14. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás – szervezés, lebonyolítás  

- Iskolai sport rendezvények - szervezés, lebonyolítás 

- 130 éves Szentgotthárd Város Sportja című rendezvény – szervezés, lebonyolítás 

Az sport és ifjúsági referens egyéb teendői között említhetjük – többek között - a városi 

sportvezetőkkel és sportolókkal történő folyamatos kapcsolattartást, munkájuk segítését, a 

sporttal kapcsolatos előterjesztések elkészítését, a sportbüfé bérbeadás folyamatos intézését és 

az önkormányzati sporttámogatások szétosztásának előkészítését és a szerződéskötéseket is, 

továbbá a helyi oktatási intézmények sporttal kapcsolatos teendőinek segítését (diákolimpiai 

nevezések, versenyeken való segítségnyújtás, egyéb adminisztrációs feladatok ellátása), stb. 

 

IFJÚSÁG: 

 

A sport és ifjúsági referens segíti és koordinálja a helyi Ifjúsági Tanács munkáját is. A 2016-

os évben Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa igyekezett aktívan működni, az egyik 

legfontosabb céljukként programokat igyekeznek szervezni a helyi fiatalság számára. Az 

SZMSZ-ünkben rögzített 4 alkalmon túl egyéb időpontokban is tartottak üléseket, 

elsődlegesen az Ifjúsági Nap és a Pályaorientációs Nap előtt. A szervezet legjelentősebb 

rendezvénye az Ifjúsági Nap volt, ami egy jó hangulatú délután volt, amin a Széchenyi, 

Vörösmarty gimnázium valamint a III. Béla iskola csapatai egy szórakoztató vetélkedőn 

mérkőztek meg egymással értékes nyereményekért, a napot pedig Tolvai Reni koncertje zárta. 

A másik fontos rendezvény a Pályaorientációs Nap volt, az eseményen a helyi végzős illetve 

11. osztályos tanulók vettek részt, és ez általános felvételi információkat tartalmazó előadást 

követően, az egyetemek és főiskolák képviselőinél informálódhattak az adott iskolai képzési 

kínálatáról, valamint további hasznos tudnivalóiról. A rendezvény sikerén felbuzdulva a 
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Tanács 2017-ben is tervez pályaválasztással kapcsolatos programot. A Tanács első ízben 

elmondhatta véleményét egy helyi közüggyel kapcsolatban is, amely a vendéglátóhelyek 

éjszakai zárva tartását érinti, a Tanács nem támogatta a korlátozást, ugyanakkor javaslatot tett 

arra az esetre, ha mégis korlátozzák a nyitva tartást. Pályázatok tekintetében is próbálkozott a 

Tanács, sajnos azonban az „Alkoss Te Is Közösséget!” felhívásra összeállított pályázattal 

tavaly – forráshiány miatt - nem sikerült támogatást szerezni. 

 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

 

A Hivatal ellátta az önkormányzati (kistérségi) társulás munkaszervezeti feladatait is. A 

Társulás a továbbiakban is az alábbi intézmények fenntartó és felügyeleti szerve: 

 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne: 

- Tótágas Bölcsőde intézményegység 

- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül: 

 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd) 

 Micimackó Tagóvoda (Magyarlak) 

 Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek) 

 Városi Gondozási Központ 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

A polgármesterekből álló Társulási Tanács havonta / 2 havonta ülésezik, a Társulás nyílt 

üléseinek előterjesztései és határozatai a Hivatal oldalán elérhetők. A határozatok többsége a 

Társulási Tanács által fenntartott intézményekkel kapcsolatos (intézményátszervezés, szakmai 

programok,alapító okirat módosítás, továbbképzési tervek jóváhagyása, munkaterv 

elfogadása, térítési díj megállapítása, nyári zárva tartás meghatározása, magasabb vezetői  

beosztás ellátása, létszám bővítés jóváhagyása, pályázati projektek támogatása stb.), de a 

Társulás által ellátott, kistérségi szintű szolgáltatások működtetése (személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások, térítési díjakkal kapcsolatos fellebbezések), illetve egyéb kötelezettségek (pl: 

belső ellenőrzési terv összeállítása, nyersanyagnormák elfogadása, költségvetési beszámolók, 

költségvetés tervezet megvitatása, zárszámadás elfogadása, stb.) is igényeltek határozatokat és 

adtak ellátandó feladatokat. 

Kondorfa 2016. január 01. naptól tagja a Társulásnak, a szükséges átvezetések 

zökkenőmentesen megtörténtek, az új tag azóta lakosságszám-arányos módon vesz részt az 

érintett szolgáltatások finanszírozásában és működtetésében.  

 

IDŐSÜGYI TANÁCS 

 

Az Idősügyi Tanács is rendszeresen ülésezett az elmúlt évben. Az iroda ellátta a 

működtetésével kapcsolatos teendőket. A Tanács továbbra is az általa elfogadott munkaterv 

alapján dolgozik - a munkatervét a tagok javaslatai alapján, valamint a Képviselő-testület által 

tárgyalandó témák figyelembevételével alakítjuk ki. Alapelvvé lett, hogy minden időseket 

érintő Képviselő-testület elé kerülő témában ki tudjuk kérni a Tanács véleményét, s 

visszajelzést kapjunk a testületi döntések fogadtatásáról. Továbbra is elmondható, hogy az 

Idősügyi Tanács tagjai mindig nagy érdeklődést tanúsítottak és tanúsítanak az egyes témák 

iránt; nagyon aktívak és kezdeményezők; számtalan felvetésük van. Az ülésekről készült 

jegyzőkönyvek a hivatal honlapján elérhetők. 

 

PÁLYÁZATOK: 
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Az önkormányzat és az önkormányzati (kistérségi) társulás, illetve azok intézményeinek 

fejlesztésére kiírt mindenkori pályázatok előkészítése, benyújtása és a támogatott projektek 

megvalósítása is komoly munkát jelentett az elmúlt évben. Ezen felül fontos része a napi 

munkának a már lezárt projektek nyomon követése is sok esetben, ugyanis a fenntartási 

időszak alatt a Támogatáskezelő részéről folyamatos az adatszolgáltatás igénylése a már sok 

éve lezárt pályázatok esetében is. Ugyanígy a régebben megvalósult pályázatok 

megvalósulásának helyszíni és egyéb ellenőrzése is bőven ad munkát napjainkban is, ezért 

ezeket is minden esetben pontos és részletes előkészítés előzi meg.  

 

Valószínűleg rekordmennyiségű pályázatot nyújtott be az Önkormányzat az elmúlt 

időszakban, az ezekkel járó sokrétegű munka részletes bemutatásától azonban eltekintünk és 

csak felsorolás jelleggel említjük meg őket a beszámoló végén. Elmondható, hogy mind a 

városüzemeltetési iroda, mind pénzügyi iroda – a saját területükön – messzemenőkig segítette 

a pályázati projektek összeállítását/megvalósulását. A munka koordinálására rendszeresen 

pályázati megbeszéléseket tartunk az érintett hivatali kollegák részvételével. 

 

A pályázati projekteken túl egyéb fejlesztésekkel összefüggésbe hozható tevékenységet is 

elláttunk, így például részt vettünk az Őrség Határok Nélkül Egyesület tervezői munkájában 

illetve a magyar-szlovén részvétellel létrehozandó európai területi társulás (MURABA) 

megalapításának előkészítésében. A több alkalommal folytattunk egyeztetések 

eredményeképpen elkészült az EGTC Egyezménye és az EGTC Alapszabálya is, amelyet a 

Képviselő-testület azóta meg is tárgyalt és el is fogadott. Elláttuk továbbá a Tudományos és 

Technológiai Park cím sikeres elnyeréséhez szükséges önkormányzati feladatokat is. 

