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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 
JELENTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. február 27 -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

 

Ebben a hónapban nincs lejárt határidejű határozat. 

 

 

II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2019. FEBRUÁR 

 

VÁROSÜZEMELTETÉS 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 

június 11-én megtartott ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd, 

Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt határőr laktanya épületében 202 fős 54 szobás 

munkásszállás kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében 

beérkezett ajánlat bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról. 

Előzmények: A Közbeszerzési Értesítő 2018. április 16. számában megjelent a 

részvételi jelentkezések határideje 2018. május 04. 12:00 volt. A részvételre 

jelentkezés határidejéig egy részvételre jelentkező nyújtotta be ajánlatát. A 

Közbeszerzési Bizottságának 2018. május 09-én megtartott ülésén a részvételre 

jelentkező – AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső 

Tisza-part 21.) – jelentkezését érvényesnek nyilvánította. Ennek megfelelően 

az ajánlattételi felhívás és dokumentáció az AXILL Kft.-nek 2018. május 10-

én kiküldésre került. Ajánlattételi határidő: 2018. május 25. 10:00 volt. A 

határidőig a felkért ajánlattevő benyújtotta ajánlatát. Az eljárás nyertese 

AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part 

21.). A vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. A munkaterület átadás-

átvételi eljárás megtörtént, a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak. 

Előre nem látható pótmunkák (utólagos vízszigetelések), illetve a végleges 

közműcsatlakozások kialakításának csúszása miatt a kivitelezésre vonatkozó 

vállalkozási szerződést módosítanunk kellett. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 

június 11-én megtartott ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd, 

Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt határőr laktanya épületében kialakításra kerülő 

202 fős 54 szobás munkásszállás üzemeltetése” elnevezésű keretében 

beérkezett ajánlat bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról. 
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Előzmények:. A közbeszerzési eljárás felhívása a Közbeszerzési Értesítő 2018. 

április 19. számában jelent meg az ajánlattételi határidő 2018. május 23. 14:00. 

volt. A határidőig egy ajánlattevő – az AXILL Építőipari és 

Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part 21.). - nyújtott be 

ajánlatot. Az ajánlattevő ajánlata megfelelt a kiírás követelményeinek, az 

ajánlata érvényes lett. Az üzemeltetési szerződés megkötése megtörtént az 

előre nem látható pótmunkák és a végleges közműcsatlakozások kialakításának 

csúszása miatt módosult kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés miatt az 

üzemeltetésre vonatkozó szerződést is módosítani kellett. 

 

 Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15-VS1-

2016-00011 

A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a legkedvezőbb ajánlatot az Utplan ’95 Kft. adta. 

A kivitelezési szerződést aláírtuk, 2018. október 18-án megtörtént a munkaterület 

átadása. A költségnövekmény-igény hiánypótlását 2019. február elején benyújtottuk. 

A kivitelezésről: A kivitelezési munkálatok előkészítése zajlik. 

A konkrét kivitelezés csak a műszaki ellenőr munkakezdési engedélye alapján 

történhet. A Vállalkozó elkészítette a munkakezdéshez szükséges dokumentumokat. 

A kivitelezés előkészítése megkezdődött az ideiglenes forgalomkorlátozás 

kitáblázásával, kitűzésekkel, járda felújítások előkészítésével. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 

május 09-én megtartott ülésén döntött többek között a  „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Hunyadi út felújítása” 

elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, 

illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról. Az eljárás nyertese UTPLAN ’95 

Kft. A munkaterület átadás-átvételi eljárása 2018. június 20-án megtörtént. A 

kivitelezési munkálatok gyakorlatilag megtörténtek, a műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárására még nem került sor. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 

október 10-én, illetve október 19-én, valamint december 12-én megtartott 

ülésén döntött „A Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése” I. ütem - TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00003 projekt keretein belül – 

Felsőliget utcai egyesített gyalog-, illetve kerékpárút, autóbusz-öbölpár, 

valamint buszforduló építése” elnevezésű közbeszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatok érvényességéről, illetve előértékeléséről, valamint az 

eljárást lezáró döntéséről. Az eljárás nyertese az UTPLAN ’95 Kft. 2019. 

január 11-én a döntéssel kapcsolatos támogató záró tanúsítvány is megérkezett, 

így az eljárás lezárásával kapcsolatos írásbeli összegezést is ki tudtuk küldeni. 

A kivitelezésre vonatkozó szerződést 2019. március 22-ig kell megkötnünk. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 

augusztus 01-én megtartott ülésén döntött többek között a  „TOP-3.2.1-15-

VS1-2016-00011 azonosítószámú projekt keretében az Arany János Iskola 

energetikai fejlesztése Szentgotthárdon” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés 

meghozataláról Az eljárás nyertese az Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. 

(6721 Szeged, Felső Tisza-part 21.). A vállalkozási szerződés megkötése 



 

 
4 

megtörtént. A munkaterület átadás-átvételi eljárása megtörtént. A kivitelezési 

munkálatok folyamatban vannak. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 

augusztus 01-én megtartott ülésén döntött többek között a  „TOP-1.4.1-15-

VS1-2016-00019 azonosítószámú projekt keretében a Szentgotthárdi Játékvár 

Óvoda bővítése és energetikai felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés 

meghozataláról Az eljárás nyertese a TENDER  Kft. . A vállalkozási szerződés 

megkötése megtörtént. A munkaterület átadás-átvételi eljárása 2018. augusztus 

31-én megtörtént. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak. 

 

 

 

 A Szentgotthárd - Máriaújfalu városrészen a szennyvíz-csatornázásával 

kapcsolatban folyamatban vannak az első körben bejelentett garanciális 

munkálatok elvégzése. Kivitelező: COLAS Alterra Zrt.  

 

 A Szentgotthárd-Farkasfa, illetve Máriaújfalu városrészen lévő Művelődési 

Házak bővítési munkálataival kapcsolatban (vizesblokk építés, illetve 

mozgáskorlátozott wc építése) 2018. november 20-án garanciális bejárásokat 

tartottunk a beruházások műszaki ellenőri feladatait ellátó szervezet 

közreműködésével. A bejáráson meghatározott garanciális javítási 

munkálatokat a kivitelezőnek 2019. április 30.-ig kell elvégeznie. 

 

 A közvilágítási berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű 

karbantartását és üzemeltetését az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. látja el.  

Hiba bejelentési elérhetőségek: +36 93/739-183, +36 93/999-689, 

magyar.erik@enerin.hu, www.kozvilhiba.hu. 2019. január-február hónapban 

két egyedi hibát és 0 db szakaszhibát jelentettünk be. A közvilágítási hálózatot 

érintő hibák elhárítása az elektromos hálózat tulajdonosának (EON), az egyedi 

hibák elhárítása pedig az önkormányzattal szerződésben lévő ENERIN Sümeg 

Energetikai Kft. feladata. A bejelentett hibák elhárítása folyamatban van. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt között létrejött Bérleti 

Üzemeltetési Szerződés alapján megrendeltük a Szentgotthárd, Kethelyi utca 

44. számú ház előtti hídvezeték cseréjét. A munka tervezett befejezési 

határideje: 2019. 04. 30. Kivitelező: Vasivíz Zrt.  

 

 A város közterületeit érintően több fakivágási igény érkezett a lakosság 

részéről. Az igények kivizsgálására helyszíni bejárást tartottunk február 

hónapban. Néhány kivágásra javasolt fa a teljesség igénye nélkül: Mártírok út 

9, 11 számú társasház előtti fenyőfák; Club3 melletti szivarfák közötti hárs; 

Rábafüzes, Kodály Z. utcai fenyőfák (óvoda, fiókkönyvtár, kultúrház); Deák F. 

utca volt borhotel melletti fenyőfák, Rózsa F. u. 10 és 20. számú házak előtti 

túlnőtt tuják; stb. 

 

 Szentgotthárd város közigazgatási területén 2018. július 15-én délután nagy 

mennyiségű, felhőszakadás szerű eső zúdult, amely jelentős károkat okozott az 

önkormányzati utakban, a csapadékvíz-elvezető rendszereken. 171/2018.számú 

mailto:magyar.erik@enerin.hu
http://www.kozvilhiba.hu/
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Képviselő-testületi határozatában döntött a Képviselő-testület a vis maior 

pályázat benyújtásáról az alábbi helyszíneken: 

 

A pályázatot 2018. augusztus 23-án benyújtottuk. Saját forrás 2 720 023,- Ft (10 %), 

Vis maior igény 24 480 202,- Ft (90 %). A támogatási igény hiánypótlását 2018. 

szeptember 4-én benyújtottuk. A Kincstár a pályázatokat papír alapon két másolati, 

részletes véleményének egyidejű csatolásával, 14 napon belül küldi meg a 

Belügyminisztérium részére. A pályázatról a miniszter a pályázat beérkezésétől 

számított 90 napon belül dönt. A pályázat elbírálásáról nem érkezett még döntés. 

 

 

VÁROSÜZEMELTETÉS: 

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 
 

 

Nem magánsz. részére kiadott engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbav. tudvételi., eng. hatály hosszabbítási  eljárások 

száma: 

 

3 

Hatósági, szakhatósági engedélyek száma: 1 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: (6) 

Településképi bejelentési eljárások: 1 

Belföldi jogsegély 1 

 

 

     ( )  házszámrendezés kapcsán kiadott hatósági bizonyítvány 

 

  

 

PÉNZÜGY 

 

Költségvetési feladatok 

 

2019. februárban a pénzügy területén legfontosabb feladat a zárszámadás. Ugyanakkor 

kezdődik egy új költségvetési év, melynek végrehajtása ugyancsak sok energiát igényel. Itt az 

ideje a negyedéves, és éves bevallásoknak is, társulási, két települési önkormányzati, valamint 

a négy nemzetiségi önkormányzati szinten is.  

 

Beszámolók, jelentések: 

 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk  

- 2019. havi ÁFA bevallások, 2019. havi bevallások 

- 2019. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,  

- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése:  

- A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormány- 

zatok, Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. 

Továbbítása Kincstár felé. 

- Segélyek  kifizetése- elszámolása 
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- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása 

- Bankoknak adatszolgáltatás: MKB, Otp Bank Nyrt) 

 

 

Adóhatósági munka: 

 

Az adóigazgatási munkatársaknak február hónapban a megnyitott új adóévet naprakészre kell 

tenni. Zajlik a hátralékok behajtása végrehajtással. 

 

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 bejelentkezők és a megszűnt vállalkozók, 

vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TÉRSÉGI ERŐFORRÁSOK 

 

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 2017 

Állandó ipartörténeti kiállítás létrehozása Szentgotthárdon 

a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjteményben 

 

 

Előzmények 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, a muzeális intézmények szakmai 

támogatására irányuló Kubinyi Ágoston Programban Szentgotthárd Város 

Önkormányzata az előző években is nyert már támogatást, amelyekből a szentgotthárdi 

csata eseményeit bemutató interaktív digitális terepasztal, illetve a hozzá kapcsolódó 

Hadiösvény játék szlovén és német nyelvű változata készült el. 

A 2017. évi pályázati felhíváson az állandó ipartörténeti kiállítás tervével indultunk, 

amelyhez a Múzeum és a Helytörténeti Klub már hosszú évek óta gyűjt szakmai anyagot. A 

pályázaton az Önkormányzat 2 millió forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatást 

nyert el, amelyet a Múzeum a saját költségvetéséből kiegészített a multisín-rendszer 

kialakítási költségeinek fedezésére. Ezen források segítségével, a Múzeum és a 

Helytörténeti Klub munkatársainak aktív közreműködésével, áldozatos munkájával 

valósulhatott meg az új ipartörténeti állandó kiállítás Szentgotthárdon, amely méltón tart 

számot a város és környéke lakosságának érdeklődésére.  

A kiállítás célja, tematikája 

Szentgotthárdon a XIX.-XX. század fordulóján sok gyárat alapítottak. A Hunyadi úton 

egész gyárfüzér alakult ki.  

1894 és 1948 között működött a megye első és egyetlen dohánygyára, amely jelentősen 

hozzájárult a község fejlődéséhez. 

Az Első Magyar Óragyárat 1896-ban alapították. 1896. január 3-án jegyezték be a 

szombathelyi cégbíróságon az Első Magyar Óragyár Részvénytársaság Szentgotthárd 
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elnevezésű üzemet. A trianoni határcsonkításnál elveszítette mesteremberei jelentős részét is. 

1925-ben a gyár bezárt. 

1899-ben az olasz származású bécsi vállalkozók, a Bujatti testvérek alapították a 

Selyemgyárat. A szentgotthárdi volt az első selyemszövőgyár Magyarországon.   

1902 nyarán báró Wieser József gyáros Széll Kálmán közvetítésével kiváltotta a 

kaszagyártáshoz szükséges engedélyeket.  

Mivel Szentgotthárd és térsége lakóinak jelentős része e négy gyárban dolgozott egykor 

(legtovább a Kaszagyár és a Selyemgyár működött), rendkívüli az érdeklődés e gyárak 

története iránt. A Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény 

tőszomszédságában található a ma már bezárt Kaszagyár, ablakaiból a gyár épületeire 

látni, minden látogatót érdekel e jelentős gyár története. Különösképpen azért is, mert a 

múzeum épülete, az ún. Stájer-ház az 1910-es években a kaszagyár külföldi munkásai 

szálláshelyeként épült.  

 

A kiállítás célja emléket állítani Szentgotthárd egykori, ma már nem létező gyárainak, 

ahol Szentgotthárd és térsége lakóinak jelentős része dolgozott. Ezek a gyárak 

határozták meg a város ipari jellegét az elmúlt században. Megismertetni a ma élőkkel, 

diákokkal, fiatalokkal, a dolgozók leszármazottaival e gyárak történetét, tevékenységét. 

Megmutatni a látogatóknak, hogy Szentgotthárdot miért tekintették ipari városnak a XX. 

század fordulóján. A múzeumlátogatást vonzóvá tenni az ifjúság előtt interaktív elemekkel. 

Programokon, múzeumpedagógiai foglalkozásokon nem formális oktatással hozzájárulni a 

közoktatási intézmények feladatainak sikeres megvalósításához.  

A kiállítást létrehozó múzeum és az intézmény kebelében működő Honismereti klub 

több éve foglalkozik a gyárakkal kapcsolatos anyaggyűjtéssel. A már bezárt 

Kaszagyárban, illetve a Selyemgyár utódgyáraiban több alkalommal végzett gyűjtőmunkát, 

fotózást. Filmeket, brigádnaplókat, eredeti fotókat kutatott fel és digitalizált. A gyűjtött 

anyagból a klub korábban már  időszaki kiállítást is készített a városban a 

selyemgyárról és a kaszagyárról. A korábbi alkalmi  kiállítások sikere, az egykori dolgozók 

és leszármazottaik érdeklődése alapján döntött úgy a klub és az intézmény, hogy érdemes a 

kutatómunkát folytatni, és állandó kiállításon bemutatni a szentgotthárdi ipar történetét a 

múzeum épületében. 

A kiállítás felépítése 

Hagyományos és virtuális kiállítás is készült a szentgotthárdi ipar történetét bemutató 

kiállítótérben. 

A hagyományos kiállítás fontos elemei a terméktablók. Két nagyméretű tablón a kaszagyár 

termékei láthatók. A kiállítóterem közepén a kaszagyári gépek működő makettjein a 

látogatók ki is próbálhatják, hogyan működött a farkaskalapács vagy a Vulkán 

daraboló, a daraboló prés, az Ajax kalapács és a kézi prés.  

A hagyományos kiállításon a multisín rendszeren körbefutó 8 kiállítási tablón a 

gyárakról készült egykori fotókon szemlélhetik a látogatók a munkafolyamatokat, az 

egykor használt gépeket. Életképekben mutatjuk be a dolgozók gyáron kívüli kulturális 

és sporttevékenységét, a kirándulásokon, brigád-összejöveteleken készült képeket. 

Üveges vitrinben helyeztük el azokat a tárgyi eszközöket, eredeti dokumentumokat, 

amelyek fennmaradtak a négy egykor működő gyár emlékeiből: zsebórák, selyemgyári 

vetélők, orsók, selyemanyagok, munkakönyvek, kitüntetések, emlékplakettek. 

A hagyományos kiállítás mellett virtuális kiállítást is létrehoztunk. Érintőképernyőn van 

lehetősége a látogatóknak kiválasztani, melyik gyárról szeretnének többet megtudni. 

Gyártörténetek, fotógaléria, üzemi életképek, termékek, digitalizált dokumentumok 

megtekintésére van lehetőség a multimédiás felületen. Filmek, hanganyagok is elérhetők 

a látogatók számára. A Honismereti Klub tagjai szolgáltatták a tartalmat a virtuális kiállítás 
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menüpontjaihoz, s ezek a tartalmak tovább bővíthetők, amennyiben újabb fotók, filmek, 

egyéb dokumentumok kerülnek az intézmény tulajdonába. A programfejlesztő a megnyitást 

követő két évben vállalta további tartalmak elhelyezését a felületen. 

 

 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

 

SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük 

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- A  4/2018. (III.1.) rendelet: a  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2017. évi 

költségvetésről szóló rendelete  értelemszerűen módosítást nem igényel. 

 

      -     Az  5/2018.(III.1.) rendelet: a  településkép védelméről szóló 

            önkormányzati rendelet módosítást nem igényel. 

 

- A 6/2018.(III.1.) rendelet: Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról  

            szóló önkormányzati rendelet módosítást nem igényel. 

 

 

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 

 

2019. január 

 

Képviselői felvetés a 2019. január 30-i ülésen nem hangzott el. 

 

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 beszámolót elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 Szentgotthárd, 2019. február 20. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző   
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2019. február 18-án 

 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetése 

KEHOP-2.2.1-15-

2015-00006 

231/2012. 

111/2013. 

192/2013. 

505.000.000,- 
nettó 426.208.381 

Ft,- 

kormányzati 

támogatásból 

kerül 

finanszírozásra 

A csatornahálózat üzembe 

helyezése  és az önkormányzati 

utak végleges helyreállítása 2018-

ban megtörtént.  A Máriaújfalui 

út az első 400 m-es szakasz 

kivételével csak 2019. nyarán 

kerül véglegesen helyreállításra. 

 

SZEOB Játékvár Óvoda 

bővítése és energetikai 

felújítása 

TOP-1.4.1-15-VS1-

2016-00019 

103/2016. 

78/2018. 

166/2018. 

195.077.835,- 150.000.000,- 

1.300.000,- 

43.777.835,- 

7.407.422,-

(további nem 

elszámolható) 

Kivitelezés folyamatban, elértük 

az 50 %-os készültségi szintet. A 

2. részszámla kiállításra került. 

A költségnövekmény összegét a 

Kormány határozata biztosítja. 

Kivitelezési határidő: 2019.05.15. 

 

Arany János Iskola 

energetikai fejlesztése 

Szentgotthárdon 

 

TOP-3.2.1-15-VS1-

2016-00011 

139/2016. 

167/2018. 
203.943.120,- 158.818.397,- 45.124.723,- 

Kivitelezés folyamatban, elértük 

az 50 %-os készültségi szintet. A 

2. részszámla kiállításra kerül. 

Kivitelezési határidő: 2019.04.30. 

 

Fenntartható 

kerékpárforgalmi 

fejlesztés Szentgotthárdon 

TOP-3.1.1-15-VS1-

2016-00011 
156/2016. 333.215.000,- 299.765.000 33.451.000,- 

Kivitelezési vállalkozási szerződés 

aláírásra került. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása – 

HUNYADI UTCA 

FELÚJÍTÁSA 

Belügyminisztérium 106/2017. 30.994.592,- 

 

15.000.000,- Ft 

  

15.994.592,- 

Kivitelezés 2018-ban megtörtént, 

de vannak 2019-re áthúzódó 

munkák. 