PÁLYÁZATI PROJEKTEK 

 

NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK 

Óvoda vizesblokk       28.256.893,- Ft 

megvalósuló tevékenységek: 

 

Szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása  176. 647.200,- Ft 

megvalósuló tevékenységek : tornaszoba kialakítása és energetikai fejlesztés 

 

Arany János Általános Iskola energetikai fejlsztése Szentgotthárdon 

 158.818.397,- Ft 

megvalósuló tevékenységek: energetikai fejlesztés 

 

Digitális terepasztal német nyelvű fejlesztése a Múzeumban  2.000.000,- Ft 

megvalósuló tevékenységek: a már meglévő terepasztal további fejlesztése 

 

Gondozási Központ nyomtató beszerzés     150.000,- Ft 

 

Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnokának felújítása  99.974.655,- Ft 

megvalósuló tevékenységek: öltözők és azok vizesblokkjainak felújítása, illetve 
homlokzatfelújítás 

 

       összesen:  465.847.145,- Ft 

 

HATÁRON ÁTNYÚLÓ PÁLYÁZATOK 

 

Refektórium felújítása     94.605,50 € , azaz 28.380.000,- Ft 
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megvalósuló tevékenységek: Refektórium épületének oldalsó faburkolatának visszaállítása és 

restaurálása 

 

Kolostor könyvtár felújítása    350.000,- €, azaz 105.000.000,- Ft 

megvalósuló tevékenységek: fagerenda födém, a mennyezetkép és az oldalfalak 

díszítőfestésének restaurálását, illetve az ablakok, ajtók és a hajópadlók rekonstrukcióját is 

 

Városmarketing és helyi termék fejlesztés   100.000,- €, azaz 30.000.000,- Ft 

megvalósuló tevékenységek: helyi piac fejlesztése, helyi termékek előtérbe helyezése, 

városmarketing és városimázs fejlesztés (pl.: kisfilm a városról, táblák a nevezetességekről) 

 

összesen:  163.380.000,- Ft 

 

KÖZLEKEDÉS 

 

Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon   299.765.000,- Ft 

megvalósuló tevékenységek:  egyesített kerékpárút és járda Kossuth Lajos úttól Magyarlak 

irányában 

 

Hunyadi út felújítása       31.982.804, -Ft 

megvalósuló tevékenységek: útfelújítás 

 

összesen:  331.747.804,- Ft 

 

REKREÁCIÓ 

 

Sportpark és futókör kialakítása   nem pénzre, hanem eszközökre 

pályáztunk 

megvalósuló tevékenységek : 3 db sportpark: liget, várkert, sportpálya; 400 m-es futókör a 

sportpályán 

 

Nemzetiségi Napok Apátistvánfalván    500.000,- Ft 

megvalósuló tevékenységek: testvértelepülési találálkozó (szlovén – magyar) 

 

összesen:  500.000,- Ft 

 

IPARI PARK 

 

A Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése  478.000.000,- Ft 

megvalósuló tevékenységek: Ipari Park fejlesztése, betelepülő vállalkozások számára vonzó 

befektetési környezet kialakítása, jelenlegi vállalkozások igényeinek megfelelően, új 

iparterületek kialakítása 

 
összesen:  478.000.000,- Ft 

 

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK 

 

Várkert és kapcsolódó zöldterületek fejlesztése    239.771.928,- Ft 
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megvalósuló tevékenységek: szabadtéri színpad és környékének fejlesztése, zöld 

infrastruktúra fejlesztés, Várkert bővítése a foci pálya irányában, régi strand területének 

hasznosítása, új kavicsos sétányok kialakítása 

 

Művelődésház felújítása       57.845.562,- Ft 

megvalósuló tevékenységek: Művelődésház homlokzatának felújítása, tetőcsere 

 

1.világháborús szobor felújítása Rábakethelyen    1.578.610,- Ft 

megvalósuló tevékenységek: szobor felújítása, talapzat renoválása, betűk újrafényezése, 

vésése 

 

56-os emlékpark felújítása Szentgotthárdon    2.509.294,- Ft 

 

1.világháborús szobor felújítása Apátistvánfalván    1.700.000,- Ft 

megvalósuló tevékenységek: szobor felújítása, talapzat renoválása, betűk újrafényezése, 

vésése 

 

Kultúrház felújítása Apátistvánfalván     6.500.000,- Ft 

megvalósuló tevékenységek: homlokzat és nyílászáró felújítás 

 

összesen:  299.196.100,- Ft 

 

SZENNYVÍZ 

 

Máriaújfalusi szennyvíz projekt      505.000.000,- Ft 

 

összesen:  505.000.000,- Ft 

 

 

2016-ban előkészített és benyújtott pályázatok összege:   

2.243.671.049,-Ft (~ 2,24 milliárd) 

         

Jelenleg folyamatban / előkészítés alatt:  

 

- fenntartható turizmus fejlesztés (TOP pályázat ~ 200.000.000,- Ft),  

- mozi energetikai fejlesztése (Vidékfejlesztési Program ~ 25.000.000,- Ft), 

- lakások kialakítását szolgáló (EFOP pályázat ~ 200.000.000,- Ft), 

- könyvtár udvar közösségi tér kialakítása (EFOP pályázat – 60.000.000,- Ft)  

- energetikai fejlesztéssel kapcsolatos (fürdő vagy színház, TOP pályázat), 

- belvíz veszélykár csökkentésére irányuló (TOP pályázat), 

- munkaerőhiány megoldását szolgáló (TOP – Foglalkoztatási paktum, csak 

közreműködés) 

- külterületi utak javítását, azok fenntartásához szükséges gépbeszerzést érintő 

(Vidékfejlesztési Program) 

- 56-os emlékévvel kapcsolatos rendezvényre irányuló, 

- Leader pályázati projektek előkészítése 

- ASP pályázati projekt 

- VP közétkeztetés fejlesztése 
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II. 

Beszámoló 

a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi hatósági tevékenységéről 

(az apátistvánfalvai hatósági ügyek nélkül) 

 

1. Államigazgatási hatósági ügyek 

 

1.1. Hatósági és koordinációs ügyek 

 

Ipari igazgatás: 

 

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari 

tevékenység megkezdését megelőzően meghatározott adattartalmú formanyomtatványon 

köteles a telep fekvése szerint illetékes település jegyzőjénél írásban bejelenteni a folytatni 

kívánt ipari tevékenységet. Engedélyezési eljárás lefolytatása csak abban az esetben indokolt, 

ha a környezetben élők nyugalmának, egészségének biztosítása, vagy a környezet védelme ezt 

indokolttá teszi, és ezek a célok más úton – így például utólagos ellenőrzéssel – nem lennének 

elérhetőek. Ebben az esetben meghatározott formanyomtatvány és illeték megfizetése után, 

helyszíni szemlét tartunk a szakhatóságok részvételével. A szakhatósági hozzájárulások 

beszerzése után kerülhet sor az engedély kiadására. 

2016-ban engedélyezési eljárás lefolytatására nem került sor, a többi vállalkozás általi 

tevékenység (5 új vállalkozás és 3 módosítás, 0 megszűnés) bejelentés-kötelesnek minősült. 

 

Szálláshelyekkel kapcsolatos ügyintézés: 

 

A szálláshelyek nyilvántartása a jegyző hatáskörbe tartozik. A szálláshelyek 

kormányrendeletben előírt minimális üzemeltetési feltételeit a jegyző, a fogyasztóvédelmi 

előírások teljesülését (pl. kategóriába sorolással kapcsolatos tájékoztatás) a fogyasztóvédelmi 

hatóság ellenőrzi a külön fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján. A tevékenységet folytatók 

közhitelű nyilvántartását a város honlapján közzétettük. A beszámolási időszakban 3 

megszüntetés volt, 1 nyilvántartásba vétel és 1 adatmódosítás. 

 

Üzletek működésének engedélyezése, bejelentéseinek ügyintézése: 

 

A működési engedély köteles üzletek és a csupán bejelentés-köteles kereskedelmi 

tevékenység szabályozásában, a tárgyidőszakban is volt változás. A változás az illetékek 
mértékében mutatkozott meg, valamint egy közös országos nyilvántartás felállítására is sor 

került. A működési engedély esetében a szakhatóságok hozzájárulása után van lehetőség az 

engedély megadására. A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység esetén viszont a 

jegyzőnek csak tudomásulvételi jogköre van. Az elmúlt évben megszaporodtak a 

vendéglátóegységek elleni panaszbejelentések a hangos zajhatás miatt. A kötelező éjszakai 

zárvatartástól ezen problémák megoldását várjuk. Több esetben adtunk ki figyelmeztetést a 

vendéglátóegység üzemeltetőjének, egy esetben pedig záróra korlátozást is elrendeltünk. 
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A tárgyalt időszakban 22 új üzletet vettünk nyilvántartásba, továbbá 33 esetben került sor 

adatmódosításra, 15 üzlet pedig megszűnt. 

 

Zenés-táncos rendezvények engedélyezése: 

 

A zenés-táncos rendezvények biztonságosabbá tételét szolgáló jogszabály hatálya alá tartozó 

rendezvényt csak rendezvénytartási engedély birtokában lehet megtartani, amelyet a jegyző 

ad ki, előzetes szakhatósági állásfoglalások beszerzése után. Engedélyezési eljárásra 2016-ban 

5 alkalommal került sor.  