A Szentgotthárdi Ipari 

Park 

alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-VS1-

2016-00003 
102/2016. 478.000.000,- Ft 478.000.000,- Ft  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) 

 

Refektórium felújítása 

SI-HU 

Szlovénia-

Magyarország 

17/2016 94.605,50 € 80.414,50 € 14.191 € 
4., azaz utolsó féléves periódus fut 

jelenleg.  

Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 138/2016 239.771.928,- Ft 239.771.928,- Ft 0 Ft 

2019.01.30-án megtartottuk a 

sajtónyilvános projketzáró 

rendezvényt. Záró szakmai 

beszámoló, és záró pénzügyi 

elszámolás benyújtásának 

határideje 2019.03.31. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
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,- € 

Mivel stratégiai partnerként és 

nem pályázóként veszünk részt, 

így a főpályázókra szükséges 

várnunk, hogy előrelépés 

történjen.  

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) 

2016-ban benyújtott pályázat, 

amiről továbbra sem kaptunk 

döntést. 

Külterületi helyi közutak 

fejlesztése és 

önkormányzati utak 

kezelését biztosító gépek 

Vidékfejlesztési 

Program 
24/2017. 90 353 924 elbírálás alatt 22.588.481,- Ft  

Megérkezett a Támogatói Okirat 

a nyertes pályázatról, amit 

követően végül a Testület 

visszalépett a projekt 

megvalósításától.. 

Közművelődési 

érdekeltségnövelő 

támogatás 

MÁK Vas Megyei 

Igazgatóság 
 361.000,- Ft 324.900,- Ft 36.100,- Ft 

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület részére digitális 

színpadi stagebox beszerzése. 

Elbírálás alatt. 

Önkormányzati ASP 

rendszerhez való 

csatlakozás országos 

csatlakozási 

konstrukcióban 

Miniszterelnökség; 

Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-

fejlesztési Operatív 

Program Irányító 

Hatóság 

56/2017 

6.976.850, -Ft 

informatikai 

eszközbeszerzés, 

adat-átvitel, 

tesztelés, stb. 

6 976 850,-Ft 0,- Ft 

A projekt záró időpontja 2018. 

június 30. volt. Megvalósítás 

megtörtént, elszámolás 

feltöltésre került. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2017 

Belügyminisztérium 119/2017 3.171.868,-Ft 2.000.000,- Ft 0,-Ft 

Ipartörténeti állandó kiállítás 

megvalósítása a múzeumban 

A kivitelezés megtörtént, 

elszámolást beadtuk. 

Kiállításmegnyitó: 2019. február 

15. 

A munkaerőpiaci 

mobilitást elősegítő 

munkásszállás építéséhez 

nyújtandó támogatás 

(Laktanya felújítás) 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 
199/2017. 723.333.333,- Ft 673 333 333 Ft 

 

  

269.333.333,- Ft 

 

Hatósági szerződés 

határidejének 1. számú 

módosítása folyamatban. Olyan, 

előre nem látható körülmények 

merültek fel, melyek miatt 

szükséges a kivitelezési határidő 

meghosszabbítása. (pl. minősített 

hő-és füstelvezető ablakok 

szállítása a megrendelés ellenére 

késnek.) Eszközbeszerzési 

eljárás: a végső ajánlattételi 

határidő 2019.02.12. Nyertes 

ajánlattevő: Iroda2000 Kft. 

Szerződéskötés folyamatban.  

A kivitelezés várható befejezése: 

2019. március vége. 

SZOI Vörösmarty Mihály 

Gimnázium Tornacsarnok 

energetikai fejlesztése 

TOP-3.2.1-16-VS1-

2017-00005 

 

174/2017. 62.476.885,- Ft 62.476.885,- Ft 0,- Ft 

NYERT! 

Támogatási szerződéskötés 

folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

TOP Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés: 

Időutazó múzeum az 

egykori ciszter 

udvarházban 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Regionális Fejlesztési 

Programokért 

Felelős Helyettes 

Államtitkársága 

172/2017 199.991.746,- Ft 199.991.746,- Ft 0,-Ft 

A kiviteli tervek és a marketing 

stratégia kidolgozása 

folyamatban van, első mérföldkő 

határidejét 2019. március 31-re 

módosítottuk. 

A szentgotthárdi zsidó 

temető felújítása 

Magyarországi Zsidó 

Örökség 

Közalapítvány 

62/2018. 19.997.420,- Ft 10.000.000,- - 

Kivitelező Szet Kft. 

Munkaterület átadásra került 

2019. január 16-án.  

Kivitelezés folyamatban. 

Megvalósítási hi.: 2019.03.31. 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása 

2018  KOLOSTOR épület 

28 db ABLAK 

FELÚJÍTÁSA a keleti 

homlokzaton  

Belügyminisztérium 
88/2018 és 

94/2018 
20.096.050-, Ft  10.048.025,- Ft 

Nem nyert. 

Várhatóan lehetőség nyílik 

ismételt benyújtásra 2019-ben  

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2018 

Belügyminisztérium  1.320.000, Ft 1.000.000, -Ft 0,- Ft 

A múzeum állandó kiállításainak 

bővítése interaktív elemekkel 

Megvalósítás folyamatban, hi.: 

2019. dec.31. 

HUNGARIKUM 2018. 
Földművelésügyi 

Minisztérium 
- 1.000.000,- 1.000.000,- - 

Vargha Gábor könyv kiadásához 

kaptunk támogatást. Elszámolás 

folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Rábatótfalu első 

világháborús 

emlékművének 

restaurálása  

KKETTKK – CP-0 

Közép- és Kelet-

európai Történelem 

és Társadalom 

Kutatásáért 

Közalapítvány 

105/2018. 2.500.000,- Ft elbírálás alatt 0,- Ft NYERT! 

Kerthelyiség felújítása 

VP6-19.2.1.-68-4-17 

Őrség Határok 

Nélkül Egyesület 

(Leader) 

272/2017. 19.140.944,- Ft elbírálás alatt 4.980.975,- Ft 
Elbírálás alatt 

 

Szentgotthárdi csata - 

Vasvári béke 

VP – Leader – 

Térségek közti 

együttműködés 

175/2017. 

22.967.669,- Ft 

(ebből 

6.622.669,- Ft a 

Szentgotthárdra 

eső rész) 

elbírálás alatt 1.500.000,- Ft Elbírálás alatt 

Testvértelepülési 

programok és 

együttműködések 

Bethleh Gábor 

Alapkezelő Zrt. 
265/2018. 2.000.000,-Ft elbírálás alatt 0 

Benyújtva 2018. december 18-

án. Döntés várható 3 hónapon 

belül. 

Mozi felújítása 

VP6-19.2.1.-68-3-17 

Őrség Határok 

Nélkül Egyesület 

(Leader) 

205/2018. 2.828.700,- Ft elbírálás alatt 707.175,- Ft Elbírálás alatt 
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Tárgy: Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról, 

a PKKE 2018. évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás 

az Egyesület 2019. évi munkatervéről. A Csákányi László 

Filmszínház beszámolója. Tájékoztató a 2019. évi városi 

rendezvénytervről. A közművelődési koncepció felülvizsgálata, a 

közművelődési rendelet módosítása. 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. február 27-i ülésére 

 

Ahogy azt a tárgya is jelzi, a közművelődésen belül az előterjesztés több témát is érint, ezek 

alapján az előterjesztést az alábbi fejezetre tagoltuk:  

1. A közművelődési rendelet módosítása.  

2. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2018. évi beszámolója és 2019. évi 

munkaterve.  

3. Tájékoztató a Csákányi László Filmszínház 2018. évi működéséről. 

4. A közművelődési koncepció felülvizsgálata és a közművelődési cselekvési terv 

megvalósulása.  

5. A 2019. évi városi rendezvényterv.  

 

 

I. A közművelődési rendelet módosítása  

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a helyi közművelődésről szóló rendeletét 2001-ben 

alkotta, melyet az eltelt időszak alatt két esetben 2005-ben, illetve 2011-ben módosította. A 

2019. januári képviselő-testületi ülésen tárgyalta az új rendelet-tervezetet és a 17/2019. sz. 

határozata alapján az abban foglaltakat jóváhagyta és - a nemzetiségi önkormányzatok 

véleményének beszerzését követően (I/5. számú melléklet) - jelen előterjesztés alapján dönt 

az elfogadásról (lásd: 1. sz. mellékletben a rendelet tervezet). 

 

A nemzetiségi önkormányzatok megtárgyalták a rendelet-tervezetről szóló előterjesztést. A 

Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd – Rábatótfalu - a 6/2019.sz. határozata 

alapján - a rendelet-tervezetet megtárgyalta, véleményezte és abban foglaltakkal egyetért. A 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat ugyancsak megtárgyalta, a 4/2019.sz. határozatában 

véleményezte és az abban foglaltakkal egyetértett. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Szentgotthárd - Rábafüzes a 10/2019. sz. határozatában a mellékelt kiegészítéseket kérte 

(I/3. számú melléklet) a rendelet-tervezetbe beépíteni -> kék színnel jelölve. 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója is további javaslatokkal (I/ 4. 

számú melléklet) élt a tervezettel kapcsolatban. Mivel a tervezetben könyvtári és múzeumi 

feladatokat is vállal – helyesen – az önkormányzat, véleménye szerint érdemes lenne inkább 

kulturális rendeletként elnevezni a rendeletet. Továbbá kéri a 4.§ és 5.§ és a 2. Mell. 

pontosítását és kiegészítését a csatolt dokumentum alapján -> lásd: kék színnel jelölve. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati 

rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat 

eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai: 

Társadalmi hatása: a közművelődési alapellátások jogszabályi előírásának biztosítása. 

Gazdasági hatása: nincsen.  

 

A rendelet költségvetési hatása: 

A rendeltben meghatározott támogatást az éves költségvetésben kell tervezni és biztosítani, ez 

a rendeletmódosítás a költségvetést nem érinti. 

 

A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei: 

A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. 

 

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem ismeretek.  

 

Egyéb hatás: 

A rendeletnek egyéb hatása nincs.   

 

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

biztosítása: 

A rendelet elfogadása esetén a személyi és tárgyi feltételeket biztosítja, mindezekhez a 

pénzügyi forrás biztosítása az adott költségvetési év költségvetésében tervezhető. 

 

A jogszabály – helyi rendelet megalkotásának szükségessége: 

A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény, valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. ( VII. 9.) EMMI 

rendeletben meghatározottak megfelelése. 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény, valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI 

rendelet megsértése. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendelet-tervezettel kapcsolatban tett javaslatokat 

megtárgyalni és az egységes rendeletet megalkotni szíveskedjen.   

 

II. A PKKE 2018. évi beszámolója és 2019. évi munkaterve 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület között fennálló 

Együttműködési Megállapodás 5.2 pontja alapján az Egyesület minden évben elkészíti az 

előző éves beszámolót és az adott évre vonatkozó munkatervet – ezeket a dokumentumokat az 

előterjesztés 2. és 3. számú melléklete tartalmazza, amelyekből az alábbiakat emeljük ki: 

 

- Munkaszervezet: az Egyesület életének szakmai munkáját 2018-ban 5 fő látta el. 1 

főnek (művelődésszervező) augusztus 31. időponttal, 1 főnek (munkaszervezet vezető) 

november 30. időponttal megszűnt a jogviszonya – az Elnökség 2019. március 01. 

nappal Hraboszky-Orth Katinkát választotta meg a munkaszervezet új vezetőjének. 
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Munkaerőpiaci támogatással 2 fő dolgozott, 1 főnek november 16-tól, 1 főnek 

november 30-tól szűnt meg a foglalkoztatása. Az év során közösségi szolgálat 

keretében 16 középiskolás vett részt a rendezvények lebonyolításában, önkéntesként 8 

személy segítette a munkát. 

- Gazdálkodás: az Egyesület 2018-ban 34.270.000,- Ft támogatást kapott az 

Önkormányzattól az érvényben lévő együttműködési megállapodás alapján. Az 

alapfinanszírozáson felül az Önkormányzat meghatározott feladatokra további 

céltámogatást nyújtott összesen 6.157.772,- Ft összegben (Hopplá Fesztivál: 

2.400.000,- Ft, Történelmi Napok: 1.000.000,- Ft,  Művészeti csoportok támogatása + 

kórusvezetők díja: 640.000,- Ft, Augusztus 20.: 200.000.- Ft, Szerelmesek Fesztiválja: 

1.305.772.- Ft, Európai Mobilitás Hét: 612.000.- Ft). A Szivárvány Kórus a Civil 

Alapból 60.000,- Ft, a Galagonya Szívklub 50.000.-Ft támogatást kapott. 

Rendezvényszervezés kapcsán (egészségnap, Fitt Gotthárd, Diabetes Világnap, 

partnertalálkozók stb.) pedig összesen 1.113.360,- Ft-ból gazdálkodhatott az 

Egyesület.  

- Infrastrukturális feladatként – az Önkormányzat finanszírozásában - az aula festése 

történt meg. Továbbá a kötelező tűz-és munkavédelmi felülvizsgálatokat is elvégezték. 

- Az Egyesület beszámolója szerint továbbra is hangsúlyt fektet a marketing 

tevékenységre. A honlapjuk teljes körű információval szolgál, folyamatos a frissítés, a 

hangsúly azonban inkább a közösségi oldalakra (Facebook, Instagram) helyeződött át. 

Továbbá plakátok, kör e-mail rendszer, internet, havi programfüzet, megállító táblák, 

írott sajtó stb. is népszerűsíti az Egyesület programjait, rendezvényeit. 

- Fontos feladatnak tekinti az Egyesület a pályázati források kihasználását: tavaly az 

NKA-nál 700.000,- Ft támogatást nyert az Egyesület a Történelmi Napok 

rendezvényére. Szintén a NEA-hoz benyújtott pályázaton 100.000,- Ft működési 

támogatást nyertek. A benyújtott „Örökségünk” projekt a LEADER pályázatban 

elbírálás alatt, hasonlóan a 2018. tavaszán benyújtott „Élhető vidékért” pályázathoz, 

amely a szentgotthárdi közművelődés eszközfejlesztését célozta meg (digitális 

zongora, stb.). A helyi ifjúsági programokra összeállított, illetve az NKA-hoz a Zöld 

Szentgotthárd program megrendezéséhez összeállított pályázatok sajnos - 

forráshiányra hivatkozva - nem nyertek támogatást. 

- A civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás, a közös munka, 

2018-ban is több közös rendezvény valósult meg. 

- A színházbeli látógatóközpont továbbra is ellátja információkkal a beérkező 

turistákat. 

 

A Beszámoló részletesen tartalmazza a szakmai kritériumok alapján csoportosított és 

megvalósított rendezvényeket. 

 

Az Egyesület munkaszervezete elkészítette a 2019. évi munkatervét (lásd: 3. sz. 

melléklet), melyet az Egyesület Elnöksége és Közgyűlése is megismert 2019. február 18-án, 

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, a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 

20/2018. ( VII.9. ) EMMI rendelet alapján elkészített Szolgáltatási terv, valamint az 

Önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltak megvalósítása, a lakosság, az idelátogatók 



 

 
18 

igényeinek mind teljesebb kielégítése. Ezt szem előtt tartva készítette el az Egyesület 

munkaszervezete az éves munkatervet, mely tartalmazza a cselekvési programot és a részletes 

munkatervi feladatokat felelősök és a határidők meghatározásával, közte benne a művészeti 

csoportok, klubok (Szentgotthárd Város Fúvószenekarának, Szentgotthárd Város 

Vegyeskarának, a Szentgotthárdi Fotóklubnak, a Szivárvány kórusnak, valamint a Galagonya 

Szívklubnak) programtervével, foglalkozásainak, próbáinak rendjével. 

 

A munkaterv részeként, az EMMI rendelet alapján a feladatellátó az általa nyújtott 

közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet (2. számú 

melléklet) készít a tárgyév március 1-jéig, melynek tartalmaznia kell a tervezett programok, 

tevékenységek és folyamatok megnevezését, rövid leírását, a tevékenységek 

alapszolgáltatásokba való besorolását, a tevékenységek rendszerességét, tervezett időpontját 

résztvevők tervezett számát. A tervet jóváhagyást követően 15 napon belül a helyben 

szokásos módon közzé kel tenni. 

 

 

III. A Csákányi László Filmszínház beszámolója a 2018. évről 
 

A Csákányi László Filmszínházat a SZET Szentgotthárdi Kft üzemelteti. A Filmszínház 

továbbra is a város egyik meghatározó kulturális színtere. A 2018. év munkájáról szóló 

beszámoló az előterjesztés 5. sz. mellékletét képezné, de az elkészítő betegsége miatt ezt 

most mégdem tudjuk kiküldeni – remélhetőleg a testületi ülésig megérkezik amikor majd 

pótoljuk.  

 

 

IV. Tájékoztató a 2019. évi városi rendezvénytervről. 

 
A Közös Önkormányzati Hivatal megkereste a város rendezvényszervezéssel is foglalkozó 

szervezeteit, intézményeit, egyesületeit stb. és az általuk megküldött adatok/információk 

alapján összeállította a város 2019. évi rendezvénytervét. A programokat/rendezvényeket – a 

rendelkezésre álló ismertetővel, elérhetőséggel, ha van, plakáttal - az Önkormányzat 

weboldalán kialakított RENDEZVÉNYNAPTÁRBA már feltöltöttük, az alábbi linken 

elérhető mindenki számára: 

 

http://szentgotthard.hu/hu/rendezvenynaptar.html 

 

 A városi rendezvénytervet év közben folyamatosan aktualizáljuk, frissítjük a saját és a 

rendezvényszervezőktől kapott információk alapján. 

 

 

V. A közművelődési koncepció felülvizsgálata, a közművelődési 

cselekvési terv áttekintése 
 

A „Szentgotthárd Város Kulturális, Közművelődési Koncepciója a 2015-2019. közötti 

időszakra” dokumentumot a 2015. februári ülésén tárgyalta meg és fogadta el a Képviselő-

testület. Jövő évben, azaz 2020-ban kell az új koncepciót jóváhagyni, de addig is érdemes a 

hatályos koncepcióban foglaltakat és a változásokat számba venni.  

 

http://szentgotthard.hu/hu/rendezvenynaptar.html
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A vonatkozó jogszabályi háttér változott, a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása, valamint a 

közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményeiről szóló 20/2018. ( VII. 9.) EMMI rendelet több ponton pontosította 

és szigorította a feladatellátás feltételrendszerét. Ebből kifolyólag kerül sor az Önkormányzat 

közművelődési rendeletének módosítására is (lásd: fentebb.) 

 

Ha a koncepció elfogadása óta elmúlt időszakot nézzük, több ponton is sikerül/sikerült 

előbbre lépni. Infrastrukturális vonatkozásban leginkább a különböző pályázati projektben 

elnyert támogatások segítettek/segítenek ebben, de saját forrásból is megvalósult több dolog. 

A 2015 évi koncepcióban megfogalmazott Művelődési ház kerthelyiségének felújítása 

várhatóan idén már megtörténhet a kapcsolódó LEADER pályázat pozitív elbírálása esetén. A 

Csákányi László Filmszínház hangszigetelt nézőtéri ajtó cseréje is megvalósulhat egy másik 

LEADER pályázati forrásból. A Refektórium, mint művelődési színtér falburkolatainak 

megújulása SI-HU pályázati projektből, a szabadtéri színpad és környezetének megújulása 

pedig TOP pályázatból készült el. Ugyanitt bejáratot alakítottunk ki a Várkert járművekkel 

való megközelítésére, nyilvános WC is épült, továbbá még idén a színpad melletti kisházban 

kiszolgáló vizesblokk is készülhet. A Kubinyi program keretében sorozatban elnyert pályázati 

támogatások a múzeum továbbfejlesztését segítették, interaktív módon megvalósult az 1664 

évi szentgotthárdi csata és a városi ipartörténeti kiállítás is, mint a város állandó 

látványossága. A színházban önkormányzati forrásból felújították mind a nézőtéri 

vizesblokkot, mind a fellépő öltözőket (2-db-ot), új színpadi függönyt szereztünk be, de a 

tűzcsap, biztonsági vészvilágítás felújítása, továbbá a Látogatóközpont ajtajának hőszigetelt 

ajtóra cserélése is megtörtént. A mozi hangtechnikai fejlesztése mellett várhatóan LEADER 

pályázati forrásból új elektromos zongorát is tudnak ugyanide beszerezni. Szintén pályázati 

forrásból új, mobil színpadfedéssel is rendelkezik a város, de egy mobil színpad beszerzése is 

megvalósulhat idén a Vasvárral közösen benyújtott pályázati projekt keretében. A városi 

rendezvénykeretből mobil sminkasztalok, illetve (nézőtéri) székek is beszerzésre kerültek, 

lehetőséget biztosítva a kolostorudvarban a nagyobb előadások megtartására is. 

 

A rendezvényszervezés területén is történtek változások a 2015 évet követő időszakban. Az 

elmúlt években kézzelfogható irány a nagyobb városi rendezvények vonatkozásában, hogy 

egy másfajta szemlélettel, mind szélesebb közreműködői körrel és mind igényesebb 

programokkal valósuljanak meg. Több új kezdeményezés is megvalósulhatott az elmúlt 

években (nagyobbak: Szerelmesek Fesztiválja, Művészeti napok, pl. Kern-Koltai Napok, 

Szentgotthárdi Kolostorszínház, kisebbek: Youtuber nap, stb.). Rövid idő alatt számtalan 

neves művész fordult meg a városunkban, Szentgotthárd neve országos lapokban, TV 

csatornákon, rádióműsorokban is mind gyakrabban felbukkan egy-egy országosan is 

kuriózumnak mondható program kapcsán. A korábbiaknál jóval nagyobb figyelem 

összpontosul a nagyobb rendezvények népszerűsítésére (szélesebb körben plakátolás, roll-

upok találhatók a szomszédos megyeszékhelyek intézményeiben, a helyi és a megyeszékhely 

moziban játsszák a programajánló kisfilmet, a régió egyes áruházai is játsszák az ajánló 

spotot, stb.). A bevételek növelésére (a vásárszervezésből ma már jóval nagyobb összeg 

származik, a szponzori bevételek a többszörösére emelkedtek a korábbi évekhez képest) és a 

kiadások csökkentésére (kolostorudvar, mint rentábilis férőhelyű rendezvénytér - saját 

kockázatú produkciók megszólítása, mobil színpad és mobil színpadfedés beszerzése 

pályázati forrásokból, közvetlen ajánlatkérések – drága produkciók „másképpen”, stb.) is 

történtek lépések, amelyeket tovább kell vinni, fejleszteni és - a kulturális tartalmak érdemi 

csökkentése nélkül - finanszírozhatóbbá tenni a feladatellátást. 

 

Szintén változás, hogy egykori Művelődési ház épületének használata - a Képviselő-testület 

döntése nyomán – időközben átkerült a Kormányhivatalhoz, kulturális célokra a továbbiakban 



 

 
20 

csak korlátozottan használható. A TOP fenntartható turizmusfejlesztés pályázati projekt 

keretében ugyanakkor egy olyan újabb tér jön létre az egykori ciszter udvarház („Vargyai” 

ház) felújításával, amely azon túl, hogy a város turisztikai központja lesz, a tervek szerint 

kiváltja a színházi látogatóközponti funkciót is, vagyis onnantól kezdve a színházi 

látogatóközpont csak iroda funkciót tölt majd be, alkalmasabb munkafeltételeket biztosítva a 

PKKE közművelődési feladatellátásának. 

 

A mozi továbbra is az egyik leglátogatottabb helyi kultúraközvetítő pont, évi 20 ezer feletti 

nézőszámmal. Üzemeltetését továbbra is a SZET Szentgotthárdi Kft végzi, immáron 

határozatlan időre megkötött szerződés alapján. A mozi esetében törekedni kell arra, hogy - a 

népszerű filmek vetítése mellett - mind a filmművészet, mind az egyéb társművészeti 

tartalmak is elérhető tartalmak legyenek. Ahogy a koncepcióban is szerepel, a szentgotthárdi 

filmszínháznak egy friss, izgalmas és aktív közösségi és közművelődési térré kell válnia, ahol 

egyéb más események (estek, filmfesztiválok, közönségtalálkozók, beszélgetések, ünnepségek 

stb.) is gyakran helyet kapnak. A koncepcióban javasolt meghatározott kölcsönös 

kedvezmények rendszerének kidolgozása részben megtörtént a múzeummal, a fürdővel és a 

színházzal. Szerencsés lenne, ha ez minden irányban kiterjeszthetővé válna, vagyis nem 

csupán a múzeumban vásárolt jegy jogosítana kedvezményre a moziban és a Fürdőben, 

hanem a moziban vagy a Fürdőben vásárolt jegy is kedvezményt (általa ösztönzést) nyújtana a 

múzeum szolgáltatásaira. Az esztétikus, egységes arculat kialakítása vonatkozásában is 

történtek lépések, a mozi, a weboldal és a műsorplakátok arculati összhangja működik. 

Továbbra is megoldásra váró feladat a mozi fűtéskorszerűsítése (a pályázati projekt összeállt, 

csak a lehetőség nem nyílt meg egyelőre) és az előtér komfortosabbá tétele. 

 

A 2013. évi fenntartóváltást követően azt tapasztaljuk, hogy kivételekkel ugyan, de az 

oktatási intézmények együttműködő hozzáállása bizonyos pontokon akadozik, remélhetőleg 

ez a jövőben kedvező módon fog változni. 

 

Az érintett szereplőkkel - a korábbi rendezvényszervező munkacsoport helyett - az utóbbi 

időben külön-külön, havi rendszerességgel megtartott egyeztetések zajlanak a Polgármester 

és a Jegyző vezetésével, de a kapcsolattartás folyamatos, más (alkalomszerű) megbeszélések 

is folyamatosan zajlanak. 

 

 

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 is, zölddel a megvalósult, kékkel az új elemeket 

jelöltük a tervben (lásd: 4. sz. melléklet). Összegezve megállapítható, hogy sok minden 

megvalósult belőle az elmúlt időszakban, de természetesen további fejlesztések is 

szükségesek – a pénzügyi forrásaink függvényében. 

 

 

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 
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Kulturális Egyesület 2018. évi beszámolóját az Előterjesztés 2. számú melléklete 

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 2019. évi munkatervét és szolgáltatási tervét az Előterjesztés 3. 

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 a Csákányi László 

Filmszínház 2018. évi beszámolóját az Előterjesztés  5. sz. melléklete szerint 

megismerte és elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 

…………………………………………………….. 

Határidő: folyamatos 

Felelős   : Gál József SZET KFT ügyvezető 

                  

4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi Városi 

Rendezvénytervét megismerte. Felkéri a városi programszervező szervezeteket, hogy a 

rendezvényterv változásait/aktualizálását folyamatosan jelezzék a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati  Hivatal felé, a Hivatalt pedig a terv folyamatos aktualizálására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős   : városi programszervező szervezetek 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Kulturális, Közművelődési Koncepciójának cselekvési tervének aktualizálását az 

Előterjesztés  4. számú melléklete szerint megismerte és elfogadja / az alábbi 

kiegészítéssel fogadja el:..…………………………………………………. 

Határidő: folyamatos 

Felelős :   Huszár Gábor polgármester 

                 felelősként megnevezett szervezetek képviselői 

 

Szentgotthárd, 2019. február 18. 

 

          Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                     jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a helyi kulturális feladatok ellátásáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 73. § (2) bekezdésben, a 76. § (1)- (3) 

bekezdésben és a 77. § (1) bekezdésében, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 

közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018 (VII.9.) 

EMMI rendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Szentgotthárd 

Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 13/2013. ( III. 28. ) önkormányzati rendelet alapján biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Szentgotthárd Város Önkormányzatának Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el:  

 

 

1. § A rendelet hatálya 

 

 Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat szerveire és az Önkormányzat által 

fenntartott közművelődési intézményre, továbbá mindazon szervezetekre, akikkel 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 

közművelődési feladatokra megállapodást köt. 

 

2. § A rendelet célja 

 

E rendelet célja, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 

művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, 

sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási 

formáját, módját és mértékét.  

 

3. § Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 

 

(1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés 

jogát és lehetőségét.  

(2) Szentgotthárd történelme, földrajzi elhelyezkedése, természeti adottságai, a ciszterek 

öröksége és a jelenkor kulturális javainak, értékei megőrzésének ápolásának, 

továbbfejlesztésének figyelembe vételével megszervezi a közművelődési alapszolgáltatásokat, 

melyek:  

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása,  

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,  

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,  

e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,  

f) kulturális alapú gazdaságfejlesztés.  

(3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:  
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a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi 

tevékenysége végzésének helyszínét,  

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt. 

(4) Az önkormányzat biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített 

rendszerének működtetését, alapkövetelményeit és meghatározza a működtetés alapfeladatait.  

 

4. § Szentgotthárd Város Önkormányzata a helyi közművelődési tevékenységek keretében – 

lehetőségeihez mérten - az alábbi feladatokat támogatja:  

 

1. A város vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil társadalom 

önszerveződő tevékenységének erősítését.  

2. Olyan ismeretterjesztő szerveződések, és tevékenységek támogatása, melyek biztosítják a 

résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének növelését, különféle szabadidős 

tevékenységek végzését.  

3. Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek tevékenységének szakmai támogatása.  

4. A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, gondozása, rendszerbe 

foglalása, az utókor számára elérhetővé tétele elsősorban a Helyi Értéktár Bizottság javaslata 

alapján. 

5. Biztosítja a nyilvános könyvtári feladatok ellátását, könyvtári és múzeumi szolgáltatások 

céljaira megfelelő helyiségeket, rendelkezik a használók számára megfelelő nyitva tartásról. 

Biztosítja a megfelelő végzettségű könyvtári és múzeumi szakemberek alkalmazását. 

Biztosítja a helyi igények és a törvényi előírások alapján a szolgáltatások megvalósítását. 

6. Gondoskodik arról, hogy a könyvtárban a szabadidő kulturált eltöltéséhez, a digitális 

készségek fejlesztéséhez, az egész életen át tartó tanuláshoz, az ifjúság olvasóvá neveléséhez 

megfelelő humán és infrastrukturális feltételek rendelkezésre álljanak.   

7. Gondoskodik az intézmények költségvetésében a könyvtári dokumentumok beszerzéséhez, 

a múzeumi kiállítások megvalósításához szükséges források megteremtéséről. Előírja 

kulturális programok (könyvtári és múzeumpedagógiai foglalkozások, író-olvasó találkozók 

stb.) szervezését. 

8. A helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil szervezetek 

tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti kapcsolatrendszer kiépítése, 

és gondozása, közösségi élet szervezése.  

9. Színházi előadások, filmvetítések, irodalmi estek szervezése.  

10. Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése, ezen belül a 

településen élő nemzetiségek – elsősorban a szlovén és német - nemzetiségi kulturális 

tevékenység támogatása.  

11. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási közösségi igényekhez szükséges 

feltételek biztosítása.  

12. A település helytörténetét bemutató, kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi 

művészeti értékekre figyelmet felhívó programok szervezése és lebonyolítása.  

13. Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezésében és lebonyolításában való részvétel. 

14. Amatőr művészeti csoportok működésének biztosítása. 

15 A város, a kistérség természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté 

tétele (fesztiválok, bemutatók, kiállítások szervezése, a kulturális turizmus elősegítése). 

16. A határmentiségből adódó közművelődési feladatok ellátása. 

17. Az ifjúság kulturális lehetőségeinek fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek segítése. 

18. A helyi kulturális nyilvánosság, a tájékoztatás biztosítása. 

 

 

 

5.§ A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke 
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(1) Az önkormányzat a rendelet 2. §-ában foglalt alapszolgáltatások folyamatos biztosítása 

érdekében közművelődési megállapodás alapján a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel (9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7.) , illetve a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. és Hunyadi út 6.) intézmény fenntartásával és 

működtetésével, annak alapító okiratában meghatározottak szerint látja el a feladatot. 

 

 (2) A közművelődési feladatokat elsősorban a - a rendeletben meghatározottak szerint a 

következő helyszíneken történik: 

a) művelődési házként működő – Színház épületben (Szentgotthárd, Széll K. tér 7.),  

b) a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeumban (a könyvtári feladatok ellátása: Széll K. tér 

2.) Múzeumi feladatok ellátása: Hunyadi u. 2-6.), továbbá a feladat ellátásába a 

fióükkönyvtárakat is bevonja az alábbiak helyszíneken:  

ba) Farkasfai Fiókkönyvtár (9970 Szentgotthárd-Farkasfa, Farkasfai u. 9.) 

bb) Jakabházi Fiókkönyvtár (9970 Szentgotthárd-Jakabháza, Fő u. 18.) 

bc) Rábafüzesi Fiókkönyvtár (9970 Szentgotthárd-Rábafüzes, Kodály Zoltán u. 2., 

mely egyben német nemzetiségi könyvtár is) 

bd) Rábatótfalusi Fiókkönyvtár (9970 Szentgotthárd-Rábatótfalu, Tótfalusi u. 145.) 

c) a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Refektórium (Széll K. tér 11.) termében,  

d) a Csákányi László Filmszínházban (Hunyadi u. 1.) valósítja meg. 

e) a Farkasfa, Máriaújfalu, Zsida, Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza településrészeken 

található városrészi klubhelyiségekben  

  

(3) A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum (továbbiakban Intézmény) Szentgotthárd 

Város Önkormányzata fenntartásában működő, önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szerv, gazdasági feladatait az önkormányzat, mint önállóan működő és 

gazdálkodó szerv látja el.  

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes által üzemeltetett  Rábafüzesi 

Hianz Tájházat (9970 Szentgotthárd- Rábafüzes, Móra Ferenc u. 3.) együttműködési 

megállapodásban foglaltak alapján, a működéshez szükséges szakmai irányítást és személyi 

feltételeket az Intézmény biztosítja. 

 

 

(4) A Pannon Kapu Kulturális Egyesület (továbbiakban Egyesület)  az Alapszabályban és az 

Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodásban, az intézmény az alapító okiratban 

rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a kulturális, közművelődési célkitűzések 

megvalósításához. 

(5) A közművelődési feladatellátás a jogszabályokban meghatározott személyi és 

szakképzettségi feltételek biztosítása mellett történhet. 

 

 

(6) Az önkormányzat mind az egyesület, mind az intézmény  számára az alapító okiratban, 

illetve a közművelődési megállapodásban meghatározott közművelődési feladatok ellátásához 

szükséges pénzügyi forrásokat biztosítja, melynek évenkénti konkrét összegét az éves 

költségvetési rendeletében határozza meg. Ennek keretében biztosítja a feladatellátáshoz 

szükséges, jogszabályban előírtak szerinti személyi és tárgyi feltételeket. Továbbá a 

mindenkori költségvetés keretein és lehetőségein belül: 

a) saját forrást biztosíthat a központi támogatások elnyerésére 

b) támogatást biztosíthat a kiszolgáló infrastruktúra továbbfejlesztésére, 

c) támogatást biztosíthat az állami és nemzeti ünnepek megrendezéséhez, a városi kulturális 

nagyrendezvényekhez és a hagyományokkal rendelkező kulturális események 

megrendezéséhez, 

d) támogatást nyújthat a civil szervezetek tevékenységéhez. 
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Az egyesület és az intézmény a közművelődési feladataik ellátásához pályázati és egyéb 

bevételeket szerezhet. 

(6) Az egyesület kulturális programja, munkaterve, továbbá a nyilvános könyvtár éves 

szakmai beszámolója minden évben önkormányzati jóváhagyásával válik érvényessé.   

(7) Az alapszolgáltatások biztosítása az egyesületnél az 1. Melléklet szerinti nyitva tartás 

alapján, az intézményénél a 2. Melléklet szerinti nyitva tartás alapján történik, melyet az adott 

közművelődési színtéren ki kell függeszteni. 

 

 

6.§ A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete 

 

(1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény, a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet és a jelen rendelet által 

meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.  

(2) Az Önkormányzat az egyesület, az intézmény törvényességi ellenőrzését a vonatkozó 

jogszabályokban foglaltak alapján látja el.  

(3) Az Önkormányzat a szakmai ellenőrzést a Képviselő-testülethez benyújtott szakmai 

beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el.  

 

7.§ A közművelődésben együttműködő partnerek 

 

Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:  

a) a Szentgotthárdon működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti, 

hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, 

személyekkel,  

b) Egyházakkal,  

c) Köznevelési intézményekkel,  

d) Szentgotthárd Város Nemzetiségi Önkormányzataival,  

e) Civil szervezetekkel, alapítványokkal,  

f) Szentgotthárd Helyi Értéktár Bizottsággal,  

g) városrészi önkormányzatok kal  

 

 

 

8.§ Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti a helyi közművelődésről szóló 10/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet.  

 

 

Huszár Gábor  

Polgármester 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 
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1. Melléklet 

 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. 

 

Nyitva tartás: 

 

Hétfő:             Szünnap 

Kedd:             08.00 – 16.30 

Szerda :          08.00 – 20.00 

Csütörtök:     08.00 – 16.30 

Péntek :          08.00 – 21.00 

Szombat :       10.00 – 19.00 

 

 

(Rendezvény esetén ettől eltérő időpontban is.) 
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2. Melléklet 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár nyitva tartás: 

 

 

Múzeum nyitva tartása: 

 hétfő:  zárva 

    

 kedd: 

 
 11:00 - 15:00 

 szerda:  11:00 - 15:00 

 csütörtök:  11:00 - 15:00 

 péntek:  11:00 - 15:00 

 szombat:  11:00 - 15:00 

 vasárnap:  zárva 

 

(Rendezvény esetén ettől eltérő időpontban is.)  

 

Fiókkönyvtárak és a Hianz Tájház nyitva tartása: 

 
Farkasfa      Rábatótfalu 

csütörtök 14:00 - 18:00    kedd 13:30 – 18.00 

szombat 12:00 - 18:00 

 

Rábafüzes       Jakabháza 

szerda 13:00 - 16:00     szerda  16:00 – 18:00 

péntek 11:30 - 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felnőtt kölcsönző Folyóirat-olvasó médiatár Gyermekrészleg 

Hétfő 8:30 - 17:30 Hétfő 8:30 - 17:00 Hétfő 13:00 - 17:00 

 Kedd 8:30 - 17:30 Kedd 8:30 - 17:00 Kedd 13:00 - 17:00 

 Szerda 8:30 - 17:30 Szerda 8:30 - 17:00 Szerda 13:00 - 17:00 

 Csütörtök 8:30 - 17:30 Csütörtök 8:30 - 17:00 Csütörtök 13:00 - 17:00 

 Péntek 8:30 - 17:30 Péntek 8:30 - 17:00 Péntek 13:00 - 17:00 

 Szombat 8:30 - 12:00 Szombat ZÁRVA Szombat ZÁRVA 
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Indokolás: 

A rendelet módosítását a kapcsolódó jogszabályok változása indokolja, a muzeális 

intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvényben, valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. ( VII. 9.) EMMI 

rendeletben foglaltakra tekintettel. 

 
1. §-hoz:  A rendelet hatálya a Szentgotthárdon működő, közművelődési feladatokat ellátó 

szervezetekre vonatkozik melyek különféle jogi státuszban állhatnak (intézmény, 

megállapodás alapján eljáró civil szervezet, stb.   

 

2. §-hoz:  A rendelet célja a közművelődés szabályozásának célkitűzéseit, cékrendszerét jelöli 

ki.  