 

Társasházak törvényességi felügyelete: 

 

2014. február 1-jétől a társasház szerveinek, e szervek működésének törvényességi 

felügyeletét az ügyészség helyett a jegyzőnek kell ellátnia. 

A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház 

a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a 

jogszabályoknak, 

b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és a 

szervezeti-működési szabályzatnak, és 

c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak. 

2016-ban ebben az ügykörben nem kellett eljárást indítanunk. 

 

Anyakönyvi eljárás: 

 

Az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer több mint két éve üzemel, sajnos kisebb-nagyobb 

probléma még mindig előfordul. Ezzel a rendszerrel nagyban megnövekedtek az 

anyakönyvvezetők adminisztrációs terhei. 

Ebbe a körbe tartozik a születések, házasságkötések, halálesetek és a bejegyzett élettársi 

kapcsolatok anyakönyvezése. 

Bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésére 2016-ban nem került sor. 

A házasságkötések 80 %-ban jegyzői engedéllyel történnek, a jegyző határozattal engedélyezi 

a hivatali munkaidőn kívüli eseményt. 

Ezen területhez tartozik még az egyes külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezése, 

ezek száma növekszik, ami annak tudható be, hogy egyre több magyar állampolgár ad 

külföldön életet gyermekének, valamint sokan kötnek külföldön házasságot. Külföldi születés 

41 esetben, házasságkötés 6 esetben lett felterjesztve. 

Apai elismerő nyilatkozatot 41 gyermek esetében tettek az anyakönyvvezetőnél. 

Ebben az ügykörben viszonylag gyakori a hatáskör illetve illetékesség hiánya miatti áttétel. 

 

Az anyakönyvi események számát az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Bizonylat típusa 2012 2013 2014 2015 2016 

Születés akv. 0 0 0 0 1 

Házasság akv. 36 35 38 37 49 

Haláleset akv. 74 82 77 81 62 

 

Állampolgársági ügyek: 

 

2013. március 1-jétől nem a települési anyakönyvvezetőknél, hanem a járási hivataloknál 

lehet benyújtani az állampolgársági kérelmek formanyomtatványait. Továbbra is el lehet 
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indítani az eljárást minden külképviseleten, a Kormányablakoknál, illetve a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatalnál, és továbbra is bármely polgármester előtt vagy bármely 

külképviseleten le lehet tenni az állampolgársági esküt/fogadalmat. Állampolgársági eskü 

letételére Szentgotthárd város polgármestere előtt 2016-ban nem került sor. 

 

Lakcímnyilvántartás: 

 

Itt jelentős változás nem volt. A korábbi évekhez hasonlóan folyamatos a polgárok 

lakcímének változása. Ami említésre méltó, hogy az építéshatóság részéről szinte minden 

alkalommal megtörténik az új lakcím nyilvántartásba vételéhez az adatok átadása (45 

esetben).  

A nyilvántartáshoz kapcsolódik az adatszolgáltatás, legtöbb esetben az ingatlan tulajdonosai 

kérnek igazolást arra vonatkozóan, hogy hány személy rendelkezik azon a címen bejelentett 

lakcímmel. Gyermek iskolai tanulmányai során a szociális támogatás, ösztöndíj stb. 

igénybevételéhez 67 esetben került sor. Feladatot jelent ezen a területen a Központi 

Címregiszter kialakítása, pontosítása. 

 

Állat- és növényvédelmi ügyek: 

 

A településen tartott ebek nyilvántartását folyamatosan frissítettük a bejelentések alapján. 

Tavaly az ebek összeírása megtörtént. 458 eb lett regisztrálva. 

 

Szentgotthárd belterületén 2016. június 30-át követően 29 kaszálatlan, elhanyagolt ingatlanról 

érkezett jelzés a lakosságtól illetve a közterület-felügyelettől. 5 esetben kényszerkaszálást 

rendeltünk el. 5 esetben a felszólítást nem vették át vagy a címzett nem található. 

A belterületen lévő kaszálatlan területek miatt 32 tulajdonosnak küldtünk ki határozatot, 

melyben felszólítottuk a tulajdonosokat az elhanyagolt területeik lekaszálására. A felszólítás 

hatására a 29 ingatlan közül 19 ingatlant megadott határidőre lekaszáltak. 

 

Szociális ügyek 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermekintézményi térítési díj 

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

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

5.800 - 5.800,- Ft összegű (2016. évben) támogatásra és külön jogszabályban meghatározott 

kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít. 

2012 novemberétől a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

kizárólag természetbeni formában,  Erzsébet-utalványként kaphatják az évente két 

alkalommal esedékes egyszeri juttatást. 

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra 

megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A 
jogosultság lejártát megelőzően kiküldésre került az érintettek számára egy tájékoztató levél, 

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

jogosultság megszűnésének időpontját nem követő szülők figyelmét felhívjuk az újbóli 

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

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

kérelmező részére, és a fennmaradó időszakban gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményre 

nem jogosultak. 
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2016. december 31-én a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

száma 45 volt. 2016. évben összesen 91 gyermek részesült 5.800,- Ft összegű Erzsébet 

utalvány formájában egyszeri támogatásban. 

A vizsgált időszakban 1 esetben történt elutasítás a jövedelmi feltételeknek való meg nem 

felelés miatt. Fellebbezés nem volt. 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása: 

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló törvényben 

meghatározott körülmények közül egy fennáll. Halmozottan hátrányos az a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a 

gyermekvédelmi törvényben felsorolt körülmények közül legalább kettő fennáll, továbbá a 

nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő tanulói vagy hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtt. 

A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg kérelemre, külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsággal egyező időtartamra megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetének fennállását.  

Szentgotthárdon 2016. évben 7 gyermek halmozottan hátrányos helyzetének és 11 gyermek 

hátrányos helyzetének megállapítására került sor. 

2016. december 31-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma 7, a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek száma szintén 7 volt. 

Elutasításra egy esetben került sor, fellebbezés nem volt.  

 

Gyermekétkeztetés, nyári gyermekétkeztetés: 

 

A települési önkormányzat kötelező feladata az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda 

zárvatartása esetén a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak ingyenesen. A települési önkormányzatok a többi 

gyermek – különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

számára – a korábbiakhoz hasonlóan szintén biztosíthatnak a nyári szünidőben ingyenes 

szünidei gyermekétkeztetést. 

A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra történő 

biztosítását jelenti, de ha erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs 

lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő 

kiszállításával is biztosítható. A gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, egyéb 

akadályoztatása esetén a számára biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője 

számára lehetővé kell tenni. Az el nem fogyasztott vagy el nem szállított étel más rászoruló 

gyermekek részére átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában. 

A szünidei gyermekétkeztetést a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint igényelhette a 

hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek szülője, más törvényes képviselője. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az étkeztetést a gyermekek részére a JustFood Kft. 

(Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) Széchenyi Konyhájáról biztosította a szünidőkben. Az étel 

elszállítása a jogosultak által ételhordóban történt. 
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2016. évben a tavaszi szünetben 3, a nyári szünetben 10, az őszi szünetben 1 és a téli 

szünetben 2 hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesült 

ingyenes étkezésben. 

 

Közfoglalkoztatás: 

 

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott 

„tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza, illetve 

bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe 

annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az 

önálló álláskeresése eredménytelen. 

A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent 

a hátrányos helyzetben lévő, foglalkoztatási támogatásban részesülő, illetve már semmilyen 

álláskeresési és szociális ellátásra sem jogosult álláskeresők átmeneti jellegű, határozott 

időtartamú foglalkoztatására.  

Önkormányzatunk évek óta folyamatosan szervez közfoglalkoztatást. Az önkormányzat 2013. 

szeptember 1-jétől intézményei közfoglalkoztatásához önrészre támogatást nem nyújtott, 

mivel 100 %-os támogatottságú programok indultak. 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. január 1-jétől 2016. február 29-ig 3 

főre, 2016. március 1-jétől 2017. február 28-ig 2 főre kapott támogatást. A munkavállalókat 

kézbesítő-hivatalsegéd és portás munkakörben foglalkoztattuk. 

 

Hagyatéki eljárás: 
 

Hagyatéki ügyekben továbbra is a közjegyzői eljárás előkészítő szerepét töltjük be, döntésre a 

közjegyzői eljárásban kerül sor. 

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény szabályozza a munkánkat. Az 

eljárás során alkalmazni kell a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) jegyzőkönyvre, tényállás tisztázására, 

belföldi és nemzetközi jogsegélyre, idézésre, valamint hatósági tanú igénybevételére 

vonatkozó rendelkezéseit. 