3. -4. §-hoz:  Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai a Szentgotthárdon elérhető 

kulturális szolgáltatásokat foglalja magukba. Egy kisváros által nyújtható kulturális 

lehetőségek, szolgáltatások viszonylag széles körét határozza meg. Megtalálhatók közöttük 

mint elérendő célok  a kultúrával összefüggésbe hozható egyéb területek is (idegenforgalmi 

célok, egészségügyi-, mentális területek, sport, stb.) A szabályozás ösztönzi az itt élőket a 

közösségi lehetőségek és a kultúra összekapcsolására is. Említi az önkéntességet ami a 

kulturális szervezésben fontos szerepet játszik. Számít a civil közösségekre. Szempontnak, 

kiaknázandó előnynek gondolja a határmentiség, illetve a velünk élő nemzetiségek  hordozta 

lehetőségeket.  

 

5.§-hoz:  A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke a jelenlegi helyzetet 

fogalmazza meg – jelen pillanatban a jogszabályi szabályozás ennél többet nem tud megtenni. 

Ha a jövőben e területeken változás lesz, akkor majd a rendeletünket ahhoz kell igazítani.  

 

6.§-hoz: A rendeletben szabályozni kell a  közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, 

képviselete kérdéseit is. E § a jelenlegi helyzet leírását tartalmazza.  

 

7.§ -hoz: A közművelődésben együttműködő partnerek köre széles, a rendelet tatrtalmazza 

mindazokat a szervezeteket, szerveződéseket amelyek e területen egyáltalán szóba jöhetnek. 

A felsorolt szervezetekkel jelenleg is élő ez a kapcsolat.  

 

8.§-hoz:  Hatályok kívül helyező és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.   
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I/4.számú melléklet 
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I/5. számú melléklet 
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További mellékletek: http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-

eloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-13/2019-februar-27-i-ules.html  

 

 

 

 

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-13/2019-februar-27-i-ules.html
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-13/2019-februar-27-i-ules.html
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Tárgy: Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

tevékenységéről 

 
BESZÁMOLÓ 

 

a Képviselő-testület 

2019. február 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. 

A Hivatal munkájáról 

Néhány évvel ezelőtt a Magyar Jogász Egylet országos jogászkonferenciát szervezett 

Szentgotthárdon ahol a jogásztársadalom legismertebb tagjai is jelen voltak. A Magyar Jogász 

Egylet elnöke Dr. Sárközy Tamás egyetemi tanár, a magyar társasági jog megalkotója, 

számtalan jogszabály kodifikátora (Gazdasági társaságokról szóló törvények, Polgári 

törvénykönyv, stb.), egykori deregulációs kormánybiztos, egykori kormányzatátalakítási 

kormánybiztos, az MTA kutató professzor emeritusa egy kötetlen beszélgetésen azt mondta, 

hogy néhány napja már Szentgotthárdon tartózkodik és szokása, hogy az adott város lakóit 

boltban, postán, járdán, parkban megszólítja és kérdezi a véleményüket a településről és a 

település közigazgatását végző polgármesteri hivatal munkájáról. Dr. Sárközy Tamás azt 

mondta, hogy nagyon gratulál nekünk, a helyi közigazgatásban dolgozóknak mert igazán 

ritka, hogy a működő hivatalokról ilyen pozitívan nyilatkozzanak a településen élők. Azt 

mondta, hogy próbáljuk ezt átmenteni a következő időre is. 

 

Azt nem tudjuk, hogy hasonló esetben ma mit válaszolnának Professzor Úr kérdésére a 

szentgotthárdiak csak reméljük, hogy át tudtunk menteni valamit a pár évvel ezelőttiekből 

2018-ra is, amelyik évről a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati hivatal működését, az itt 

folyó hatósági munkát az alábbi beszámolóban mutatjuk be. Valamennyi vezető elkészítette a 

saját területéről szóló beszámolót, mindenki akit érint a hatósági munka, az erről a területről 

külön is beszámolót írt amit Dr. Krajczár Róbert egy anyaggá formált. 

A hivatali  munka egyes területeken csapatzmunka, más területeken az ügyintézők önállóan 

járnak el egy . egy feladat teljesítése során. Az előbbire az egyik példa a pályázatokból 

megvalósuló projektek. A hivatal egy hivatali törzskarra épül (Polgármesteri- jegyzői 

törzskar), a törzskari vezetők alá rendelődnek az egyes munkatársak azzal, hogy e formában 

könnyebb az átjárás az egyes területek között – egyes közösen megvalósítandó feladatokra az 

egyes ügyintézők másik törzskari vezető irányítása alá is kerülhetnek. A csapatmunkák 

keretében ellátott feladatok ebben a rendszerben hatékonyak.   

A hivatalon belüli kontroll folyamatos. A törzskari vezetők heti rendszerességgel számolnak 

be a jegyzőnek – ezek a négyszemközti egyeztetések az adott terület minden részének az 

alapos átbeszélésére is alkalmasak. Minden törzskari vezető minden hét ugyanazon a 

meghatározott napján déli 12-től számol be a jegyzői irodában. (Hétfő: Városüzemeltetési 

vezető, kedd Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, szerda Hatósági és Koordinációs 

vezető, csütörtök Pénzügyi vezető). E rendszer közel tíz éve működik így. Minden hónap első 

hétfőjén 13:15-től nagyvezetői értekezlet a következő testületi ülés előkészítésére illetve a 
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havi folyó ügyek rendezésére. További területeken dolgozóknak is vannak hasonlóan fix 

személyes jegyzői egyeztetési időpontjai. Havonta tartunk intézményvezetőkkel ú.n. 

„kiskontroll  - egyeztetéseket” az intézmények havi ügyeiről melyen a hivatal adott 

intézményt érintő munkát végző szervezeti egységeinek a képviselői vannak jelen, 

negyedévente van intézményi nagykontroll. Havi szintű megbeszélések vannak még 

informatika területén, a kultúra, az idegenforgalom területén. Heti szinten tart személyes 

kontrollmegbeszélést a Városüzemeltetés a SZET Szentgotthárdi Kft-vel, félévenkénti 

kontroll van Szentgotthárd háziorvosaival, kéthavonta a közétkeztetést végző kft – Hivatal – 

Intézmények között.  

 

Ami az egyes hivatali területeit illeti: Igazából a megszokott terjedelmi keretek között nem 

lehet mindent megmutatni egy ekkora hivatal 2018. év munkájáról. Az ami itt következik csak 

a legfontosabb, legáltalánosabb dolgainkat tartalmazza szinte  csak címszavakban. Ez a 

munka, ahol érdekek ütköznek, sokszor hordoz konfliktusokat, sokszor szabunk korlátokat  a 

szentgotthárdiaknak ami magától értetődően  sértheti egyesek pillanatnyi érdekeit így azután 

mindig lesznek olyanok akik a bevezető mondatokban említett professzori kérdésre nem 

feltétlenül reagálnak pozitívan ami ilyen esetekben érthető is. Leginkább számunkra az a 

fontos, hogy munkánk a településen élők egésze számára teremtsen illetve őrizzen meg minél 

zavartalanabb életkörülményeket, hogy segítsük elérni és megőrizni minél jobb színvonalon a 

mindennapi életviszonyokat.  
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HATÓSÁGI ÉS KOORDINÁCIÓS ÜGYEK 

 

Röviden a hatósági és koordinációs ügyekről: 

 

A hatósági és koordinációs vezetőhöz tartozó két csoportban 2018-ban személyi változás nem 

történt, az Igazgatási csoport 4 ügyintézővel (anyakönyvvezető, kereskedelmi ügyintéző, 

igazgatási ügyintéző, szociálpolitikai ügyintéző), a Testületi és adminisztrációs csoport pedig 

1 ügyintézővel (testületi ügyintéző) és 2 ügykezelővel (iktató, adminisztrátor) működik. 

 

Az év egyik legnagyobb előkészítést igénylő feladata az Igazgatási csoport számára az 

országgyűlési képviselők 2018. április 8-i választása volt, mivel a csoport 3 tagja és a hatósági 

és koordinációs vezető tagjai a helyi választási iroda választási munkacsoportjának. A csoport 

negyedik tagja és a Testületi és adminisztrációs csoport két ügykezelője a szavazatszámláló 

bizottságok mellett jegyzőkönyvvezetőként vettek részt a helyi választási iroda szavazásnapi 

feladataiban, míg a testületi ügyintéző logisztikai feladatokat látott el a szavazás estéjén. Így 

tehát a két csoport mindegyik tagja kivette a részét a választási munkából. 

 

A másik nagy feladat az ASP rendszer bevezetésével adódott. A 2018. január 1-jétől 

kötelezően használandó központi rendszerek közül az itt tárgyalt két csoporthoz az 

Iratkezelési Szakrendszer, az Ipari és Kereskedelmi Szakrendszer, valamint a Hagyatéki 

Szakrendszer tartozik. 

 

A harmadik nagy feladat Szentgotthárd és Apátistvánfalva új, a következő öt évre szóló helyi 

esélyegyenlőségi programjának elkészítése volt. 

 

Gyermekvédelmi beszámolót intézményeinkkel közösen elkészítettük, majd a képviselő-

testület jóváhagyása után megküldtük a gyámhatóságnak. 

 

Két kormányhatározatban foglalt felkérésre a téli rezsicsökkentés kiterjesztésével kapcsolatos 

helyi feladatokat láttuk el Szentgotthárdon (ez még jelenleg is folyamatban van). 

 

Megüresedett mandátum betöltése tárgyában egy alkalommal ülésezett és hozott határozatot a 

Helyi Választási Bizottság, az ezzel kapcsolatos teendőket is ellátuk. 

 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 2018-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 2018. évi kényszerkaszálások 

elvégzésére. 

 

Folytattuk az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalásának felülvizsgálatát 

2017-hez hasonlóan ismét 8 rendeletet sikerült átnézni. 

 

Hirdetményi úton közölt döntések kifüggesztése, majd a hirdetőtábláról történt levételt 

követően záradékolva visszaküldése a bíróságnak, rendőrségnek, végrehajtónak vagy éppen a 

vadásztársaságoknak is feladatunk volt. 
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Az adminisztratív feladatok között, melyeket ellátunk, szerepel az iktatás, irattárazás, 

postakönyvírás, a központi e-mail címre és a hivatali kapukra érkező küldemények kezelése, a 

szentgotthárdi és az apátistvánfalvai 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. 

 

2018-ban 15 képviselő-testületi ülés és a hozzájuk kapcsolódó bizottsági ülések 

előkészítésében és lebonyolításában vettünk részt Szentgotthárdon, ebből öt rendkivüli ülés 

volt. 10 képviselő-testületi ülés közmeghallgatással együtt volt megtartva. Apátistvánfalván 

11 képviselő-testületi ülés (ebből 3 rendkívüli), valamint 1 közmeghallgatás kapcsán voltak 

feladataink. 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).  

 

Tavaly Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 25 önkormányzati 

rendeletet és 273 határozatot fogadott el, ezek közül 38 zárt határozat volt. 

Apátistvánfalván 11 rendeletet és 40 határozatot fogadott el a testület. 

Mindez csaknem ugyanennyi megírt előterjesztést is jelent.  

Törvényességi észrevétel 2018-ban sem érkezett a Kormányhivataltól.  

 

A város három (szlovén, német, roma) nemzetiségi önkormányzata 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. Apátistvánfalva községben pedig a szlovén nemzetiségi 

önkormányzat tekintetében ugyanezen feladatokat látta el. 2018. januárjában a nemzetiségi 

önkormányzatok és Szentgotthárd Város Önkormányzata is felülvizsgálta a megkötött 

együttműködési megállapodásokat, melynek eredményeként februárban új tartalmú 

megállapodás megkötésére került sor. 

 

Feladatunk volt a hivatalunkban portásként dolgozó közfoglalkoztatott munkájának 

koordinálása, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. 

 

A szentgotthárdi ügyekkel párhuzamosan Apátistvánfalva számos ügyét és ügyiratkezelési 

feladatait is intéztük. 

 

Ügyiratstatisztika 
 

Ügyirat statisztika: 2018.01.01 – 2018.12.31. Szentgotthárd 

 

Szervezeti egység Főszám (db) Alszám (db) 

Jegyző és közvetlen 

irányítása alatt állók 
130 1.180 

Hatósági és 

koordinációs 
1.196 6.221 

Önkormányzati és 

térségi erőforrások 
267 1.773 

Pénzügy 

 
5.696 10.659 
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Városüzemeltetés 

 
871 2.900 

Összesen 

 
8.160 22.733 

 

 

Ügyirat statisztika: 2018.01.01 – 2018.12.31. Apátistvánfalva 

 

Szervezeti egység Főszám (db) Alszám (db)  

Jegyző és közvetlen 

irányítása alatt állók 
12 71 

Hatósági és 

koordinációs 
132 278 

Önkormányzati és 

térségi erőforrások 
20 67 

Pénzügy 

 
210 451 

Városüzemeltetés 

 
54 135 

Összesen 

 
428 1.002 
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VÁROSÜZEMELTETÉS 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban a Városüzemeltetés a következő 

csoportokat foglalja magában: Közszolgáltatási és településüzemeltetési, illetve 

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., Kis utca 800,00 m 

hosszúságú szakaszának 

teljes szélességű burkolat-

felújítása 

800,00 fm hosszúságú 3750,00 

m
2
-es felületű burkolatának 

teljes szélességű felújítása (30 

cm vtg-ban alapréteg javítása 

hideg remixes eljárással, átl. 2 

cm vtg-ban kiegyenlítő réteg, 

átl. 4 cm vtg-ban kopóréteg  

építése AC 11 j. aszfaltból), 

útpadkák nyesésével, 

rendezésével, csapadékvíz-

elvezető árkok rendezésével, 

közműaknák szintbeemelésével 

25.524.727,- Ft 

2., Parkerdő és Fenyvesalja 

utcák  700,00 fm  
hosszúságú szakaszának 

teljes szélességű burkolat-

felújítása 

700,00 fm hosszúságú 1800,00 

m
2
-es felületű burkolatának 

felújítása, átl. 8 cm vtg-ban 

kiegyenlítő réteg készítése 0/22 

zúzottkőből, finisheres 

bedolgozással, tömörítéssel, 

kétrétegű felületi bevonat 

készítése, padkarendezés, 

közműaknák szintbeemelése 

3.846.563,- Ft 

3., Hunyadi utca 

önkormányzati 

szakaszainak felújítása 

• Hunyadi út 

önkormányzati szakasza a 

Rába hídtól – a Május 1. úti 

kereszteződésig; 

• József A. utcának a 

Rába-hídtól a József A. utca 

11. számú ingatlanig tartó 

szakasza; 

• Hunyadi úti volt 

buszpályaudvar déli oldalán 

Aszfaltburkolat marása, új 

aszfaltburkolat készítése, 

kiemelt és süllyesztett 

szegélyek cseréje, közműaknák 

szintbeemelése 

29.790.962,-Ft 
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lévő útszakasz; 

• A Pável Ágoston 

Múzeum melletti, Árkád 

butiksor mögötti parkoló 

kiszolgáló útja. 

4., Rábakethelyre vezető 

kerékpáros létesítmény - 

folyamatban 

Kétoldali irányhelyes 

kerékpársáv építése, zárt 

csapadék-csatorna kialakítása, 

járda felújítás, parkoló 

kialakítás, autóbuszmegálló 

áthelyezés/öbölpár kialakítása 

299.765.000,-Ft 

5.,  Kethelyi mező 

vízrendezése új 600 fm 

hosszúságú övárok építése 

Írtási munkák, árok építése kb. 

600 m hosszban, tisztítóakna 

építése, Mederlap burkolat 

készítése árokfenéken 40x40x6 

cm betonlapokból, 60x40x10 

cm -es mederlap burkolat 

készítése szegély betonnal és 

lezáró beton bordával a 

zártvezeték befolyási és 

kifolyási oldalán 2 -2 fm 

hosszban 

7.597.648,- Ft 

6., Szentgotthárd belterületi 

vízrendezési munkálatok: 

Rábakethely, Bem József 

utca csapadékvíz-

elvezetésének rendezése, 

Vakarcs u. burkolat 

felújítása, Vakarcs Kálmán 

utca (Tóth árpád utca - III. 

Béla király utca közötti 

szakasz nyílt csapadékvíz 

elvezető árkok fenék 

burkolatának elkészítése, 

359 hrsz-ú út és 357 hrsz-ú 

út közötti szakasz nyílt 

csapadékvíz elvezető árkok 

fenék burkolatának 

elkészítése, Tóth Árpád 

utca K-i és Ny-i oldalán 

nyílt csapadékvíz elvezető 

árkok fenék burkolatának 

elkészítése, Radnóti Miklós 

utca (Zöldmező utca - III. 

Béla király utca közötti 

szakasz)  nyílt csapadékvíz 

elvezető árkok fenék 

burkolatának elkészítése, 

Felsőmező utca K-i és Ny-i 

oldalán nyílt csapadékvíz 

elvezető árkok fenék 

burkolatának elkészítése 

Árok iszapolás, átereszek 

tisztítása, Bem j. u. – Kis utca 

kereszteződésében beton 

áteresz átépítése, 

árokburkolatok elkészítése 

21.524.355,- Ft 
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7., Tervezések 

 

- Rábatótfalu déli övárkainak 

terve 

  

 

1.206.500,- Ft 

8., Apátistvánfalva vis 

maior munkái 

1. Apátistvánfalva, 320 hrsz-ú 

út: úton keletkezett erős 

berágódások felületi 

kiegyenlítése, FZKA 0/30 

zúzottkő kiegyenlítő réteg 

beépítése átl. 5 cm vtg-ban 

2. Apátistvánfalva, 296, 272 és 

0104 hrsz-ú út: útburkolat 

portalanítása, bitumen emulziós 

kellősítése 230 m2-en, 

útburkolat 230 m2 felületének 

kátyúzása, útpadka teljes 

felületének  FZKA 0/30 

zúzottköves kiegyenlítése, 

vízelvezető földárok eredeti 

profiljának visszaállítása 

3. Apátistvánfalva, 222, 214/10 

hrsz-ú út: úton keletkezett erős 

berágódások felületi 

kiegyenlítése, FZKA 0/30 

zúzottkő kiegyenlítő réteg 

beépítése átl. 5 cm vtg-ban 

4.339.971,- Ft 

 

 

Magasépítési felújítások, beruházások: 

 

2018. évben megvalósult magasépítéssel kapcsolatos felújítások, beruházások: 

 

Munka megnevezése Műszaki tartalom Bekerülési 

költség (br. Ft) 

Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

épületében vizesblokk 

felújítási munkák 

 

Az első vizesblokk teljes felújítása: 

 bontási munkálatok 

 teljes burkolatcsere: csempeburkolat-, 

padlóburkolat készítése 

 új álmennyezet készítése 

 villanyszerelési munkálatok  

 gépészeti alapszerelés - a víz-, 

szennyvíz-, melegvíz ellátás 

alapvezetékei csak az építéssel érintett 

területen és a szükséges mértékig 

kerülnek átépítésre 

 

vizesblokk felújításához szükséges berendezési-, 

felszerelési tárgyakat: ajtó csere (ajtó bontása, új 

ajtó beépítése – mázolása) 

 mosdókagyló beépítése csapteleppel, 

2.142.821,- Ft 

még az első kör 

összege hiányzik 
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bojler 

 beépített víztartály WC ülőkével 

 tükör elhelyezése 

 mosdópult és szekrény beépítése 

 elektromos kézszárító, kéztörlőpapír 

adagoló, folyékony szappanadagoló 

elhelyezése 

 WC kefe, WC papír tartó elhelyezése 

 ruhafogas 

 

 

 

Szentgotthárd– Máriaújfalu 

Művelődési ház belső  

felújítása I. ütem 

Nagyterem és a hozzá kapcsolódó előtér teljes 

felújítása:  

 nyílászárók cseréje 

 padozat-padlóburkolat: kerámialap 

anyagú hidegburkolatok az előtérben 

a padozat teljes rétegrend cseréje 

készül 

 a szükséges vízvezeték, 

szennyvízvezeték falban és 

padozatban haladó vezetékeinek 

kiépítése  

 nagyteremben szerelt kazettás 

látszóbordás gipszkarton 

álmennyezet készül  

 terv szerinti villamos hálózat 

kiépítése 

 vakolatjavítások, festés 

 

klubszoba helyiség teljes kialakítása 

13.831.378,- Ft 

Szentgotthárd – Zsida klub 

épületében helyreállító 

munkák 

villanyszerelés utáni helyreállítási festési 

munkálatokat. 

 
95.250,- Ft 

Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

épületében:katasztrófavédel

mi felülvizsgálathoz 

szükséges munkálatok 

 

 

 villámvédelmi hálózat javítási munkái, 

villamos tűzvédelmi rendszer javítási 

munkái, villámhárító javítása 

 tűzvédelmi ellenőrzéshez szükséges 

munkálatok 

 villámvédelmi ellenőrzéshez szükséges 

munkálatok 

171.450,- Ft 
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SZEOB Tótágas Bölcsődéje 

épületében a villanyszerelési 

munkálatokat 

világítótestek bontása, új lámpatestek beépítése 

83.432,- Ft 

Szentgotthárdi intézmények 

Érintésvédelmi, Villamos 

berendezések tűzvédelmi és 

Villámvédelmi 

felülvizsgálati munkái 

Rábafüzes Múzeum 

Jakabháza klub - orvosi rendelő - könyvtár 

Farkasfa orvosi rendelő – klub 

Szentgotthárd szakorvosi rendelő  

(Hunyadi út 18.) 

Szentgotthárd Háziorvosi rendelő (Rákóczi u. 5) 

Városi könyvtár 

Szentgotthárd – Zsida klub 

 

614.680,- Ft 

SZEOB Tótágas Bölcsőde 

épületében lévő 

szennyvízdugulás elhárítási 

munkái 

 

 meglévő szennyvízvezeték feltárása – 

munkaárok földkiemelése 

 dugulás elhárítása 

 szennyvízvezeték cseréje – munkaárok 

földvisszatöltés 

 tornaterem padlóburkolat bontása - 

helyreállítása 

 

468.630,- Ft 

Szentgotthárd– Máriaújfalu 

Művelődési ház épületéhez 

kapcsolódó önkormányzati 

lakás felújítási munkái 

 

 új laminált parkettaburkolat készítése 

szoba helyiségekben 

 mázolási munkák (csiszolás, alapozás, 

festés) 

 

478.218,- Ft 

Szentgotthárd SZOI Arany 

János Általános Iskola 

konyha helyiségében lévő 

csőtörés feltárási és 

helyreállítási munkái 

 

 csőtörés helyének feltárása 

 csempeburkolat – aljzatbeton - téglafal 

bontása 

 sérült csővezeték kibontása – új 

csővezeték elhelyezése 

 helyreállító munkálatok: aljzatbeton 

készítése, csempe – járólap burkolatok 

helyreállítása 

 

98.362,- Ft 

 

Az fent felsoroltakon kívül számos 100.000.-Ft alatti munka került megrendelésre és 

elvégzésre. 

 

Résztünk volt az alábbiakban felsorolt nyertes pályázatok kivitelezési munkálatainak 

lebonyolításában. A heti szintű rendszerességgel koordinációs egyeztetéseken 

vettünk/veszünk részt, amelyen szakmai egyeztetések mellett, segítséget nyújtunk a munka 

gördülékeny előrehaladásának biztosítása érdekében. Ennek keretében a kivitelezőkkel és az 

intézményvezetőkkel folyamatos a kapcsolattartás. 

 

 A szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása. (TOP-1.4.1-15-

VS1-2016-00019 azonosítószámú projekt) 
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 Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon (TOP-3.2.1-15-VS1-2016-

00011 azonosítószámú projekt) 

 Várkert és a kapcsolódó zöldterületek fejlesztése. (TOP-2.1.2.-15-VS1-2016-00002 

azonosítószámú projekt) 

 Szentgotthárd, Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú határőr laktanya épületében 202 fős 54 

szobás munkásszállás kialakítása 

 

 

Részt vállaltunk a közbeszerzési, illetve beszerzési eljárások műszaki, jogi előkészítésében, 

lebonyolításában, adminisztrálásában. Rész vállalunk továbbá a Közbeszerzési Bizottság és a 

Beszerzési Munkacsoport munkájának segítésében, koordinálásában az ezzel kapcsolatos 

adminisztrációs feladatok ellátásában. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési 

Bizottsága 2018-ban 16 ülést tartott, amelyen 27 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 3 db, a közbeszerzési törvény hatálya alán nem tartozó beszerzés esetében hozta 

meg az eljárást lezáró döntéseket, amelyekkel kapcsolatban 3 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 233 db önkormányzati bérlakás, ingatlanok, vagyongazdálkodás területén az alábbi 

munkákat végeztük el.  
Lakásügyekben: 38 előterjesztés, melyben lakás kiutalások, lakás pályáztatások, bérleti 

szerződések ügyei, lakcím bejelentkezések, lakás-bérleti szerződések meghosszabbítása 

kerültek napirendre. 

Ingatlanügyekben: 64 előterjesztés került a testület elé, melyben rendeletmódosítások 

(lakások bérletéről, lakbér, lakáscélú támogatásokról szóló rendelet, vagyonrendelet), helyiség 

bérbeadások (garázs, üzlet stb.),  

Sportcsarnokok bérbeadása, szerződések kötése 

Ingatlan vásárlási ügyek, lakás értékesítések, ingatlan hasznosítással (lakóház építéssel 

kapcsolatosan), Ipari park bővítései és értékesítések kerültek napirendre. Szerződések 

előkészítése. 

Üzlethelyiségek bérleti szerződéseinek módosítása. 

 

Ingatlanvagyon kataszter vezetése (átvezetése ASP-be) 

Első lakáshoz jutók ügyei, 2018-ban 2 szerződés került megkötésre. 

Közterület-használatról kötöttünk megállapodást 75 ügyben. 

Termőföldek értékesítése, haszonbérbe adásának hirdetményi úton közlése, mely 2014-től 

jelentősen bonyolódott és rengeteg időt igényel azóta is az adminisztrációja, 2018-tól még 

eggyel több adminisztrációs feladat társult hozzá. 

Térinformatikai fejlesztés megvalósult, megfelelően üzemel, változásvezetések folyamatosak, 

csapadékvíz elvezető rendszerre vonatkozóan a törvény által előírt kötelező feltöltés 

megtörtént az e-közmű rendszerbe, további fejlesztési lehetőségek adottak (rendezési terv 

beépítése, temető nyilvántartás, csapadékvíz közmű szakág aktualizálása, bemérése). 

ingatlan vagyonkataszter vezetése 

Tulajdonosi hozzájárulások kezelése 25 ügyben. 

 

Apátistvánfalva községben végzett munkák : 
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- vis maior pályázat benyújtása és lebonyolítása 

- ingatlankataszter vezetése(átvezetése ASP-be) 

- Apátistvánfalva tulajdonában és kezelésében lévő híd felújítása   

- közút felújítása, karbantartása  

- E.On közvilágításra vonatkozó megállapodása 

- Települési Szennyvízkezelési Programhoz kapcsolódó belterületbe vonások  

- Gazos területek kaszáltatása, gyommentesítése, felszólítások kiküldése 

- Iskola felújításához tulajdonosi hozzájárulás megadása 

- lakás bérbeadása 

- tulajdonosi hozzájárulás 

- Termőföldek értékesítése, haszonbérbe adásának hirdetményi úton közlése 

- Járási hivatal által a temető működésnek ellenőrzése 

- Kultúrház tűz -, villám-, és érintésvédelme  

- Szennyvízkezeléssel kapcsolatos adatszolgáltatás 

 

 

 

Építéshatósági csoport: 

 

2018-ben 11 db új lakás építésére kértek építési engedélyt, 34 db új lakás lett használatba 

véve. 

2018-ban Szentgotthárdon 10 db építési engedélyt, 3 db módosított építési engedélyt, 1 db 

fennmaradási engedélyt, 2 db használatbavételi engedélyt adtunk ki, illetve 3 db engedély 

hatályának meghosszabbításával, 20 db hatósági bizonyítvány/használatbavétel 

tudomásulvételével, 49 db végzéssel, 19 db függő hatályú döntéssel és 2 db jogutódlás 

tudomásulvételével kapcsolatban jártunk el. 

Továbbá 2018. júliustól a társasház alapításához is hatósági bizonyítványt kell kiállítani, a 

helyiségek rendeltetését, hasznos alapterületét igazolva. 2018-ban 2 db ilyen tartalmú hatósági 

bizonyítvány lett kiállítva.   

       

 

Szakhatósági eljárások: A különféle hatósági engedélyezési eljárásokban, jogszabályban 

meghatározott esetekben szakhatósági közreműködés szükséges. A megkeresés érkezhet az 

engedélyező hatóságtól, de a kérelmező, a kérelem benyújtása előtt előzetes szakhatósági 

állásfoglalást is kérhet. A megkeresések a helyi építési, a helyi természetvédelmi vagy 

környezetvédelmi előírásoknak való megfelelésre vonatkoznak. 2018-ban legtöbb megkeresés 

a Körmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztályától érkezett, összesen 15 db. A közlekedési 

hatóságtól is érkeznek szakhatósági megkeresések. Ha az építtető az Önkormányzat,  akkor 

kizárást kell kérni. A szentgotthárdi ügyekben a körmendi jegyzőt szokták kijelölni, a 

körmendi ügyekben pedig a szentgotthárdit.  Tavaly 1 db körmendi kijelölés volt – kerékpárút 

építése, szentgotthárdi ügy pedig 2 db volt, a kerékpárút építése és az Ipari park III. útépítés.  

A villamos energia ellátási / közhálózat bővítési, átalakítási ügyekben a tervezők előzetes 

szakhatósági állásfoglalást kérnek, tavaly 9 db volt. 2018-ban 4 db szakhatósági eljárás 

megszüntetésére került sor, hatáskör hiánya miatt.  

Belföldi jogsegély: Megkeresések a NAV Illeték Osztályától érkeznek, vagy arról, hogy egy  

telek építési telek-e, vagy pedig arról, hogy a megépített családi házra használatbavételi 

engedélyt kértek-e / az elkészültét bejelentették-e, ha igen mikor. 2018-ban 13 db ilyen 

megkeresés érkezett. 

Vízügyi hatáskör: A média hírverésének köszönhetően a kutak bejelentéséről folyamatos az   

érdeklődés. A jogszabályok enyhítése várható, ezért a legtöbben várnak az eljárás 
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kezdeményezésével. 2018-ban 2 db kérelmet nyújtottak be. Az egyiknél a kérelem hiányosan 

érkezett – az eljárási illetéket nem rótták le, dokumentumok is hiányoztak. A felhívásra 

semmit nem pótoltak,  ezért az eljárást meg kellett szüntetni. A másik ügyben az üzemeltetési 

engedély ki lett adva.           

Településképi eljárások: A településkép védelméről szóló rendeletet 2018-ban fogadta el a 

képviselő-testület. A településképi szempontból meghatározó területeket, helyi védett 

épületeket érintő építési tevékenységek esetén konzultációra, bejelentési vagy      

véleményezési eljárás lefolytatására vagy településképi kötelezés kiadására is sor kerülhet. Az 

eljárás polgármesteri hatáskör, főépítészi közreműködéssel. 2018-ban dokumentált 

konzultáció 4 db, településképi bejelentési eljárás 9 db volt. 

Ingatlan címének igazolása:  

2018-ban 52 db címigazolás lett kiadva.  

Rendezési tervvel kapcsolatos ügyek: A 2018-as évet átszőtte a két, 2017-ben megkezdett 

rendezési terv módosítási eljárás. Az egyszerű eljárást sikerült az évben lezárni, a teljes eljárás 

áthúzódott a 2019-es évre is. Lakossági fórumokat, egyeztető tárgyalásokat kellett 

lebonyolítani a képviselő-testület többszöri döntéshozatalával.     

Az Ipari park II. ütem 0269/9 hrsz-ú telek belterületbe vonási ügye lezárult.  

A vízmű kutak – ivóvízbázis – monitoring kútjainak vízjogi üzemeltetési engedélyezési ügye:  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság kötelezte az Önkormányzatot az üzemeltetési engedély 

iránti kérelem benyújtására. Ez megtörtént.  

 

Építéshatóságunk illetékessége azonban nem csak Szentgotthárdra, hanem a Szentgotthárdi 

járás területére terjed ki.  

A településképi rendeletünk hozományaként településképi konzultációt és eljárást két esetben 

kezdeményeztek Apátistvánfalva tekintetében.  

 

2018-ban összesen 18 esetben voltunk eljáró szervként kijelölve (Kövi Lóránt), Építési- és 

használatbavételi engedélyezések kapcsán. Őriszentpéter, Szalafő, Csákánydoroszló, 

Rádóckölked, Molnaszecsőd, Bajánsenye, Egyházasrádóc, Szatta, Magyarnádalja, 

Kemestaródfa, Pinkamindszent, Vasalja településeket érintően. Ezekben az esetekben 

tucatszám kerültek kiadásra végzések és határozatok. 

 

Zajvédelmi ügyben jelenleg egy esetben zajlik eljárás, amely a zajforrás megtalálásával 

valószínűleg hamarosan lezárul.   

 

A járási településekkel kapcsolatos építéshatósági statisztikai adatok az alábbi táblázatban 

találhatók: 

 

2018. év 

Hatóság 

Határozatok száma 

Végzések 

száma 

Hatósági 

bizonyítványok 

száma 

Építési és 

módosított 

építési 

Fennmaradási 

Egyéb (az 

előbbi kettőtől 

eltérő minden 

más határozat) 

Alsószölnök 

   

1 1 

Felsőszölnök 

  

1 1 1 

Szakonyfalu 

    

1 

Magyarlak 1 1 

 

4 1 

Csörötnek 

    

4 

Kétvölgy 
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Orfalu 

  

1 2 1 

Vasszentmihály 

   

1 1 

Rátót 

     Apátistvánfalva 

   

1 3 

Kondorfa 

  

1 1 

 Nemesmedves 

     Gasztony 

     Rönök 

    

1 

Rábagyarmat 1 

  

1 

 Összesen 2 1 3 12 14 

 

 

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. Az új közterület felügyelő november 1-én lépett 

be. December közepétől egyedül látta el szolgálatát, a másik kolléga nyugdíjba vonult. A 

feladata ellátása során folyamatos gyalogos járőrözéssel növelte a lakosság közbiztonsági 

érzetét, amely visszatartó erővel hatott, mint a gépjárművel történő, mint a más egyéb 

szabálysértések terén. Nőtt a figyelmeztetések, bírságok száma. A közterületek tisztasága jó 

és elfogadható ide értve a városrészeket is. Az utak állapota megfelelő, a hó-eltakarítás és a 

csúszásmentesítés egy két kivételt eltekintve  zökkenőmentes volt.  
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PÉNZÜGY 

 

Feladatainkat két nagy területre bonthatjuk:  

- költségvetési, pénzügyi feladatok  

- adóhatósági, adóigazgatási feladatok 

Ennek keretében látjuk el Szentgotthárd Város Önkormányzata, valamint Apátistvánfalva 

Község Önkormányzata teljes adó-, és pénzügyi feladatait. 

Költségvetési, pénzügyi feladatok: kiegészül a szentgotthárdi önkormányzat intézményeivel: 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, 

Rendelőintézet, Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulással és intézményeivel: 

Szentgotthárd és Térsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, Városi Gondozási Központ, Család 

és Gyermekjóléti Központ, valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal: Apátistvánfalva 

Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat és Szentgotthárd Német, Szlovén, Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata 

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 
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 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 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 

 havonta elkészíti a költségvetési jelentést, 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 
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 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, 

 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 Közös Önkormányzati  Hivatal és az Önkormányzat vagyon nyilvántartását, 

elvégzi az állomány számítógépes feldolgozását (növekedések, csökkenések, 

értékcsökkenés elszámolása) elkészíti az állományba vételi bizonylatokat 
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Külön említést érdemel, hogy 2018. évben új önkormányzati  rendszer, „ASP rendszer”  

bevezetésére került sor: ingatlan-, tárgyi eszköz-, analitikus nyilvántartás; könyvelési-

gazdálkodási rendszer; adó rendszer; iratkezelési rendszer. 

 

Adóügyi feladatok: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi közügyek, 

valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 

közé sorolja a helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatokat. 

Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források 

jelentős részének beszedését. 

Az önkormányzati adóhatósági munka elsődleges szabályozását az adózás rendjéről szóló 

2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) határozza meg. A általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.), illetve az adóigazgatási 

rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény előírásait az Art. elsődlegessége mellett kell 

alkalmazni. 

Az egyes adónemekre vonatkozó részletes szabályokat az ún. egyedi adójogszabályok 

- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), 

- a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.), 

- a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban (Ktd.), 

a kapcsolódó és a végrehajtási rendeletek, az adók módjára történő behajtandó köztartozások 

esetében  ezeket szabályozó alapjogszabályok tartalmazzák. 

 

 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 

 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 
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 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 

 

Adóellenőrzés 

Az Adóhatóság 2018-ban is fontos feladatának tartotta az adóellenőrzési tevékenységet.  

Az idegenforgalmi - és telekadó ellenőrzés célja, az önkormányzatot jogszabály szerint 

megillető bevételek minél szélesebb körű beszedése, ezáltal az adóbevétel megrövidítésének, 

az adó-visszaigénylés jogosulatlan igénybevételének megakadályozása, az adózási morál 

erősítése, az adóhiányok feltárása, az adóeltitkolás megelőzése. 

A Földhivatalnál a telekadó és az apátistvánfalvai magánszemélyek kommunális adója 

vonatkozásában ingyenes földhivatali szolgáltatást kértünk adóellenőrzés céljából. 2018. 

adóévre vonatkozóan a földhivatal határidőn belül megküldte az adatszolgáltatást, amelynek 

alapján a magánszemélyek kommunális adója adónemben több ingatlan esetében sikerült 

felderíteni az új tulajdonosokat. Részükre bevallás benyújtására történő felszólítás került 

kiküldésre.  

Az OEP-től kért adatszolgáltatással ellenőriztük azokat a háziorvosokat, akik éltek a helyi 

iparűzési adómentesség lehetőségével. Az OEP-től kapott adatokat összevetettük a 

bevallásokban szereplő adatokkal. Megvizsgáltuk, hogy az adózók megfelelnek-e az 

adómentesség feltételeinek, ennek keretében ellenőriztük, mind a finanszírozási szerződés 

meglétét, mind azt, hogy a bevételük milyen hányadát teszi ki a finanszírozásból származó 

bevétel. Egy esetben sem volt szükség az adómentesség megvonására, illetve utólagos 

adókivetésre sem. 

 

. 

 

A költségvetési-pénzügyi; és adóhatósági feladatok szerteágazóak, sokrétűek, melynek 

ellátása a szakképzett, ambiciózus munkatársaknak köszönhetően zavartalan és a törvényi 

előírásoknak megfelelően történik. Minden munkatársunk rendelkezik számítógépes 

felhasználói ismerettel. A munkatársak többsége a szakmai ismereteken túl kiemelkedő 

kommunikációs készséggel és a munkakörhöz elengedhetetlen konfliktuskezelési képességgel 

látják el feladatukat. 
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS TÉRSÉGI ERŐFORRÁSOK 

 

Az iroda múlt évi tevékenységről az alábbi vázlatos összeállítást készítettük: 

 

- elláttuk az Önkormányzat és az Önkormányzati Társulás intézményeiben a szakmai 

fenntartói feladatokat (többek között: előterjesztések, rendelet-tervezetek, 

megállapodások, koncepciók illetve egyéb dokumentumok, alapító okiratok, működési 

engedélyek, szabályzatok, csoportindításhoz szükséges teendők, stb.), folyamatos 

kapcsolattartás + egyedi ügyek, KIR rendszerbe történő adatjelentések, beszerzési 

teendők, ágazati adatszolgáltatások biztosítása, óvodai beíratás, az e-képviselői feladatok 

ellátása, szakmai hatósági ellenőrzésekben közreműködés, MNV ZRT adatszolgáltatások, 

az intézményi szolgáltatások vonatkozásában havonta jelentés készítése az NRSZH 

TEVADMIN rendszerében + a szolgáltatásokról összesítő jelentés készítése, 

támogatásokkal történő elszámolások, intézményvezetők értékelésének/minősítésének 

előkészítése, munkaköri leírások összeállítása, intézményi programokon való részvétel, 

stb.) 