A hagyatéki eljárásnál továbbra is a Takarnet programból lekérhető nem hiteles tulajdoni lap 

másolatokkal dolgozunk elsősorban, megkaptuk a jogosultságot arra, hogy az elhunyt 

személyes adatai alapján keressük meg a hagyaték tárgyát képező ingatlant. Egyeztetésre a 

hozzátartozóval továbbra is szükség van, nemcsak azért, mert örökösként érdekeltként 

jogában áll megismernie várható örökségét, hanem azért is, mert a földhivatali nyilvántartás 

személyes adatai időnként eltérnek az anyakönyvezett adatoktól. Történhetnek név és 

születési idő elírások is, ezért még mindig nem mondható el, hogy nem marad ki 

ingatlanvagyon az alaphagyaték elkészítésekor. 

Hagyatéki eljárásoknál sokszor kerül sor belföldi jogsegély alkalmazására abban az esetben, 

amikor a hozzátartozó nem szentgotthárdi lakos, vagy amikor az örökhagyó ingatlanvagyona 

más illetékességi területen fekszik, az adó- és értékbizonyítvány beszerzéséhez. 2016. január 

1-jétől a Ket. 26. §-ának változása miatt elektronikus úton kell továbbítani a belföldi 
jogsegélyt. A hivatalok elektronikus elérhetősége – főként a kisebb települések tekintetében – 

nem minden esetben egyértelmű. 

Hagyatéki ügyekben a vizsgált időszakban ügyészi vizsgálat nem volt. 

 

Birtokvédelem: 
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A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 

szabályozza a jegyzői birtokvédelmet. 

A birtokvédelmi eljárás a klasszikus hatósági munkától eltérő, nem a Ket. szabályozza. 

2016. évben 7 birtokvédelemmel kapcsolatos kérelem érkezett hivatalunkhoz. A kérelmeket 5 

esetben elutasítottuk, 2 esetben a kérelemnek helyt adtunk. A kérelemnek helyt adó 

döntésekben cselekmény megszüntetésére, illetve munkálatok elvégzésére szólítottuk fel a 

birtokháborítást elkövetőt. 

Birtokvédelmi ügyekben minden esetben határozatot kell hozni, mely ellen nincs helye 

közigazgatási úton jogorvoslatnak, a döntés megváltoztatása iránt a döntést sérelmesnek tartó 

fél a bíróságon indíthat keresetet az ellenérdekű féllel szemben. A vizsgált időszakban egy 

döntésünk megváltoztatása iránt nyújtottak be keresetlevelet a Körmendi Járásbíróságon. Az 

iratanyagot elküldtük a bírósághoz, a bíróság döntéséről még nem kaptunk tájékoztatást. 

Birtokvédelmi eljárásnál egy esetben kérte a birtokvédelmet kérő a végrehajtást. A kérelem 

2016. december végén kelt. A helyszínen ellenőriztük az érintett ingatlant, szomszédokat 

hallgattunk meg. A 2017. január elején született döntés alapján a végrehajtási eljárásban 

eljárási bírsággal sújtottuk az ellenérdekű felet. 

 

 

1.2. Önkormányzati adóhatóság 

 

Gépjárműadó, adók módjára behajtandó köztartozások, adó- és értékbizonyítvány 

vonatkozásában: 

 

Napi feladataink ellátása mellett 2016-os évtől a MÁK rendszeres tájékoztatásával 

folyamatosan végezzük az ÖNKADÓ program adattisztítását, mely a jövőbeni ASP 

rendszerhez történő csatlakozáshoz elengedhetetlen. Így szükséges a törzsadat aktualizálása, 

valamint a hiányzó adatok beszerzése és pótlása. 

A 2016-os évben jelentősen kibővült az alkalmazott végrehajtási eljárások köre a 

korábbiakhoz képest. Továbbra is hatásosnak bizonyul a gépjármű forgalomból történő 

kivonása, azonban a jogszabályi keretek miatt ez sok esetben nem alkalmazható. A 

pénzintézetektől kapott adatszolgáltatás során tudomásunkra jutott bankszámlák hatósági 

beszedési megbízással való megterhelésére is több esetben sor került, illetve az OEP-től 

kapott adatszolgáltatás alapján munkabér letiltást is foganatosítottunk. Amennyiben az 

előzőek nem vezettek eredményre, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt kerestük meg a fennálló 

adótartozás behajtása iránt. 

2016 szeptemberében került sor a Vas Megyei Kormányhivatal utóellenőrzésére is, amelynek 

tárgya a helyi adók és a gépjárműadó tekintetében az adóhátralék végrehajtása volt. 

 

Gépjárműadóval kapcsolatos feladatok: 

 

- Év eleji nyitás: új adózók és egyéb változások betöltése a törzsadatba, ezekről 

határozathozatal. 

- Év közbeni forgalomba helyezéssel keletkező gépjárműadó fizetési kötelezettséggel 
kapcsolatos havi változások betöltése havonta, ezek alapján határozathozatal. 

 - Mentességi kérelmek esetén azok elbírálása, határozathozatal. 

- Befizetések könyvelése (nem csak gépjárműadó bevételi számla vonatkozásában). 

- Havonta a bevétel utalása 40 % - 60 %-os bontásban a költségvetés és a MÁK között. 

- Befizetésekről havonta kimutatás készítése a költségvetés részére. 

- Negyedéves/féléves zárás készítése. 

- Negyedévente adatszolgáltatás a MÁK-nak a havi gépjárműadó megosztásról. 
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- Év közbeni egyéb adatszolgáltatás, lajstrom készítése a MÁK-nak. 

- Adózók átvezetési és visszafizetési kérelmeinek elbírálása és teljesítése. 

- Egyenlegközlők készítése és postázása az adózóknak: ez megközelítően 4400 db volt 

2016-ban. 

- Hátralékosok felszólítása. 

- Nem teljesítés esetén belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatás kérése 

pénzintézetektől és egyéb szervektől. 

- Végrehajtási eljárás indítása. 

- Részletfizetési kérelmek elbírálása, határozathozatal. 

- Hatályban lévő részletfizetési határozatok esetén azok havonta történő ellenőrzése, 

nem teljesítés esetén felszólítás, majd végrehajtás indítása. 

- Parkoló igazolások kiadása: a 2016-os évben 1539 esetben. 

- Elévült tételek rendezése. 

- Folyamatos adattisztítás. 

 

Adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladatok: 

 

- Beérkezett megkeresések alapján felszólítások küldése. 

- Nem teljesítés esetén belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatás kérése 

pénzintézetektől és egyéb szervektől. 

- Végrehajtás indítása. 

- Sikeres behajtás esetén a megkereső szerv értesítése, behajtott összeg utalása. 

- Folyamatos tájékoztatás a megkereső szerv felé az ügy állásáról. 

 

Adó- és értékbizonyítványok kiállítása: 

 

Év közben folyamatosan: hagyatéki, végrehajtási és gyámhivatali eljárásban 146 alkalommal 

került rá sor. 

 

Gépjárműadó kivetéséről illetve a jármű forgalomból kivonása esetén kivetett adó törléséről 

szóló határozatok száma 945 darab volt. Ez tartalmazza az év eleji nyitás és a havi változások 

betöltése során hozott határozatokat. 5 esetben kérelemre a gépjárműadó alóli mentességről 

szóló határozat készült, ez a szám a jogszabályi változások következtében az idei évtől 

várhatóan emelkedni fog, mivel a gépjárműadóról szóló törvényben a mentességek köre 

jelentősen kibővült. 

 

Gépjárműadó hátralékkal rendelkező adózóknak összesen 584 db fizetési felszólítás került 

kiküldésre. Az év során 10 adózó kapott részletfizetési kedvezményt gépjárműadó hátraléka 

rendezéséhez. 

 

Gépjárműadóval kapcsolatos végrehajtás: 

 

Azon adózókkal szemben, akiknek az adótartozása az egy évi adótételt meghaladta, 64 

alkalommal indult gépjármű forgalomból történő kivonása, melynek következtében a legtöbb 

adózó rendezte hátralékát. 

41 adózóval szemben került sor hatósági átutalási megbízás benyújtására, 4 esetben pedig 

munkabér letiltásra. 

Abban az esetben, ha az általunk folytatott végrehajtási eljárás nem vezetett eredményre, 

illetve a végrehajtás megindításához nem rendelkeztünk elegendő információval, megkerestük 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt a gépjárműadó tartozás behajtása iránt, erre 59 adózó 
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esetében került sor. A jövőben erre várhatóan kevesebb esetben lesz lehetőség, 2017-től az 

önkormányzati adóhatóság a legalább 50.000,- Ft-ot elérő tartozás végrehajtása céljából 

keresheti meg az állami adó- és vámhatóságot. 