- a Közös Önkormányzati Hivatal, Szentgotthárd Város Önkormányzata, Apátistvánfalva 

Községi Önkormányzat és az intézmények törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos 

feladatok ellátása 

- egészségügyi- és közművelődési statisztika (Szentgotthárd és Apátistvánfalva 

vonatkozásában) 

- a „negyedéves kontroll” megbeszélések mellett havonta pénzügyi-szakmai kiskontrollt 

szerveztünk az intézményekkel, közétkeztetést ellátó szolgáltató képviselőivel és az 

étkezést biztosító intézmények képviselőivel kéthavonta konzultáció szervezése + egyéb 

alkalomszerű egyeztetések 

- kommunikáció és információáramlás biztosítása kapcsán rendszeres havi egyeztetések 

(TDM, PKKE, MURABA, informatika, pályázati megbeszélés) 

- elláttuk mind a Bursa Hungarica, mind a Széll Kálmán ösztöndíjjal kapcsolatos 

önkormányzati feladatokat (előterjesztések, hirdetés, elbírálás előkészítése, 

szerződéskötések, kapcsolattartás az érintett pályázókkal, BURSA Támogatáskezelővel 

stb.) 

- háziorvosokkal kapcsolattartás, évente 2 alkalommal személyes konzultáció szervezése, 

háziorvosi ellátás megszervezése (Apátistvánfalva vonatkozásában) –> helyettes orvos 

biztosítása, hirdetés - szerződéskötések előkészítése az érintettekkel (NEAK, ÁNTSZ, 

helyettes orvos, ápoló), felelősség biztosítás módosítása stb. 

- eszközbeszerzések 

- az ÁNTSZ, a MÁK és az NEAK(OEP) számára folyamatos adatszolgáltatás 

- háziorvosi ügyeleti rendszerben közvetítői feladatok ellátása a Szolgáltató az 

ügyeletvezető és az ügyeletet ellátó orvos között 

- önkormányzati és egyéb (megyei /országos), az Önkormányzatot érintő kitüntetésekkel 

kapcsolatos feladatok ellátása (meghirdetés, előterjesztések, oklevélkészítés, átadás, 

felterjesztés) 

- önkormányzati rendezvények szervezése, pl.: Magyar Kultúra Napja, március 15., 

Pedagógus nap, Semmelweis nap, Augusztus 20., 1Úton Zarándoknap est, Október 23., 

év végi üzleti vacsora 
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- Hivatali rendezvények megszervezése: nyugdíjas találkozó, „hivatali Mikulás”  

- közreműködés más városi rendezvények szervezésében: Vérfagyasztó színpadi 

történetek, Brenner János boldoggá avatás, Gotthárd Napja, Szerelmesek Fesztiválja, 

Kolostorszínház, Történelmi Napok, Vargha Gábor megemlékezések, Zöld Szentgotthárd 

- városi összesített rendezvényterv begyűjtése, összeállítása, RENDEZVÉNYNAPTÁR-ba 

történő feltöltése, év közben folyamatos aktualizálása, városi programajánló flyer 

elkészítése 

- kolostor épületvezetések 

- kommunikáció: sajtótájékoztatók és „sajtóreggelik” szervezése, sajtómegjelenések és 

sajtóközlemények összeállítása, egyéb médiamegjelenések - reprezentációs feladatok, 

közte meghívók-plakátok-felhívások szerkesztése 

- önkormányzati újság összeállításával és megjelenésével kapcsolatos feladatok 

- a civil szervezetekkel kapcsolatos ügyek koordinálása, megbeszélések a Szentgotthárdi 

Civil Fórummal, a szervezetekkel való kapcsolattartás, a Civil szervezeteket és 

városrészeket támogató alap komplex kezelése (szabályzat, felhívás, pályázók segítése, 

előterjesztések, szerződéskötések, ellenőrzése 

- a hivatali és önkormányzati weboldalak, Szerelmesek Fesztiválja és Szentgotthárdi 

Történelmi Napok honlapok és FB oldalak kezelése, frissítése  

- Hivatal informatikai teendőivel kapcsolatos teendők 

- a polgármesteri kerettel kapcsolatos komplex ügyintézés 

- Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesülettel történő együttműködés, havi 

egyeztetés, megállapodások, turisztikai beszámolók-előterjesztések 

- testvérvárosi kapcsolatok szervezése: utazások és a delegációk fogadásával kapcsolatos 

komplex lebonyolítás 

- a Polgármester munkájának szervezése-segítése, 

- az önkormányzati tisztségviselők programjával, útjainak megszervezésével kapcsolatos 

ügyek intézése,  

- a hivatal központi elérhetőségein folyamatos rendelkezésre állás és 

információszolgáltatás,  

- a hivatali gépjárművekkel kapcsolatos szervezési és adminisztrációs teendők ellátása, a 

gépjárművek üzemeltetéséből adódó feladatok ellátása, megrendelők megírása, stb. 

- a műfüves pálya bérbeadás szervezése, ugyanitt a Gotthard Therme Hotel & Conference-

vel való együttműködés (egyre több csapat is érkezik edzőtáborozni Ausztriából illetve 

Németországból) 

- városi sportesemények szervezése vagy a megvalósításban közreműködés (2018-ban 

összesen 28 db ilyen rendezvény-esemény) 

- a városi sportvezetőkkel és sportolókkal történő folyamatos kapcsolattartás, munkájuk 

segítése, a sporttal kapcsolatos előterjesztések elkészítése,  

- a sportbüfé bérbeadás folyamatos ügyintézés 

- az önkormányzati sporttámogatások komplex ügyintézése 

- a helyi oktatási intézmények sporttal kapcsolatos teendőinek segítését (diákolimpiai 

nevezések, versenyeken való segítségnyújtás, egyéb adminisztrációs feladatok ellátása) 

- Ifjúsági Tanács működtetése, ifjúsági programok megvalósítása (pl. Ifjúsági Nap, 

Pályaorientációs Nap, Jótékonysági események stb.) 
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- elláttuk az önkormányzati (kistérségi) társulás munkaszervezeti feladatait is (önálló 

beszámoló a januári testületi ülésen szerepelt)  

- Idősügyi Tanács működtetéséből adódó feladatok biztosítása 

- több olyan egyéb feladatban is közreműködtünk az év során, amelyek alkalomszerűen 

adódnak és nehezen besorolhatók, pl.: GDPR teendők, Szentgotthárd könyv aktualizált 

kiadás, turista érme bizományi értékesítés, Tehetségbarát Önkormányzat címre pályázat, 

tartozásátvállalási-, kölcsön-, mozi üzemeltetési, sporttelep üzemeltetési és egyéb stb. 

szerződések készítése, Halhatatlanok Aranykönyve, Szlovén Rábavidék fejlesztési 

program kiegészítés, Őrség Határok Nélkül Egyesület munkájában (tervezői 

munkacsoport, bíráló bizottság) közreműködés, stb., stb. 

- Az Önkormányzat és az önkormányzati (kistérségi) társulás, illetve azok intézményeinek 

fejlesztésére kiírt mindenkori pályázatok előkészítése, benyújtása és a támogatott 

projektek megvalósítása, elszámolása komoly munkát jelentett az elmúlt évben.  

Mostanra már Apátistvánfalva K. Önk. egyre bővülő pályázati projektjeinek kezelése is 

ide tartozik.   

Ezen felül jelentős része a napi munkának a már lezárt projektek nyomon követése is. A 

már sok éve lezárt pályázatok vonatkozásában a fenntartási időszakban rendszeresen 

teljesítendő feladatok (szakmai beszámolók készítése, adatszolgáltatások, 

indikátorelemzések stb.) egyre nagyobb kapacitást igényelnek és ez a tendencia a 

következő években még inkább folytatódik.  

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.  

Több esetben pályázatot nem nyújthattunk be végül (a pályázat nem jelent meg vagy nem 

olyan feltételekkel, a pályázó szervezet nem tudott regisztrálni, stb.), de az előkészítésbe 

így is jelentős munkát kellett fektetni. 

A pályázati projektekkel járó sokrétegű munka részletes bemutatásától eltekintünk, csak 

felsorolás jelleggel említjük meg őket lentebb..  

Mind a városüzemeltetési iroda, mind pénzügyi iroda a saját területén messzemenőkig 

közreműködött a pályázati projektek összeállításában és megvalósulásában, de a 

Polgármester Úr, Jegyző Úr, a városi főépítész és a SZET KFT is ebbe a körbe sorolható. 

A munka koordinálására rendszeresen pályázati megbeszéléseket tartunk az érintett 

kollegák részvételével. 

 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI PROJEKTEK 
 

PROJEKT PROJEKT 

SZÁMA / 

TÁMOGATÓ 

 

TARTALMA PROJEKT 

KÖLTSÉGVETÉSE 

ESCAPE – SIHU103 Refektórium faburkolatának 94.605,50 € 
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Refektórium felújítás felújítása és új turisztikai 

szolgáltatás kidolgozása a 

kolostorépülethez kapcsolódóan 

 

A Szentgotthárdi Ipari 

Park 

alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-

VS1-2016-

00003 

- 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) 

 

478.000.000,- Ft 

Városarculat és helyi 

termék fejlesztése 

 

Interreg AT-HU városmarketing fejlesztése, 

városarculat egységesítése és 

kialakítása, illetve a helyi termék 

és ezzel együtt a termelői piac 

fejlesztése, stb. 

 

100.000,- € 

Sportpark és futókör 

kialakítása 

„Nemzeti 

Szabadidős – 

Egészség 

Sportpark 

Program 2016” 

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 

 

nem pénzbeli 

támogatást 

nyerhetünk, hanem 

az eszközöket 

Kerthelyiség felújítása VP6-19.2.1.-68-

4-17 

Egykori Művelődésház 

kerthelyiségének felújítása. Régi 

szaletlis beülők és sétány 

visszaállítása. 

 

Projekt teljes 

költsége: 

19.145.662,- Ft 

 

Szentgotthárdi csata - 

Vasvári béke 

LEADER - 

Helyi 

Akciócsoportok 

együttműködési 

tevékenységeine

k előkészítése és 

megvalósítása 

(VP6-19.3.1-17) 

Sztg:  

- 8x6 m mobil színpad, 

beszerzése,   

- Sztg. csata könyv újranyomtatás 

300 pl. 

Vasvárral közös projektelemek: 

- Tóth F – Zágorhidy C.B. könyv 

- turisztikai kiadvány a csatához 

22.967.669,- Ft 
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kapcs. 

- csata társasjáték tervezés és 

gyártás 

Vasvár: 

- rendezvények 

- eszközbeszerzések 

- tanulmány, kiadvány 

 

Mozi felújítása 

 

VP6-19.2.1.-68-

3-17 

2 db kültéri és 1 db beltéri ajtó 

cseréje + Filmklub számára 

filmek beszerzése 500.000,- Ft 

értékben 

 

2.828.700,- Ft 

Kenu projekt – 

Alpokalja Motel 

Magyar Kajak – 

Kenu Szövetség 

Alpokalja Motel fejlesztése 

(közösségi helyiség, közvilágítás, 

kerékpártároló, sétány, pavilon) 

 

50.000.154,- Ft 

Rábatótfalu első 

világháborús 

emlékművének 

restaurálása 

 

KKETTKK-CP-

02 

Rábatótfaluban található I. vh-s 

szobor felújítása 

2.500.000,- Ft 

Foglalkoztatási Paktum TOP pályázat Stratégiai partnerként segítjük a 

projekt lebonyolítását a helyi 

érdekek képviselete mellett. 

Anyagi támogatás 

nem nálunk, hanem 

helyi 

vállalkozásoknál 

jelentkezik. 

 

Várkert és kapcsolódó 

zöld területek 

fejlesztése 

TOP-2.1.2-15-

VS1-2016-

00002 

A projekt kiemelt célja a barokk 

kert felújítása: a régi strand 

területének nyitott térré alakítása, 

az utak; sétányok kialakítása, 

színpad átalakítása, növényfelület 

növelése 

 

239.771.928,- Ft 

A munkaerő piaci 

mobilitást elősegítő 

munkásszállás 

építéséhez nyújtandó 

támogatás (Laktanya 

felújítás) 

 

VA/TBFF01/00

0035-13/2018. 

202 fős, 54 szobás munkásszállás 

felújítása 

673.333.333,- Ft 

Testvér települési 

programok és 

együttműködések: 

Szépvíz-Szentgotthárd 

TTP-KP-1-

2019-1-000101 

Szentgotthárd és Szépvíz 

kulturális együttműködése a 

magyar-magyar kapcsolatok 

erősítésére 

 

2.000.000,- Ft 
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SZEOB Játékvár Óvoda 

bővítése és energetikai 

felújítása 

TOP-1.4.1-15-

VS1-2016-

00019 

Az óvoda új szárnnyal bővül, 

amelyben kialakításra kerül a 

tornaszoba, szertár és közösségi 

tér (aula). A meglévő 

épületszárnyak nyílászáróinak 

cseréje és hőszigetelése, 

akadálymentes mosdó kiépítését 

tartalmazza. 

 

195.077.835,- Ft 

Arany János Iskola 

energetikai fejlesztése 

Szentgotthárdon 

 

TOP-3.2.1-15-

VS1-2016-

00011 

Nyílászárók cseréje, külső 

homlokzati és pótlólagos 

hőszigetelés, napelemes rendszer 

kiépítése. 

 

203.943.120,- Ft 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása 

– HUNYADI UTCA 

FELÚJÍTÁSA 

 

Belügyminisztér

ium 

Hunyadi út felújítása a 

Gimnáziumtól a Május 1. út 

kereszteződéséig. József A. utca 

egy szakaszának felújítása. 

30.994.592,- Ft 

SZOI Vörösmarty 

Mihály Gimnázium 

Tornacsarnok 

energetikai fejlesztése 

TOP-3.2.1-16-

VS1-2017-

00028 

 

Gimnázium tornacsarnok 

energetikai felújítása: nyílászáró 

csere, hőszigetelés, napelemes 

rendszer kiépítése és 

akadálymentes mosdó kialakítása. 

 

62.476.885,- Ft 

A szentgotthárdi zsidó 

temető felújítása 

Magyarországi 

Zsidó Örökség 

Közalapítvány 

Kerítés felújítása a temető körül: 

drótfonatos kerítés helyett 

betonkerítés és kovácsoltvas kapu 

készül. 

 

10.000.000,- Ft 

HUNGARIKUM 2018. 

Földművelésügy

i Minisztérium 

 

Dr. Vargha Gábor könyv kiadása 1.000.000,- Ft 

Közművelődési 

érdekeltségnövelő 

támogatás 

MÁK Vas 

Megyei 

Igazgatóság 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

részére digitális színpadi stagebox 

beszerzése 

 

361.000,- Ft 

Széchenyi István 

Általános Iskola 

tornacsarnokának 

fejlesztése 

Magyar 

Kézilabda 

Szövetség 

Széchenyi iskola 

tornacsarnokának fejlesztése: 

- homlokzat felújítás és 

nyílászáró csere 

- öltözők és azok 

vizesblokkjainak javítása 

 

108.247.254,- Ft 

Széchenyi István 

Általános Iskola 

Magyar 

Kézilabda 

Széchenyi Iskola 

tornacsarnokának fejlesztése: 

100.852.615,- Ft 
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tornacsarnokának 

fejlesztése III. ütem 

Szövetség - 3. vizesblokk felújítása, 

- tornacsarnok világítás és 

elektromos hálózat 

felújítása, 

- felülvilágító felújítása, 

gépi szellőzés 

 

Széchenyi Iskola 

főzőkonyhájának 

fejlesztése 

VP6-7.2.1-

7.4.1.3-17 

Vidékfejlesztési 

Program 

 

Főzőkonyha építészeti felújítása, 

konyhagépek és eszközök 

beszerzése. 

26.600.000,- Ft 

Apátistvánfalva- 

Egyedi 

szennyvízelvezetés 

VP-7.2.1.2-16 

Vidékfejlesztési 

Program 

Egyedi szennyvízelvezető 

berendezések telepítése 52 

ingatlanon 

 

108.006.766,- Ft 

Apátistvánfalva – 

Hársas-híd felújítása 

Kistelepülési 

önkormányzatok 

alacsony 

összegű 

fejlesztéseinek 

támogatása 

 

Hársas-híd alépítményének és 

burkolatának felújítása 

1.000.000,- Ft 

Apátistvánfalva régi 

körjegyzőségi épület 

felújítása 

A 2016. évi 

adósságkonszoli

dációban nem 

részesült 

önkormányzatok 

fejlesztéseinek 

támogatása 

 

A volt körjegyzőségi épület 

tetejének komplex felújítása  

6.891.450,- Ft 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetés 

kiépítése 

 

KEHOP-2.2.1-

15-2015-00006 

Szennyvízcsatorna hálózat 

kiépítése, utak helyreállítása 

505.000.000,- Ft 

Óvoda vizesblokk 

felújítás 

Önk. 

feladatellátást 

szolgáló 

fejlesztések 

támogatása 

Belügyminisztér

ium 

 

 

Az óvodában 4 egység vizesblokk 

(mosdó, WC, öltöző) komplex 

felújítása  

28.256.893,- Ft 

Önkormányzati ASP 

rendszerhez való 

csatlakozás országos 

csatlakozási 

KÖFOP-

VEKOP  

Miniszterelnöks

ég 

Önkormányzati ASP rendszerhez 

való csatlakozás 

6 976 850,- Ft 
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konstrukcióban 

 

Állandó ipartörténeti 

kiállítás a múzeumban 

Kubinyi 

Ágoston 

Program 2017 

Emberi 

Erőforrás 

Minisztériuma  

 

állandó kiállítás létrehozása 

Szentgotthárd iparának 

történetéről 

2.000.000, - Ft 

A múzeum állandó 

kiállításainak bővítése 

interaktív elemekkel  

Kubinyi 

Ágoston 

Program) 2018 

Emberi 

Erőforrás 

Minisztériuma 

 

kirakó és puzzle játékok, valamint 

társasjáték készítése a szlovén 

néprajzi gyűjtemény és a 

szentgotthárdi csata állandó 

kiállításokhoz 

 

1.000.000, - Ft 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása 

2018  KOLOSTOR 

épület ABLAK 

FELÚJÍTÁS  

Belügyminisztér

ium 

 

28 db ABLAK FELÚJÍTÁSA a 

Kolostorépület  keleti 

homlokzatán 

 

nem nyert, de újra 

tervezzük beadni 

20.096.050-, Ft 

(ennek 50 %-a 

támogatás) 

 

TOP Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés: 

Időutazó múzeum az 

egykori ciszter 

udvarházban 

 

Nemzetgazdasá

gi Minisztérium 

Regionális 

Fejlesztési 

Programokért 

Felelős 

Helyettes 

Államtitkársága 

a Vargyai ház komplex felújítása 

és vele egy Szentgotthárd 

történetét bemutató interaktív 

időutazó múzeum és szolgáltató 

tér kialakítása 

199.991.746,- Ft 

Külterületi helyi 

közutak fejlesztése és 

önkormányzati utak 

kezelését biztosító 

gépek 

Vidékfejlesztési 

Program 

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 

90.353.924,- Ft 

 

DE a 173/2018-as 

Képviselő testületi 

határozat keretében 

Szentgotthárd 

Város 

Önkormányzata 

visszaadta a 

pályázatot  
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beszerezni 

 

Településkép fejlesztése 

Apátistvánfalván 

„Élhető 

Vidékért - 

Települések 

közösségi célú 

fejlesztése”, 

VP6-19.2.1.-68-

3-17 

 

A balázsfalvai településrészen 

található, üresen álló, funkció 

nélküli épület továbbfejlesztése 

5.910.858,- Ft 

Sport, mint 

közösségfejlesztés 

„Élhető 

Vidékért - 

Együttműködése

n alapuló, 

komplex, az 

akciócsoport 

egész vagy 

jelentős részét 

lefedő közösségi 

célú projektek 

támogatása”, 

VP6-19.2.1.-68-

4-17 

 

Az egykori labdarúgó pálya 

öltözőjének felújítása 

13.104.790,- Ft 

Brenner emlékhely 

fejlesztése (vizesblokk 

kialakítása) 

VP6-19.2.1.-68-

2.-17 kódszámú, 

„Térségi 

turisztikai 

attrakciófejleszt

és” 

Brenner János Emlékhely 

Alapítvány nyújtotta volna be a 

pályázatot, melynek a teljes 

előkészítését a Hivatal pályázati 

osztálya végezte el. Azonban az 

Alapítvány végül mégsem 

nyújtotta be a pályázatot. 