 

Adók módjára behajtandó köztartozások vonatkozásában az érintett időszakban 

hozzávetőlegesen 83 db volt folyamatban, ebből 15 db a 2016-os évben érkezett. Első 

lépésként fizetési felszólítást küldtünk az adózóknak, ezek száma 20 körül volt. 25 adózó 

ismert bankszámlaszámát azonnali beszedési megbízással terheltük meg. 

Az év során 17 esetben eredményesen zárult a végrehajtás, míg 13 esetben egyéb okból 

kifolyólag – elévülés, illetékesség hiányában történő áttétel – került kivezetésre a megkeresés. 

2017-től az adók módjára behajtandó köztartozás ügyek száma jelentősen csökkenni fog, a 

jogszabályváltozás következtében az állami adóhatóság lesz az elsődleges végrehajtó szerv, a 

kormányhivatalok, valamint a járási hivatalok által indított megkeresésekben megszűnik a 

helyi adóhatóságok hatásköre. 

Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatban a behajtást kérő szervek 

folymatosan belföldi jogsegély keretében tájékoztatást kérnek az ügy állásáról, a végrehajtás 

eredményéről, 2016-ban körülbelül 20 ilyen érkezett. 

 

Belföldi jogsegély keretében hozzávetőlegesen 320 adózóra vonatkozóan kértünk 

adatszolgáltatást a VMK Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől a lehetséges 

munkahely adatokról illetve a letiltható ellátásokról, valamint 12 jelentősebb pénzintézettől a 

bankszámla adatokra vonatkozóan. 

Az év során folyamatosan érkeznek, nagyjából 35 alkalommal – elektronikus úton – belföldi 

jogsegély kérelmek hagyatéki eljáráshoz szükséges  adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt. 

 

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó feladatok közül az egyéni vállalkozók 

helyi iparűzési adója, a talajterhelési díj, a termőföld bérbeadásból származó személyi 

jövedelemadóval kapcsolatos ügyek, valamint a már megszűnt adónem, a vállalkozások 

kommunális adója vonatkozásában esetlegesen ellátandó feladatok elvégzése tartozik a 

munkakörömbe. 

 

Az egyéni vállalkozók helyi iparűzési adója, a talajterhelési díj, a termőföld 

bérbeadásból származó személyi jövedelemadóval kapcsolatos ügyek, valamint a már 

megszűnt „vállalkozások kommunális adója” vonatkozásában ellátandó feladatok 

vonatkozásában: 

 

Helyi iparűzési adó: 

- Az adózók által benyújtott adóbevallások, a helyi iparűzési adó hatálya alá történő 

bejelentkezések, változásbejelentések (adóköteles tevékenység megszűnése, 

szüneteltetése, székhely, telephely stb. változása) feldolgozása, számítógépes 

nyilvántartásban történő rögzítése. 

- A bejelentkezési nyomtatványokon az adózók által megállapított adóelőlegek 

kivetése. 

- Az adóbevallások tartalmi és számszaki helyességének ellenőrzése. 

- Az adóbevallásokban esetlegesen felmerülő számítási, elírási hiba esetén azok 

kijavítása, erről az adózók értesítése. 

- Amennyiben az adóbevallások olyan hibát tartalmaznak, amely miatt a bevallást 

nem lehet feldolgozni, az adózók felhívása a bevallás kijavítására. 

- Az adóbevallást nem adott adózók felszólítása. 
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- Az ellenőrzés keretében az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, 

telephellyel rendelkező, de a helyi iparűzési adó hatálya alá be nem jelentkezett 

egyéni vállalkozók bejelentkezésre, adóbevallás benyújtására történő felszólítása 

(ehhez kapcsolódóan több esetben a kereskedelmi ügyintézővel történő 

együttműködés alapján kaptam információt a város illetékességi területén 

telephelyet, székhelyet létesítő egyéni vállalkozókról). 

- Az adózók által teljesített adófizetési kötelezettségek nyilvántartása az adózók 

adószámláin. 

- Az esetleges részletfizetési kérelmek elbírálása. 

- Az adótúlfizetés kiutalása iránti kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges, az 

adótúlfizetések visszatérítése. 

- Az adószámlák közötti átvezetési kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges, 

azok teljesítése. 

- Végrehajtási eljárás megindítása előtt az adószámlák közötti hivatalból történő 

átvezetés lehetőségének vizsgálata, amennyiben lehetséges, a tartozás ilyen módon 

történő csökkentése. 

 

A 2016. adóévben 352 db - egyéni vállalkozó által benyújtott - adóbevallás feldolgozására 

került sor, amelyből 1 db őstermelő által benyújtott bevallás volt. 

A beérkezett adóbevallások feldolgozását követően 47 esetben került sor az egyéni 

vállalkozók értesítésére arról, hogy rendszerünk nyilvántartása szerint a bevallásban 

foglaltaktól eltérő összegű adó, illetve adóelőleg fizetési kötelezettségek terhelik őket. 

Az adóbevallások benyújtására a jogszabályban meghatározott határidő lejártát követően 52 

esetben került sor a bevallást be nem nyújtott egyéni vállalkozók hiánypótlásra történő 

felszólítására, továbbá a kereskedelmi ügyintézőtől kapott információk (folyamatos 

tájékoztatás az engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet megkezdő, illetve 

tevékenységet befejező vállalkozókról) alapján a még be nem jelentkezett egyéni vállalkozók 

bejelentkezésre, változásbejelentésre, illetve adóbevallás, záróbevallás benyújtására 

történő felszólítására. 

 

Azokban az esetekben, amikor - akár a bevallásban szereplő adó, vagy adóelőleg összegének 

a nyilvántartásban szereplő összegtől való eltérése miatt, akár hiánypótlásra történő felszólítás 

miatt – az egyéni vállalkozók részére levél került kiküldésre, minden alkalommal ellenőriztem 

az adózó folyószámla egyenlegeit is. Amennyiben az bármely adónemben hátralékot mutatott, 

31 esetben a kiküldött levél egyúttal fizetési felszólítást is tartalmazott. Ezen felül 45 db, azaz 

a 2016. év során mindösszesen 76 db fizetési felszólítás került kiküldésre az egyéni 

vállalkozó adózók részére, amely az iparűzési adó hátralék összegén túl, a bármely más 

adónemben esetlegesen felhalmozott tartozások összegét is tartalmazta, illetve a tartozásokat 

terhelő késedelmi pótlék összegét is. 

 

A fenti intézkedések a megindított végrehajtási eljárásokat megelőző lépések voltak, 

amelyekkel az adóhatóság lehetőséget adott az adózóknak arra, hogy a végrehajtási eljárás 

megindítása elkerülése érdekében önként teljesítsék a felhalmozott tartozásukat. 

 

A fizetési felszólítások kiküldésével egy időben 44 egyéni vállalkozó adózó esetében került 

sor belföldi jogsegély iránti megkeresés kiküldésére az Önkormányzat illetékességi területén 

található pénzintézetek felé, az adózók számlaszámának közlése végett a végrehajtási 

eljárások megindítása érdekében.  
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Végrehajtási eljárás körében tett intézkedések: 

- Hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására 7 egyéni vállalkozó adózó 

esetében került sor. 

- 18 adózó esetében került sor a Nemzeti Adó-és Vámhivatal megkeresésére az 

adózó tartozásának behajtása végett figyelemmel arra, hogy esetükben sem a 

fizetési felszólítás, sem a hatósági átutalási megbízás benyújtása nem vezetett 

eredményre, vagy a belföldi jogsegély keretében megkeresett pénzintézeteknél 

nem is rendelkeztek bankszámlával. 

 

Tekintettel arra, hogy egyéni vállalkozókról van szó, esetükben a fenti két végrehajtási 

cselekmény bizonyult a leginkább célravezetőnek. Belföldi jogsegély keretében megkeresést 

küldtünk az OEP részére is, annak érdekében, hogy kiderítsük, hogy az adózók rendelkeznek-

e munkahellyel, vagy egyéb letiltható jövedelemmel, de az ő esetükben ez nem járt 

eredménnyel, munkabér letiltás foganatosítására tehát nem került sor. 

 

2016. január 1. napjától módosult a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. §-a. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - élve a Htv. 39/C. (4) 

bekezdésében adott felhatalmazással - a 3/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelettel 

módosította a helyi adókról szóló 22/2015. (X. 1.) önkormányzati rendeletét, így annak 2016. 

január 29. napjától hatályos 2. § (1) bekezdése c) pontja alapján „Mentes a helyi iparűzési adó 

alól a Htv. 52. § 23. pontja alapján az a háziorvos, védőnő vállalkozó akinek/amelynek a 

vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.” 

 

A fenti jogszabályváltozásokra figyelemmel azon adózók részére (3 egyéni vállalkozó és 3 

betéti társaság), akik a módosítással érintettek lehetnek, tájékoztató levél került kiküldésre. Az 

adómentességre vonatkozó nyilatkozatot 2 egyéni vállalkozó adózó és egy Bt. formában 

működő vállalkozás nyújtotta be adóhatóságunkhoz, és így a 2016. adóévre ők kaptak 

adómentességet a helyi iparűzési adó alól. Ehhez kapcsolódóan belföldi jogsegély keretében 

megkerestük az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt, hogy tájékoztassa adóhatóságunkat 

arról, hogy a háziorvos, védőnő vállalkozások valóban rendelkeznek-e az OEP-el kötött 

finanszírozási szerződéssel, illetve információt kértünk arról is, hogy a finanszírozási 

szerződés keretében végzett tevékenységükből milyen mértékű bevétel származik. 

 

A 2016. adóévben 4 egyéni vállalkozó adózó nyújtott be részletfizetés iránti kérelmet az 

felhalmozott iparűzési adó, illetve gépjárműadó tartozására és az azokat terhelő késedelmi 

pótlék tartozására azt követően, hogy a végrehajtás keretében ügyeik a NAV részére átadásra 

kerültek. Az adóhatóság mind a négy esetben helyt adott az adózók kérelmének. 

 

Adóelőleg törlésre vonatkozó kérelem 2 esetben, míg adóelőleg mérséklésre vonatkozó 

kérelem 1 esetben érkezett egyéni vállalkozóktól adóhatóságunk felé, amelyeknek szintén 

helyt adtunk. 

 

Talajterhelési díj: 

 

- A beérkező adóbevallások feldolgozása alapján az esetleges kedvezmények 

figyelembe vételével az adózók által fizetendő talajterhelési díj összegének 

megállapítása, rögzítése, nyilvántartása. 
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- Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés a Városüzemeltetési csoport kapcsolódó 

feladatokat ellátó ügyintézőjével. 

- A bevallást be nem nyújtó adózók felszólítása. 

- Az esetleges részletfizetési kérelmek elbírálása. 

- Az adózók által teljesített adófizetési kötelezettségek nyilvántartása az adózók 

adószámláin. 

- Az adótúlfizetés kiutalása iránti kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges, az 

adótúlfizetések visszatérítése. 

- Az adószámlák közötti átvezetési kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges, 

azok teljesítése. 

 

A talajterhelési díj bevallásra kötelezett adózókról a Vasivíz Zrt-től kapott adatok alapján 

2016 márciusában kiküldésre kerültek a bevallási nyomtatványok és tájékoztató levelek az 

érintett magánszemély adózók részére. 2016-ban 29 db talajterhelési díj bevallás került 

feldolgozásra. 

 

A talajterhelési díjból felhalmozott hátralék vonatkozásában két adózó nyújtott be 

részletfizetési kérelmet. Az adóhatóság ezeknek szintén helyt adott. Az egyik esetben a 

részletfizetési kérelmet megelőzően az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 35. § 

(2) bekezdés a) pontja alapján az elhunyt adózó örökösét határozattal köteleztük a tartozás 

megfizetésére. 

 

A termőföld bérbeadásból származó személyi jövedelemadóval kapcsolatos ügyek: 

 

2016-ban ehhez a feladatkörhöz kapcsolódó ügy elintézésére, hatósági eljárás lefolytatására 

nem került sor. 

 

A vállalkozások kommunális adója (megszűnt adónem): 

 

- Az el nem évült adótúlfizetések, illetve hátralékok rendezése, kivezetése 

érdekében az adózók értesítése a fennálló túlfizetések, illetve hátralékok 

összegéről, a túlfizetések átvezetésének, illetve visszaigénylésének lehetőségéről, 

továbbá a hátralékok rendezésére történő felszólítások kiküldése. 

- Az adózók által teljesített adófizetési kötelezettségek nyilvántartása az adózók 

adószámláin. 

- Az adótúlfizetés kiutalása iránti kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges, az 

adótúlfizetések visszatérítése. 

- Az adószámlák közötti átvezetési kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges, 

azok teljesítése. 

Tekintettel arra, hogy az adónem már megszűnt, a cél annak teljes kivezetése, rendezése, így a 
fenti gyakorlati feladatokon túl, egyéb érdemi intézkedés nem történt, sem határozat, sem 

végzés nem született. 

 

A beszámolóval lefedett időszakban 32 db hatósági bizonyítvány kiállítására került sor, 86 

esetben intézkedtünk adóvisszatérítésről az adózók kérelme alapján, illetve szintén adózók 

kérelmére 30 esetben került sor az adótúlfizetések rendezésére adószámlák közötti 

átvezetésekkel, amelyről minden esetben végzéssel döntöttünk. 
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A napi feladatok ellátása mellett a 2016. évben folyamatosan (havonta 1-2 alkalommal) az 

államkincstártól kapott utasítások alapján és az általuk megadott határidőre végeztük az 

ONKADO program adattisztítását, amely a 2017. évben is folytatódni fog mindaddig, amíg az 

ASP rendszerhez történő csatlakozás meg nem történik. 

 

A 2016. évben is sor került az elévült tartozások és túlfizetések végzésekkel történő törlésére, 

azoknak a nyilvántartásból történő kivezetésére, illetve túlfizetések esetén amennyiben 

lehetséges, azoknak az adószámlák közötti hivatalból történő átvezetésére. 

 

Az adóellenőrzés hatékonyságának növelése érdekében 2016. évben éltünk az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú mellékletének C/2. pontjában foglaltak 

szerinti lehetőséggel, és kértük a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Földhivatalát, 

hogy térítésmentesen, elektronikusan feldolgozható formában szolgáltasson adatot az 

önkormányzati adóhatóság illetékességi területén található, a nyilvántartásában szereplő 

valamennyi ingatlannak a megkeresés szerinti év január 1-jén hatályos adatairól. 

 

Telekadó, idegenforgalmi adó, társaságok helyi iparűzési adója, magánfőzés jövedéki 

adója: 

 

Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált 

magánfőző jogosult. Az önkormányzatnál regisztrált, azaz önkormányzati adóhatóság által 

rendszeresített nyomtatványon bejelentett magánfőzőnek magánfőzés keretében történő párlat 

előállításához 2016. január 1-jétől – az előállítást megelőzően – párlat adójegyet kell 

igényelni, beszerezni a lakóhelye szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a 

továbbiakban: NAV) megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságtól. 

Fontos tudnivaló, hogy párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a 

desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen 

bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére, amely a bejelentésről a 

teljesítést követő hónap 15. napjáig értesíti az illetékes megyei/fővárosi adó- és 

vámigazgatóságot. Párlat adójegyeket a vámhatóság kizárólag az önkormányzati adóhatóság 

értesítését követően tudja kiadni a magánfőző részére. Aki már 2016. január 1. előtt 

regisztrálta (bejelentette) a desztillálóberendezését az önkormányzati adóhatóságnál, annak 

nem kell azt megismételnie. 

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés 

szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve a magánfőzött párlat 

jogszabálysértő értékesítését – az önkormányzati adóhatóság jár el. 

 

Idegenforgalmi bevallásokat negyedévente kell benyújtaniuk az adózóknak. A jelenlegi 

adómérték 500 Ft/vendégéjszaka/fő. Az elmúlt egy év során 117 bevallás érkezett. 

18 alkalommal történt olyan cégek bejelentkezésre való felszólítása, akik az illetékességi 

területünkön valamilyen formában tevékenységet végeznek. 48 esetben küldtünk felszólítást 

olyan cégek számára, akik nem tettek eleget határidőben a helyi iparűzési adó bevallási 
kötelezettségüknek. 

A hátralékosokkal szemben 76 fizetési felszólítás kiküldésére került sor – a felszólítások 

eredménytelensége következtében – 14 alkalommal a számlák inkasszóval történő 

megterhelésére került sor. 