 

27.207.281,- Ft 

Tehetségbarát 

Önkormányzat 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 1.500.000 Ft-ra 

pályázott a Tehetségbarát 

Önkormányzat felhívás keretében, 

amit a fiatalok támogatásra, illetve 

helyi szintű tehetséggondozó 

programok megvalósulását 

fordította volna - a pályázaton 

sajnos nem nyertünk támogatást.  

 

1.500.000,- Ft 

Családok éve pályázatot 

ifjúsági közösségépítő 

pályázat 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

A Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület és az Ifjúsági Tanács 

közösen adta be a „Családok éve 

pályázatot - ifjúsági közösségépítő 

pályázat”, ahol több hónapon át 

1.500.000,- Ft 
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tartó városi ifjúsági 

programsorozatra szerettünk 

volna támogatást nyerni. 

Forráshiányra hivatkozva nem 

nyert a benyújtott pályázat.  

 

Mobilitás napja Innovációs és 

Technológiai 

Minisztérium -

„Európai 

Mobilitási Hét, 

illetve 

Autómentes Nap 

2018. pályázata” 

 

Sikerrel pályázott az 

Önkormányzat a 2018. évi 

Mobilitás Hete programsorozat 

megvalósítására - a pályázati 

támogatásból valósultak meg a 

tavalyi programok. 

612.000, Ft 

 

A Törzskar része a közvetlenül jegyzői irányítás alatt álló személyzeti vezető és a belső ellenőr.  

A Személyzeti vezető a Hivatal köztisztviselőinek, egyéb dolgozóinak személyzeti ügyeit minden 

részletre kiterjedően ellátja. Ő foglalkozik a polgármesterre vonatkozó személyzeti feladatokkal is, 

az intézményvezetők személyzeti ügyeivel és a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő 

gazdasági társaságok vezetőivel kapcsolatos egyes személyzeti kérdésekkel. Nyilvántartásokat 

vezet, szerződéseket készít elő a személyzeti ügyek területén. A megpályáztatott álláshelyek 

pályázati eljárásait végigviszi a pályázat kiírásától a szerződés megkötéséig. 2018-ban több  ilyenre 

is sor került. A választási bizottságok tagjainak megbízása kapcsán szükséges feladatokat is ellátta 

2018-ban az országgyűlési képviselő – választások során.  el. Feladata a hivatali dolgozók 

vagyonnyilatkozataival kapcsolatos teendőlk ellátása is. Folyamatosan egyeztet a hivatalvezetéssel 

jogszabályváltozások idején. A személyzeti területet is érintő szabályzatokat elkészíti, tobb belső 

szabályzat módostására is szükség volt az elmúlt évben. . 

 

A Belső ellenőr 20118-ban megbízási szerződés alapján látta el a belső ellenőrzési feladatokat. 

Elkészítette a belső ellenőrzési tervet lefolytatta a terv szerinti ellenőrzéseket melyeket minden 

szentgotthárdi ellenőrzés esetén a Képviselő – testület elé terjesztett. Feladatait az egész 

Szentgotthárdi Járás (kistérség) területén ellátja, minden önkormányzatnál legalább egy ellenőrzést 

lefolytatott 2018-ban is. A belső ellenőr tartós távolléte miatt dolgozott megbízási szerződéses 

konstrukcióban.   
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II. 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi hatósági tevékenységéről 

(az apátistvánfalvai hatósági ügyek nélkül) 

 

 

1. Államigazgatási hatósági ügyek 

 

1.1. Hatósági és koordinációs ügyek 

 

Ipari igazgatás: 

 

A beszámolási időszakban engedélyezési eljárás lefolytatására tavaly sem került sor, a többi 

vállalkozás általi tevékenység (10 új vállalkozás, 0 módosítás, 0 megszűnés) bejelentés-

kötelesnek minősült. (2017-ben 13 új vállalkozás, 1 módosítás, 5 megszűnés volt.) 

 

Szálláshelyekkel kapcsolatos ügyintézés: 

 

A szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytatók közhitelű nyilvántartását a város honlapján 

közzétettük. A beszámolási időszakban 2 megszüntetés volt, 2 nyilvántartásba vétel és 5 

adatmódosítás. (2017-ben 3 megszüntetés, 2 nyilvántartásba vétel és 2 adatmódosítás volt.) 

 

2018-ban 13 szálláshely ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzést egyrészről a 239/2009.  

(X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 

feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló rendelkezés 

alapján folytattuk le. Az ellenőrzés során a rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett 

követelményeknek való megfelelést vizsgáltuk. A szálláshely kategóriába való besorolás után 

tudjuk ellenőrizni, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni az üzemeltetőnek. Értjük 

itt a szobák, vendégágyak számát, a konyha, fürdőszoba felszereltséget, illetve az egyéb 

kiegészítő szolgáltatásokat. Az ellenőrzések eredményei alapján megállapítható, hogy az 

ellenőrzött 13 szálláshely megfelelően működik. Visszatérő hiba azonban, hogy a 

változásokat elfelejtik bejelenteni a szálláshely szolgáltatók hivatalunknál. Az ellenőrzés ezen 

részére vonatkozóan súlyos hiányosságokat nem tártunk fel, az ellenőrzést folyamatosan 

végezzük továbbra is. 

 

Üzletek működésének engedélyezése, bejelentéseinek ügyintézése: 

 

Az elmúlt évben az éjszaki zárvatartásnak köszönhetően nagymértékben csökkent az ügyféli 

feljelentések száma hangos zeneszolgáltatás miatt. A vendéglátóegység üzemeltetői is jobban 

odafigyelnek a zajhatásra és a rendőri, polgárőri, biztonsági szolgálati jelenlét is hatásosnak 

bizonyult. A tárgyalt időszakban 26 új üzletet vettünk nyilvántartásba, továbbá 19 esetben 

került sor adatmódosításra, 10 üzlet pedig megszűnt. (2017-ben 16 új üzletet vettünk 

nyilvántartásba, 38 esetben került sor adatmódosításra és14 üzlet szűnt meg.) 

 

Zenés-táncos rendezvények engedélyezése: 

 

A zenés-táncos rendezvények biztonságosabbá tételét szolgáló jogszabály hatálya alá tartozó 

zenés-táncos rendezvényt csak rendezvénytartási engedély birtokában lehet megtartani, 

amelyet a jegyző ad ki, előzetes szakhatósági állásfoglalások beszerzése után. Engedélyezési 

eljárásra 2018-ban 2 alkalommal került sor. (2017-ben 4 alkalommal került erre sor.) 

 

Társasházak törvényességi felügyelete: 
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Ebben az ügykörben 2018-ban sem kellett eljárást indítanunk. 

 

Anyakönyvi eljárás: 

 

Az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer több mint négy éve üzemel, sajnos kisebb problémák 

még mindig előfordulnak. 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 2018-ban sem került sor. 

A házasságkötések 85 %-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 továbbra is magas, ami annak tudható be, hogy sok magyar állampolgár ad 

külföldön életet gyermekének, valamint sokan kötnek külföldön házasságot. Külföldi születés 

37 esetben, házasságkötés 17 esetben lett felterjesztve 2018-ban. (2017-ben külföldi születés 

46 esetben, házasságkötés 7 esetben lett felterjesztve.) 

Apai elismerő nyilatkozatot 47 gyermek esetében tettek az anyakönyvvezetőnél. (2017-ben 41 

gyermek esetében.) 

 

Az anyakönyvi események számát az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Bizonylat típusa 2014 2015 2016 2017 2018 

Születés akv. 0 0 1 0 1 

Házasság akv. 38 37 49 44 35 

Haláleset akv. 77 81 62 63 59 

 

Állampolgársági ügyek: 

 

Állampolgársági eskü letételére Szentgotthárd város polgármestere előtt 2018-ben 7 esetben 

került sor. (2017-ben 3 esetben.) 

 

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 (20 

esetben). (2017-ben 12 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 erre 54 esetben került sor. (2017-ben 50 esetben.) 

 

Állatvédelmi ügyek: 

 

A településen tartott ebek nyilvántartását folyamatosan frissítettük a bejelentések alapján. 755 

eb van regisztrálva jelen beszámoló elkészítése időpontjában Szentgotthárdon. (A tavalyi 

beszámoló elkészítésekor 458 eb volt regisztrálva.) 

 

Szociális ügyek 
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A Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya a 2018. 

évi munkaterve alapján átfogó gyámhatósági ellenőrzést végzett a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalnál. A vizsgálat során az ellenőrzést végző hatóság megállapította, 

hogy az ügyintézés során a Ket. és az Ákr. megfelelő rendelkezéseit a jegyző illetve az 

ügyintéző figyelembe vette, a jogszabályi változásokat megfelelően alkalmazták munkájuk 

során. A megvizsgált szakmai anyagok szakmai színvonalát jónak minősítették.  

 

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 

6.000-6.500,-Ft összegű (2018. évben) támogatásra és külön jogszabályban meghatározott 

kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek kizárólag természetbeni 

formában,  Erzsébet-utalványként kaphatják az évente két alkalommal esedékes 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), 

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

részére és a fennmaradó időszakban gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményre nem 

jogosultak.  

2018. december 31-én a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

száma 30 volt. 2018. évben összesen 56 gyermek részesült 6.000,- Ft, illetve 6.500,- Ft 

összegű Erzsébet-utalvány formájában egyszeri támogatásban. (2017. december 31-én a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma 25 volt. 2017. évben 

összesen 57 gyermek részesült Erzsébet-utalvány támogatásban.) 

A vizsgált időszakban elutasítás nem volt. Fellebbezésre nem került sor.  

 

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 2018. évben 2 gyermek halmozottan hátrányos helyzetének és 4 gyermek 

hátrányos helyzetének megállapítására került sor.  

2018. december 31-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma 4 volt, illetve a gyámhivatal 

által nevelésbe vett kiskorú gyermekekkel, vagy utógondozásban részesülő fiatalokkal 

együttesen 8 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szerepelt a nyilvántartásban. (2017. 

december 31-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma 1 volt, illetve 5 halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek szerepelt a nyilvántartásban.) 
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Elutasítás, 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 JustFood Kft. 

Széchenyi Konyhájáról (Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) biztosította a szünidőkben. Az étel 

elszállítása a jogosultak által ételhordóban történt.  

2018. évben a tavaszi és a nyári szünetben 1-1 hátrányos helyzetű gyermek részesült ingyenes 

étkezésben. A nyári és az őszi szünetben nem volt étkeztetést igénybevevő gyermek. (2017-

ben a tavaszi szünetben 1, a nyári szünetben 2, az őszi szünetben és a téli szünetben 1-1 fő.) 

 

Közfoglalkoztatás 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban 2018. január 1-jétől február 28-ig 2 fő, 

március 15-től június 30-ig 1 fő, július 2-től december 31-ig 1 fő foglalkoztatására volt 

lehetőségünk. A program támogatottsága 100%-os volt. Nehézséget jelentett ugyanakkor a 

megfelelő munkavállalók megtalálása, felvétele. Emiatt a támogatást nem tudtuk 

maradéktalanul kihasználni. A munkavállalókat hivatalsegéd-kézbesítő és portás 

munkakörben foglalkoztattuk.  

 

Hagyatéki eljárás: 
 

Hagyatéki ügyekben továbbra is a közjegyzői eljárás előkészítő szerepét töltjük be, döntésre a 

közjegyzői eljárásban kerül sor. 

2018. január 1-jétől az elkészített hagyatéki leltárokat elektronikusan az ASP keretrendszerből 

továbbítjuk a Magyar Országos Közjegyzői Kamarához, ahonnan továbbítják az illetékes 

közjegyzőhöz.  

Az ASP-ben 2018. január 1-jétől működik a hagyatéki szakrendszer, ahova a hagyatéki 

eljárásokat rögzítjük. Az év folyamán ez a szakrendszer viszonylag zökkenőmentesen 

működött, eleinte a rögzített címek hiányosak voltak, az új cím felvitelére több hetet is várni 

kellett.  

A Takarnet programból lekérhető nem hiteles tulajdoni lap másolatokkal dolgozunk 

elsősorban, azonban a hozzátartozóval az egyeztetés továbbra is szükséges.  
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Hagyatéki ügyekben a vizsgált időszakban ügyészi vizsgálat nem volt. 

Hagyatéki eljárásoknál a megkeresések alkalmazására akkor kerül sor leginkább, ha az 

örökhagyó ingatlanvagyona más illetékességi területen fekszik, az adó- és értékbizonyítvány 

más hivatalatól kell beszerezni.  

 

Birtokvédelem: 

 

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 

szabályozza a jegyzői birtokvédelmet. 

2018. évben 7 birtokvédelemmel kapcsolatos kérelem érkezett hivatalunkhoz. (2017. évben 5 

birtokvédelem iránti kérelem volt.) A kérelmeket 6 esetben elutasítottuk, 1 esetben a 

kérelemnek helyt adtunk. 

A kérelemnek helyt adó döntésben a cselekmény megszüntetésére szólítottuk fel a 

birtokháborítást elkövetőt. Az elutasító döntéseknél 3 esetben nem találtuk a kérelmet 

megalapozottnak, 3 esetben pedig illetékességünk illetve hatáskörünk hiánya miatt került sor 

az elutasításra.  

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 nyújthat be keresetet. A vizsgált időszakban jegyzői birtokvédelmi határozat 

megváltoztatása iránt nem nyújtottak be keresetlevelet a Körmendi Járásbíróságon. (2017-ben 

sem.)  

Birtokvédelemben végrehajtási eljárásra nem került sor. (2017-ben 1 esetben.) 

 

1.2. Önkormányzati adóhatóság 

 

Gépjárműadó, adók módjára behajtandó köztartozások vonatkozásában: 

 

Az előző években elvégeztük az Önkadó program adattisztítását, mivel az aktualizált adatok 

elengedhetetlen feltételei voltak az ASP rendszerhez történő csatlakozásnak. Az ASP Adó 

szakrendszer használatának megkezdése előtt a csatlakozó önkormányzatok számára az egyik 

legnagyobb körültekintést igénylő feladat volt a forrásrendszerből (Önkadó) az ASP Adó 

szakrendszerbe történő adatáttöltés (migráció) és az áttöltött adatok ellenőrzése. Az Önkadó 

programban sikeresen elvégzett 2018. évi nyitást követően lehetőséget biztosítottak az 

önkormányzatok számára próbamigrációk elvégzésére az ASP Adó szakrendszerben. A 

próbamigráció célja a kritikus hibák javítása volt, hiszen ilyen hibákkal az éles migráció 

véglegesítésére nem volt lehetőség. A próbamigrációt követően 2018 márciusában 

eredményesen véghez vittük a migrációs folyamatot, így csatlakoztunk az ASP Adó 

szakrendszerhez.  

Az alkalmazott végrehajtási eljárások továbbra is rendkívül hatásosnak bizonyulnak. Ezek 

közül fontos megemlíteni a gépjármű forgalomból történő kivonását, a bankszámlák hatósági 

beszedési megbízással való megterhelését, valamint a munkabér letiltást. 

 

Gépjárműadóval kapcsolatos feladatok: 

 

• Év elején nyitás (még Önkadó programban): új adózók és egyéb változások betöltése a 

törzsadatba, ezekről határozathozatal. 

• Havi változások betöltése az év közbeni forgalomba helyezéssel keletkező 

gépjárműadó fizetési kötelezettséggel kapcsolatban, ezek alapján határozathozatal. 

• Befizetések könyvelése (gépjárműadó, késedelmi pótlék, idegen bevétel, eljárási 

illeték, bírság és egyéb bevétel vonatkozásában). 

• Havonta a bevétel átutalása: 60% a Magyar Államkincstár részére, 40% a költségvetés 

részére. 
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• Havonta kimutatás készítése a befizetésekről a költségvetés részére. 

• Negyedéves/féléves zárás készítése. 

• A havi gépjárműadó megosztásról negyedévente adatszolgáltatás a Magyar 

Államkincstár részére. 

• Egyéb adatszolgáltatás, lajstrom készítése a Magyar Államkincstárnak. 

• Egyenlegközlők készítése és postázása az adózóknak, mely megközelítőleg 2718 db 

volt 2018-ban. 

• Adózók átvezetési és visszafizetési kérelmeinek elbírálása és teljesítése. 

• Felszólítások kiküldése a hátralékkal rendelkező adózók részére. 

• Adatszolgáltatás kérése pénzintézetektől nem teljesítés esetén. 

• Végrehajtási eljárás megindítása. 

• Részletfizetési kérelmek elbírálása, határozathozatal. Hatályban lévő részletfizetési 

határozatok esetén azok havonta történő ellenőrzése, nem teljesítés esetén felszólítás, ezt 

követően pedig végrehajtás megindítása. 

• Mentességi kérelmek esetén azok elbírálása, határozathozatal. 

• Parkoló igazolások kiadása: 2018-ban 1724 esetben. 

• Elévült tételek rendezése. 

 

Gépjárműadó kivetéséről, valamint a jármű forgalomból kivonása esetén kivetett adó 

törléséről szóló határozatok száma 914 darab volt. Ez a mennyiség tartalmazza az év eleji 

nyitás és a havi változások betöltése során hozott határozatokat. Gépjárműadó mentességre 

jogosult 5 súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő, valamint 4 

környezetkímélő gépjárművel rendelkező adóalany, így a 2017-es évhez képest 

megemelkedett a jogosultak száma: 23-ról 32 adózóra.  

 

Fizetési felszólítás 997 esetben került kiküldésre a gépjárműadó hátralékkal rendelkező 

adózók részére. Részletfizetési kedvezményt 3 adózó kapott gépjárműadó hátraléka 

rendezésére. 

 

Az adózók kérelme alapján 8 esetben intézkedtünk adóvisszatérítésről, mely minden esetben 

gépjárműadó túlfizetésből keletkezett. 

 

Gépjárműadóval kapcsolatos végrehajtás: 

 

A 2017-es év eredményes végrehajtásának köszönhetően a gépjárművek forgalomból 

kivonásának kezdeményezésére nem volt szükség, mivel a múlt évben nem volt olyan 

adózónk, akinek a gépjárműadó tartozása meghaladta az egy évi adótételt. Munkabér letiltást 

pedig nem alkalmaztunk gépjármű adótartozás esetében. 