 

Az év során 10 telekadó határozat készült, ebből 3 új bejelentkezés miatt.  
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Egy esetben éltek fellebbezéssel a másodfokú telekadó határozattal szemben arra hivatkozva, 

hogy azon tevékenysége, melyre a mentességüket alapozzák, az alapító okiratban 

meghatározott alaptevékenysége. Ennek felterjesztésére került sor a Szombathelyi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. A bíróság ítéletében a közigazgatási határozat 

felülvizsgálata iránti kereseti kérelmet elutasította. A Kúria végzésében a végrehajtás 

felfüggesztése iránti kérelmet elutasította. Az adózó felülvizsgálati kérelméről a Kúria még 

nem hozott döntést. 

 

Helyi iparűzési adó (cégek): 

 

A feldolgozott adóbevallások tartalmi és számszaki ellenőrzését követően 31 esetben került 

sor a hibás bevallások kijavítása érdekében felszólítások kiküldésére, tekintettel arra, hogy a 

beérkezett tartalommal az adóbevallásokat nem lehetett feldolgozni. A felszólításokban 

foglaltaknak a vállalkozók minden esetben eleget tettek, és ezt követően sor kerülhetett ezen 

bevallások feldolgozására is. 

A beérkezett adóbevallások feldolgozását követően kb. 107 esetben került sor a vállalkozók 

értesítésére arról, hogy az adóbevallás feldolgozását követően rendszerünk nyilvántartása 

szerint a bevallásban foglaltaktól eltérő összegű adó-, illetve adóelőleg fizetési 

kötelezettségek terhelik őket. 

Az adóbevallások benyújtására a jogszabályban meghatározott határidő lejártát követően 48 

esetben került sor a bevallást nem adott vállalkozók hiánypótlásra történő felszólítására. 

A legutóbbi beszámoló elkészítése óta az iparűzési adó vonatkozásában kb. 36 db 

bejelentkezés, változásbejelentés és közel 712 db adóbevallás (adóelőleg kiegészítést is 

beleszámolva, ami 115 db) került feldolgozásra. 

11 adózó nyújtott be iparűzési adóelőleg törlése iránti kérelmet, amelynek határozatban helyt 

adtunk. 

8 adózó nyújtott be részletfizetés iránti kérelmet, melyet minden esetben határozatban 

engedélyeztünk. 

 

Felügyeleti szerv utóellenőrzése: 

 

A Vas Megyei Kormányhivatal mint Szentgotthárd város adóhatóságának felügyeleti szerve 

2014. évben végzett utóellenőrzése során újabb utóellenőrzést rendelt el az adóhátralék 

végrehajtása tekintetében, mely ellenőrzésre 2016 őszén került sor. 

Az ellenőrzés pozitív eredménnyel zárult, a jegyzőkönyv megállapítása: „Mindezek alapján 

megállapítható az elsőfokú adóhatóságnak a végrehajtás során elvégzett munkája 

meggyőzően bizonyítja, hogy az utóellenőrzés elérte a célját: az elsőfokú adóhatóság 

teljesítménye ezen a területen is dinamikusan fejlődött, ugrásszerűen megnőtt, illetve 

működése az eljárás ezen szakaszában is kiszámíthatóvá és folyamatossá vált.” 

 

1.3. Építéshatóság 

 

A bürokráciacsökkentés jegyében az építésügyben 2016. január 1-jén lépett hatályba az ún. 
egyszerű bejelentési eljárás, mely 2016-ban kizárólag a 300 m

2
 alatti új lakóépületek építésére 

és használatbavételére vonatkozik. Lényege, hogy az építtetők a kivitelezés kezdését jelentik 

be, az építésfelügyeleti hatóság pedig a kivitelezés során lefolytatott ellenőrzései kapcsán 

vizsgálja pl. a helyi építési szabályzatnak való megfelelést. 

Szentgotthárdon öt új lakóépület épül-épült egyszerű bejelentés alapján. 

(2017. januári változás, ahol ugyanebbe a kategóriába került a meglévő lakóépületek 

felújítása bővítése, így már ez sem a szentgotthárdi építéshatósághoz tartozik.) 
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Szentgotthárdon 2016-ban: 

       -építési engedélyezési eljárás: 31 db 

       -módosított építési engedélyezési eljárás: 3 db 

       -fennmaradási engedélyezési eljárás: 4 db 

       -használatbavételi engedélyezési eljárás: 4 db 

       -engedély hatályának meghosszabbítása: 4 db 

       -hatósági bizonyítvány: 33 db 

       -végzések száma: 128 db 

       -használatbavétel tudomásulvétele: 18 db 

       -egyszerű bejelentés: 5 db  

 

Építéshatósági eljárásokban csak saját kezdeményezésű kizárás kérésünk volt: 8 db. 

Jogszabályváltozás miatt kizárás esetén minden esetben a VMK Körmendi Járási Hivatal 

Építésügyi Osztálya jár el. 

 

Hatósági ellenőrzések: 

- a használatbavételi és használatbavétel tudomásulvételi eljárások kapcsán minden 

alkalommal helyszíni ellenőrzésre került sor, összesen huszonkét alkalommal, 

- az építési engedély, engedély módosítások kiadása előtt harmincnégy alkalommal, 

- egy alkalommal az építésfelügyeleti hatóság meghívására egy egyszerű bejelentéssel épülő 

családi ház ellenőrzésén vett részt a szentgotthárdi építéshatóság. 

 

Az építési engedély kiadása előtti ellenőrzés kapcsán szabálytalanul megkezdett építési 

tevékenység miatt egy esetben kezdeményezett építésfelügyeleti eljárást építéshatóságunk.  

A használatbavételi eljárások kapcsán építésfelügyeleti eljárás kezdeményezésére nem került 

sor. 

 

Építéshatóságunk illetékessége azonban nem csak Szentgotthárdra, hanem a Szentgotthárdi 

járás területére terjed ki. A környező településekkel kapcsolatos építéshatósági statisztikai 

adatok az alábbi táblázatban találhatók: 

 

2016 év 

Hatóság 

Határozatok száma 

Végzések 

száma 

Hatósági 

bizonyítványok 

száma 

Építési és 

módosított 

építési 

Fennmaradási 

Egyéb (az előbbi 

kettőtől eltérő 

minden más 

határozat) 

Alsószölnök 0 0 0 0 0 

Felsőszölnök 5 0 1 6 2 

Szakonyfalu 3 0 1 3 0 

Magyarlak 4 1 3 6 1 

Csörötnek 4 1 0 10 7 

Kétvölgy 2 0 0 7 0 

Orfalu 3 0 0 11 0 

Vasszentmihály 2 0 2 4 1 

Rátót 0 1 0 6 1 

Apátistvánfalva 3 0 5 10 1 
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Kondorfa 1 0 1 2 3 

Nemesmedves 0 0 0 0 0 

Gasztony 3 0 1 3 0 

Rönök 1 1 2 4 5 

Szakonyfalu 3 0 1 2 0 

Rábagyarmat 1 0 3 4 0 

            

Összesen  

35 4 20 78 21 

 

 

 

2. Önkormányzati hatósági ügyek 

 

2.1. Hatósági és koordinációs feladatok 

 

Szociális feladatok: 

 

Rendkívüli települési támogatás: 

 

Rendkívüli települési támogatásra való jogosultságnál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. A 

szabályozás során három különböző jövedelemhatár került kialakításra: gyermeket nevelő, 

gyermeket nem nevelő családok számára, valamint elhunyt személy eltemettetésére tekintettel 

támogatást kérő kérelmezők részére. 

A jövedelemhatártól eltérni az igénylő rendkívüli élethelyzete, valamint hivatalból indult 

eljárás esetén lehet.  

A támogatást kérők egy része természetbeni formában (utalvány, tűzifa, hátralék átvállalás) 

részesült támogatásban. 

Az elutasítások száma minimális, melynek oka, hogy a személyesen nyújtott tájékoztatás 

alapján a jövedelemhatárt meghaladó érdeklődők be sem adják kérelmüket. 

A támogatás elbírálása polgármesteri hatáskörben történik. 

 

2016. évben rendkívüli települési támogatás 268 esetben került megállapításra, összesen 

5.025.000,- Ft összegben. 

A támogatásban részesülők közül 14 fő elhunyt személy eltemettetéséhez kapta a támogatást, 

91 fő természetbeni formában (utalvány, tűzifa, hátralék átvállalás) részesült támogatásban. 

11-en tüzelőt kaptak. Összesen 17,54 m
3
 tűzifa került kiszállításra. A tüzelő közterületen 

veszélyessé vált, kivágott fákból származott és kiszállítva, illetve esetenként darabolva 

biztosította az önkormányzat.  

Elutasítás 1 esetben fordult elő, fellebbezés nem volt. 

 

2016. november 1-jétől kedvező irányban változtak a rendkívüli települési támogatásra való 

jogosultság feltételei. Emelkedett a támogatás feltételéül szabott jövedelemhatár, valamint az 

adható támogatás legmagasabb összege is. Kétszeresére emelkedett a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén adható rendkívüli települési támogatás mértéke. 

 

 2016. évben rendkívüli települési támogatásban részesülő személyek száma  



 

      

     2017. március 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

260 

 

  
Személyek 

száma 

Támogatási 

esetek száma 

Természetbeni 

formában 

történt 

megállapítás 

esetszáma 

1 alkalommal 

részesült 
61 61 22 

2 alkalommal 

részesült 
21 42 16 

3 alkalommal 

részesült 
12 36 21 

4 alkalommal 

részesült 
31 124 32 

5 alkalommal 

részesült 
1 5 0 

    
Összesen 126 268 91 

 

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

(lakásfenntartási támogatás): 

 

A szociálisan rászoruló személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás 

céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 

hozzájárulás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatás (lakásfenntartási támogatás). Természetbeni formában biztosítja az önkormányzat, 

a kérelmező által kiválasztott szolgáltatóhoz történő utalással. 

Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

A lakásfenntartási támogatás 1 évre szól. 

A lakásfenntartási támogatás feltételei 2016. január 1-jétől a képviselő-testület döntése 

alapján kedvezően változtak. A jövedelemhatár 71.250,- Ft-ról 76.950,- Ft-ra, illetve egyedül 

élő esetén 82.650,- Ft-ra, a támogatás összege legalább 3.000,- illetve legfeljebb 6.000,- Ft-ra 

növekedett, az elismert, elismerhető lakásnagyság szintén kedvezőbbé vált. 

2016. december hónapban 66 fő részesült lakásfenntartási támogatásban 3.000 - 6.000,- Ft 

közötti összegben. Az ellátásra december hónapra kifizetett összeg 250.100,- Ft volt. 2016. 

évben összesen 2.917.900,- Ft került kifizetésre ebben a támogatási formában. 

Elutasításra nem került sor, fellebbezés nem volt. 

 

Védendő fogyasztók nyilvántartásában való közreműködés: 

 

A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb 

anyagi körülmények között élők speciális védelmet érdemelnek - az energiaszolgáltatás 

tekintetében is. Ennek eleget téve - az Európai Unió előírásai alapján - került bevezetésre az 

ún. védendő fogyasztók intézménye a villamos energia (2008. január 1-jétől), illetve a 

gázszolgáltatás (2009. január 1-jétől) tekintetében. 

Ezen belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók 

csoportját - különítenek el a jogszabályok. 
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A szociálisan rászoruló fogyasztók által igénybe vehető kedvezmények: fizetési 

kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék), előrefizető mérőóra. 

Ehhez a szükséges adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást megállapító 

igazgatási szervvel is (járási hivatal, települési önkormányzat jegyzője, illetve a Magyar 

Államkincstár). 

A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz 

alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell (az 

ehhez szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az érintettnek). 

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

rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást lakásfenntartási támogatásnak 

kell tekinteni, így a lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó kedvezmények ehhez a 

támogatáshoz is társulnak. A kedvezmények közül kiemelendő az előrefizető mérőhöz való 

jog. 

2016. évben 32 személy részére került igazolás kiadásra. 

 

Egyéb feladatok a szociális területen: 

 

Esetenként (pl Bursa Hungarica ösztöndíj) környezettanulmány készítésével van lehetőségünk 

arra, hogy az ügyfél által a kérelemben közölt adatok, állítások valódiságát ellenőrizzük. A 

vizsgált időszakban 14 alkalommal fordult elő. 

A helyi szociális rendeletünk alapján lehetőségünk van arra, hogy a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatot kérjük fel környezettanulmány végzésére. Főként tűzifa támogatás 

iránti kérelmek esetében, rendkívüli élethelyzet fennállásának igazolására 2016-ban 7 

alkalommal fordult elő. 

 

Köztemetés: 

 

Az elmúlt évben a közköltségen történő eltemetettek közül egy elhunyt nem a Szentgotthárdi 

Szakosított Otthon lakója volt, 25 esetben az Otthon kérte a közköltségen történő 

eltemettetést. 

2016-ban egy esetben fordult elő, hogy nem szentgotthárdi állandó lakos elhalálozása 

Szentgotthárdon történt, és a temetéséről nem gondoskodtak. Ebben az esetben a halálozás 

helye szerinti önkormányzat köteles a temetésről gondoskodni, és a temetési költségek 

megtérítését az állandó lakóhelye szerinti önkormányzattól lehet visszaigényelni. 

Ha szentgotthárdi állandó lakos máshol (jellemzően Szombathelyen) halálozik el, 

köztemetésének költségeit Önkormányzatunknak meg kell térítenie. A szombathelyi  

köztemetések költsége áltagosan másfélszerese a szentgotthárdi köztemetés költségének. A 

vizsgált időszakban 11 alkalommal kellett átvállalnunk a szombathelyi köztemetés költségét. 

A köztemetés költségének az eltemettetésre köteles hozzátartozótól való visszaigénylésénél 

figyelembe vesszük az elhunyt hagyatéki vagyonát. Amennyiben a hagyatéki vagyon nem 

fedezi a temetési költséget, az eltemettetésre köteles személy jövedelmi viszonyait vizsgáljuk, 

és próbáljuk a költségeket visszakövetelni. 

2015. évben indult eljárásnál elhunyt temetésre köteles és képes hozzátartozóját köteleztük a 
köztemetés költségeinek megtérítésére. A határozatot megfellebbezte a közeli hozzátartozó, 

majd a másodfokú döntés ellen is keresetet nyújtott be. A Szombathelyi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság 2016. évben a keresetet elutasította, határozatunkat helyben hagyta. 

Szinte minden harmadik, negyedik hagyatéki ügynél előfordul a belföldi jogsegély 

alkalmazása. 
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Állattartási eljárások: 

 

Helyi rendeletünkön alapuló állattartási eljárásoknál bejelentésre, kérelemre indul az eljárás. 

Ezt követően helyszíni szemlét tartottunk olyan hatóságok bevonásával, akik ténybeli 

ismerettel rendelkeztek (hatósági állatorvos). Az érdemi döntést ezen hatóságok 

állásfoglalására alapozva hozzuk meg. 

Állattartással kapcsolatban 5 esetben, bejelentésre indult ügy. Ezek közül egy ebtartási 

ügyben a bejelentő fellebbezésével a Kormányhivatalhoz fordult, ehhez kapcsolódóan egy 

esetben ügyészi törvényességi ellenőrzést kezdeményezett a Vas Megyei Főügyészség. 

 

 

Címer- és névhasználat engedélyezése: 

 

Az eljárás során a polgármester Szentgotthárd címerének illetve a Szentgotthárd név 

használatát engedélyezi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek fennállása 

esetén. Három egyesület, egy vadásztársaság és egy cég nyújtott be a vizsgált időszakban 

névhasználati engedély iránti kérelmet. A kiadott engedély alapján a Szentgotthárdi Darts 

Club, a Szentgotthárdi Sakkegyesület, a Fiatalok Szentgotthárdért Egyesület, a Szentgotthárd 

Környéki Gazdák Vadásztársasága Csörötnek és a TAMAKO Szentgotthárd Villanyszerelési 

Szolgáltató Kft. használhatja nevében a városnevet. A kérelmeket írásban nyújtották be, az 

engedély mind az öt esetben kiadásra került. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ez a beszámoló csak néhány szegmensét mutathatta be a hivatali munka szerteágazó 

területeinek, ezzel is rávilágítva arra, mennyire összetett, bonyolult területről van szó. Az 

állandó változásban lévő jogszabályi környezetben naprakész ismeretek birtokában lehet csak 

jogszerű döntéseket hozni, ezért fontos, hogy a napi operatív munka mellett az ügyintézők, 

közvetlen irányítóik és természetesen a jegyző folyamatosan kövessék a jogszabályi 

változásokat, együttműködjenek és jó munkakapcsolatot ápoljanak a társhatóságokkal és a 

felügyeleti szervekkel. 

Köszönetemet szeretném kifejezni ezen az úton is a 2016. évi munkájáért a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi vezetőjének akik gondos irányítói voltak az 

általuk felügyelt területeknek. 

Köszönetemet fejezem ki ezen az úton is  a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

valamennyi munkatársának a 2016. évért. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2017. február 20. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 