A végrehajtási eljárás sikertelensége esetén, valamint ha a végrehajtás megindításához nem 

rendelkeztünk elegendő információval, a gépjárműadó tartozás behajtása céljából korábban 

megkerestük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, erre azonban korábbi jogszabályi változások 

miatt nem került sor 2018-ban sem. A törvény előírja, hogy az önkormányzati adóhatóság a 

legalább 50.000,- Ft-ot elérő tartozás végrehajtása céljából keresheti meg az állami adó- és 

vámhatóságot. A sikeresen alkalmazott végrehajtási eljárásoknak köszönhetően pedig kevés 

esetben haladja meg ezt az összeget a gépjárműadó tartozás mértéke. Amennyiben mégis 

meghaladja ezt az összeget, akkor ugyanazokat a végrehajtásokat tudja alkalmazni a 

vámhatóság, amihez nekünk is jogosultságunk van. 

 

Adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladatok: 

 

• Megkeresések alapján a felszólítások kiküldése. 

• Adatszolgáltatás kérése pénzintézetektől nem teljesítés esetén. 
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• Végrehajtás indítása. 

• Rendszeres tájékoztatás a megkereső szerv felé az ügy állásáról. 

• A behajtás sikeressége esetén a megkereső szerv értesítése, valamint a behajtott összeg 

utalása. 

 

Adók módjára behajtandó köztartozások vonatkozásában a végrehajtás: 

 

Az adók módjára behajtandó köztartozások vonatkozásában a folyamatban lévő megkeresések 

száma 25 darab volt, ebből 3 darab megkeresés érkezett 2018-ban. 2018. január 1-jétől az 

önkormányzati adóhatóság végrehajtói hatásköre jelentősen leszűkült, és azon köztartozások, 

igazgatási és bírósági szolgáltatási díjak és egyéb tartozások végrehajtására korlátozódott, 

amelyek behajtása kapcsán együttesen teljesülnek az alábbi feltételek: nem az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló törvényen (Ákr.) alapulnak, a törvény „az adók módjára 

behajtandó” szófordulatot használja, természetes személy a kötelezett, az adók módjára való 

behajtást előíró törvény nem az állami adóhatóságot nevesíti végrehajtó hatóságként. Ennek 

értelmében az adók módjára behajtandó köztartozások tekintetében hivatalból vizsgálatot 

indítottunk a végrehajtói hatáskörünk megállapítása érdekében. A vizsgálatot követően 

megállapítottuk, hogy a folyamatban lévő 25 darab megkeresés közül 16 darab megkeresést át 

kell tennünk a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami adóhatósághoz, az általuk erre 

a célra rendszeresített elektronikus űrlapon. A többi megkeresés esetén a gépjárműadó 

tartozáshoz hasonlóan, első lépésként fizetési felszólítást küldtünk ki az adózóknak, melyek 

száma 3 darab volt.  

A megkeresések közül 4 esetben zárult eredményesen a végrehajtás, még a NAV átadás előtt. 

Ezen kívül 2 esetben egyéb okból kifolyólag (elévülés) került kivezetésre a megkeresés. 

 

Belföldi jogsegély keretében körülbelül 244 adózóra vonatkozóan kértünk adatszolgáltatást 12 

jelentősebb pénzintézettől a bankszámla adatokra vonatkozóan. A bankok által késedelmesen 

megküldött adatszolgáltatások miatt hatósági átutalási megbízással csak 2019 januárjában 

tudtuk a hátralékos adózók bankszámláit terhelni. 

 

Adó- és értékbizonyítványok kiállítása, helyi iparűzési adó, talajterhelési díj 

vonatlkozásában: 

 

Adó- és értékbizonyítványok kiállítása: 

 

Év közben folyamatosan: hagyatéki, végrehajtási és gyámhivatali eljárásban 127 alkalommal 

került rá sor. 

 

Helyi iparűzési adó: 

 

- az adózók által benyújtott adóbevallások, a helyi iparűzési adó hatálya alá történő 

bejelentkezések, változás-bejelentések (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, 
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- 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, 

- az ellenőrzés keretében az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, 

telephellyel rendelkező, de a helyi iparűzési adó hatálya alá be nem jelentkezett 

egyéni vállalkozók és cégek bejelentkezésre, adóbevallás benyújtására történő 

felszólítása (ehhez kapcsolódóan több esetben a kereskedelmi ügyintézővel történő 

együttműködés alapján jut el az információ a város illetékességi területén 

telephelyet, székhelyet létesítőkről), 

- 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. 

 

Iparűzési adó az egyéni vállalkozók esetében: 

 

A 2018. adóévben 84 db bejelentkezés, változásbejelentés és 376 db - egyéni vállalkozó 

által benyújtott - adóbevallás feldolgozására került sor, amelyből 32 db záróbevallás és 4 db 

őstermelő által benyújtott bevallás volt. 

A beérkezett adóbevallások feldolgozását követően 71 esetben került sor az egyéni 

vállalkozók értesítésére arról, hogy rendszerünk nyilvántartása szerint a bevallásban 

foglaltaktól eltérő összegű adó, illetve adóelőleg fizetési kötelezettségek terhelik őket.  

 

Amennyiben a vállalkozó a helyi iparűzési adó vonatkozásában a kisadózó vállalkozások 

tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozóként kívánt adózni és az erre irányuló döntését az 

adóhatóság felé bejelentette, azonban e minősége nem a teljes adóév vonatkozásában állt fenn 

(év közben kezdő adózók esete), minden esetben értesítést küldtünk az adókötelezettség 

teljesítésének határidejéről, illetve annak összegéről, figyelemmel arra, hogy ilyen esetben az 

adó alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján 

arányosított része. Ilyen értesítés kiküldésére 21 esetben került sor. 

 

Az adóbevallások benyújtására a jogszabályban meghatározott határidő lejártát követően 17 

esetben került sor a bevallást be nem nyújtott egyéni vállalkozók hiánypótlásra történő 

felszólítására, továbbá a Nemzeti Adó-és Vámhivataltól és 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, akár hiánypótlásra történő felszólítás miatt 

– az egyéni vállalkozók részére levél került kiküldésre, minden alkalommal ellenőriztük az 

adózók folyószámla egyenlegeit is. Amennyiben az bármely adónemben hátralékot mutatott, a 
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kiküldött levél egyúttal fizetési felszólítást is tartalmazott. Ilyen levél 29 adózó részére került 

kézbesítésre. Ezen felül 62 db, azaz a 2018. év során mindösszesen 91 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 kiküldését követően 35 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. Számos egyéni vállalkozó esetében a korábbi években 

megküldött belföldi jogsegély iránti megkeresések eredményeként az adózók 

bankszámlaszámlái már az adóhatóság rendelkezésére álltak, illetve a belföldi jogsegély 

kiküldését megelőzően több egyéni vállalkozó által rendezésre került a hátralék összege. 

 

A korábbi évek tapasztalatai alapján az egyéni vállalkozók esetében végrehajtási 

cselekményként elsősorban a bankszámlára vezetett hatósági átutalási megbízás, illetve a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére a végrehajtási eljárás lefolytatása végett történő átadás 

volt a leginkább célravezető.  

 

Figyelemmel arra, hogy a 2018. évben a fizetési felszólítások az év utolsó negyedévében 

kerültek kiküldésre, illetve arra, hogy a bankok egy része az adatszolgáltatási kötelezettségét 

késedelmesen teljesítette, az egyéni vállalkozók 2018. évben felhalmozott tartozásai 

vonatkozásában az inkasszók benyújtására csak 2019. év elején (jelen beszámolóval nem 

érintett időszakban) került sor. 

 

2018. év elején került sor 16 egyéni vállalkozó 2017. adóévben felhalmozott és 2018. januárig 

önként nem teljesített adótartozásának hatósági átutalási megbízással (inkasszó) történő 

behajtására. 

 

A NAV részére végrehajtási eljárás lefolytatása végett történő átadás feltételei továbbra is az 

előző évben benyújtott beszámolóban foglaltaknak megfelelően alakulnak, tehát annak 

összeghatára gépjárműadó, illetve helyi adó tartozás esetén 50.000,- Ft. A NAV 

magánszemélyek esetében a korábban átadott ügyek mindegyikében értesítette 

adóhatóságunkat arról, hogy a 200.000,- Ft-ot meg nem haladó tartozás esetén kizárólag 

munkabér letiltásra (az egyéni vállalkozók esetében erre egy esetben sem volt lehetőség) 

illetve hatósági átutalási megbízás foganatosítására jogosult. Tekintettel arra, hogy az egyéni 

vállalkozók esetében a végrehajtási eljárások során adóhatóságunk maga is él az inkasszó 

lehetőségével, a 200.000,- Ft alatti tartozások NAV részére történő átadása értelmét veszti, 

hiszen azokban az ügyekben, amelyekben adóhatóságunk nem járt sikerrel a végrehajtás 

során, általában a NAV eljárása sem hoz eredményt, a végrehajtási költségátalányt azonban 

ilyen esetben is meg kell fizetnünk. A fentiekre figyelemmel a 2018. év során a NAV részére 

újabb ügy nem került átadásra. 

 

2016. január 29-től a helyi adókról szóló 22/2015 (X. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) 

bekezdés 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. Erre tekintettel 2018. évben is kiküldésre került egy 

tájékoztató levél az érintett adózók részére. Az adómentességre vonatkozó nyilatkozatot 3 
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egyéni vállalkozó adózó és 3 gazdasági társaság (2 bt. és egy kft.) formában működő 

vállalkozás nyújtotta be adóhatóságunkhoz, és így a 2018. 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-pel kötött finanszírozási 

szerződéssel, illetve információt kértünk arról is, hogy a finanszírozási szerződés keretében 

végzett tevékenységükből milyen mértékű bevétel származik. 

 

A 2018. adóévben egyéni vállalkozó által részletfizetési kérelem, illetve adóelőleg törlése 

iránti kérelem benyújtására nem került sor. 

 

Iparűzési adó a cégek esetében: 

 

2018. január 1-jétől hatályos szabályozás alapján az újonnan (jogelőd nélkül, jogutódlással) 

létrejött cégről a cégbíróság útján beérkezett adatokat az állami adóhatóság a cég székhelye 

szerinti önkormányzati adóhatósághoz továbbítja. Mivel csak újonnan létrejött cégek esetén 

kapunk adatokat, ezért az Opten Informatika Kft. cégtár szolgáltatásában továbbra is havi-

kéthavi gyakorisággal leszűrésre kerülnek a szentgotthárdi telephellyel rendelkező cégek, 

melyeket összevetve a számítógépes nyilvántartásunkkal ellenőrizhető, hogy vannak-e olyan 

cégek, akik még nem jelentkeztek be iparűzési adó hatálya alá.  

5 alkalommal történt olyan cégek bejelentkezésre való felszólítása, akik az illetékességi 

területünkön valamilyen formában tevékenységet végeznek és nem tettek eleget határidőben 

bejelentkezési kötelezettségüknek. 

Az adóbevallások benyújtására a jogszabályban meghatározott határidő lejártát követően 42 

esetben került sor a bevallást nem adott vállalkozók hiánypótlásra történő felszólítására. 

A hátralékosokkal szemben 105 fizetési felszólítás kiküldésére került sor, a felszólítások 

eredménytelensége következtében 42 alkalommal a számlák inkasszóval történő 

megterhelésére került sor. 

A feldolgozott adóbevallások tartalmi és számszaki ellenőrzését követően 2 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 95 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. 

A legutóbbi beszámoló elkészítése óta az iparűzési adó vonatkozásában 24 bejelentkezés 

(ebből 6 db NAV-on keresztül érkezett), 479 db adóbevallás és 124 db adóelőleg kiegészítés 

került feldolgozásra. 

3 esetben nyújtottak be az adózók részletfizetés iránti kérelmet, melyet 3 esetben határozatban 

engedélyeztünk. 

 

Talajterhelési díj: 

 

- a beérkező adóbevallások feldolgozása alapján az esetleges kedvezmények 

figyelembe vételével az adózók által fizetendő talajterhelési díj összegének 

megállapítása, rögzítése, nyilvántartása, 

- folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés a Városüzemeltetési csoport ügyintézőjével, 

- a bevallást be nem nyújtó adózók felszólítása, 

- az esetleges részletfizetési kérelmek elbírálása, 
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- 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 

2018 márciusában kiküldésre kerültek a bevallási nyomtatványok és tájékoztató levelek az 

érintett adózók részére. A beszámolóval lefedett időszakban 21 db talajterhelési díj bevallás 

került feldolgozásra. 

 

A termőföld bérbeadásból származó személyi jövedelemadóval kapcsolatos ügyek: 

 

A beszámolóval lefedett időszakban ehhez a feladatkörhöz kapcsolódó ügy elintézésére, 

hatósági eljárás lefolytatására nem került sor. Értelemszerűen sem határozat, sem végzés nem 

került kibocsátásra, jogorvoslati eljárás sem volt. 

 

Magánfőzés jövedéki adója, idegenforgalmi adó, telekadó: 

 

Magánfőzés jövedéki adója: 

 

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban a lakóhely szerinti, a 

magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban pedig – ide nem értve az 

előállított termék jogszabálysértő értékesítését – az ellenőrzött tevékenység végzésének helye 

szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. A magánfőző a magánfőzésre szolgáló 

desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt 

változást 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati 

adóhatósághoz. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti az állami adó- és 

vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az 

önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az 

állami adó- és vámhatóság részére. 

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére. 

2018-ben 1 db desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés bejelentése történt. 

 

Idegenforgalmi adó: 

 

- Az adózók által benyújtott adóbevallások, az idegenforgalmi adó hatálya alá 

történő bejelentkezések, változás-bejelentések (pl.: adóköteles tevékenység 

megszűnése) feldolgozása, számítógépes nyilvántartásban történő rögzítése. 

- Az adóbevallások számszaki helyességének ellenőrzése. 

- Az adóbevallásokban esetlegesen felmerülő számítási, elírási hiba egyeztetése a 

szállásadóval, felhívása a bevallás javítására. 

- Az adóbevallást időben nem teljesítő adózók felszólítása. 

- Az adózók által teljesített adófizetési kötelezettségek nyilvántartása az adózók 

adószámláin. 

- Az adószámlák közötti átvezetési kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges, 

azok teljesítése. 
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- Időközönkénti ellenőrzés a kereskedelmi ügyintézővel közösen: szálláshelyeken a 

bevallás adatainak és a szállásadó nyilvántartásainak összehasonlítása, 

nyilvántartások megfelelő kitöltésének ellenőrzése. 

 

Bevallásokat negyedévente kell benyújtaniuk az adózóknak. A jelenlegi adómérték 500 

Ft/vendégéjszaka/fő. Az elmúlt egy év során 106 bevallás érkezett. 9 esetben küldtünk 

felszólítást egy szállásadó számára, aki nem tettek eleget bejelentkezési kötelezettségének és 

határidőben az idegenforgalmi adó bevallási kötelezettségének. 1 adózónál 4 esetben kellett 

fizetési felszólítást küldeni az idegenforgalmi adó meg nem fizetése miatt, a felszólítások 

eredménytelensége miatt inkasszóra került sor, mely eredményes volt.  

2018-ban 12 szálláshely ellenőrzésére került sor. Összességében elmondható, hogy a 

szálláshelyeken megfelelően vezetik a nyilvántartásokat, a nyilvántartott adatok megegyeznek 

a bevallások adataival. 

 

Telekadó: 

 

- A beérkező adóbevallások feldolgozása, határozatok készítése. 

- 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. 

 

6 telekadót előíró és 5 telekadót törlő határozat készült.  

1 esetben a telekadó mentességet elutasító határozatunkkal szemben fellebbezéssel éltek, a 

másodfok határozatunkat helybenhagyta. Az ügyfél ezután keresetlevelet nyújtott be a 

másodfokú telekadó határozattal szemben. A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

ítéletében a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti kereseti kérelmet elutasította. 

1 esetben a telekadót előíró határozatunkkal szemben éltek fellebbezéssel. A Vas Megyei 

Kormámyhivatal új eljárásra utasított minket. Az új eljárás eredményeként hozott telekadót 

előíró határozatunkat ismét megfellebbezte az ügyfél, a másodfok helybenhagyta 

határozatunkat. 

 

Általános, bármely adónemet érintő feladatok: 

 

A beszámolóval lefedett időszakban 13 esetben került sor egyéni vállalkozó, 49 esetben pedig 

cég kérelme alapján adóvisszatérítésre. Egyéni vállalkozók által benyújtott kérelem alapján 7 

esetben, cégek kérelme alapján 5 esetben került sor az adótúlfizetések rendezésére 

adószámlák közötti átvezetésekkel. A beszámolóval lefedett időszakban 25 db hatósági 

bizonyítvány kiállítására került sor cégek kérelmére. 

 

A 2018. 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 éltünk az adózás rendjéről szóló 2017. 

évi CL. törvény 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti lehetőséggel, és kértük a Vas 

Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Földhivatalát, hogy térítésmentesen, elektronikusan 
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feldolgozható formában szolgáltasson adatot az önkormányzati adóhatóság illetékességi 

területén található, a nyilvántartásában szereplő valamennyi ingatlannak a megkeresés szerinti 

év január 1-jén hatályos adatairól. 

 

1.3. Építéshatóság 

 

2018-ban Szentgotthárdon  

  - építési engedély: 10 db 

  - módosított építési engedély: 3 db 

  - fennmaradási engedély: 1 db 

  - használatbavételi engedély: 2 db 

  - engedély hatályának meghosszabbítása: 3 db 

  - hatósági bizonyítvány/használatbavétel tudomásulvétele: 20 db 

  - végzések száma: 49 db 

  - függőhatályú döntés: 19 db 

  - jogutódlás tudomásulvétele: 2 db 

2018-ban 11 db új lakás építésére kértek építési engedélyt, 34 db új lakás lett használatba 

véve. 

Másodfokú eljárás nem volt, kizárás kezdeményezésére 1 esetben került sor. 

 

Hatósági ellenőrzések: 

Az építési, építési engedély módosítási, használatbavételi és használatbavétel tudomásulvételi 

eljárások során minden alkalommal helyszíni ellenőrzésre került sor, építésfelügyeleti eljárás 

kezdeményezésére egy esetben sem volt szükség. 

Tizenhárom belföldi jogsegély kérés volt, valamennyit a NAV kérte. Egy részük a kiadott új 

lakóépületek használatbavételére, egy részük a megvásárolt telkek építési telek minősítésére 

vonatkozott. 

Ügyintézési határidő túllépés nem volt. 

 

 

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, mivel a személyesen nyújtott tájékoztatás alapján a 

jövedelemhatárt meghaladó érdeklődők be sem adják kérelmüket.  

A támogatás elbírálása polgármesteri hatáskörben történik. 

2018. évben rendkívüli települési támogatás 239 esetben került megállapításra, a kifizetett 

összeg 4.151.562,- Ft volt. (2017-ben 246 esetben, összesen 4.103.141,- Ft összegben.) 
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A támogatásban részesülők közül 6 fő elhunyt személy eltemettetéséhez kapta a támogatást 

(2017-ben 8 fő), 65 fő természetbeni formában (utalvány, tűzifa, hátralék átvállalás) részesült 

támogatásban (2017-ben 86 fő). Tüzelőt 17-en kaptak (2017-ben 27-en). Összesen 15,39 m
3
 

tűzifa került kiszállításra (2017-ben 25,08 m
3
). A tüzelő kiszállítva, illetve esetenként 

darabolva biztosította az önkormányzat.  

Elutasítás nem fordult elő (2017-ben 2 db), fellebbezés nem volt.  

 

A 2018. évben rendkívüli települési támogatásban részesülő személyek száma: 

 

 

2017 2018 

Személyek 

száma 

Támogatási 

esetek száma 
Személyek 

száma 

Támogatási 

esetek száma 

1 alkalommal 

részesült 
59 59 49 49 

2 alkalommal 

részesült 
17 34 24 48 

3 alkalommal 

részesült 
11 33 15 45 

4 alkalommal 

részesült 
30 120 24 96 

Összesen 117 246 112 238 

 

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

(lakásfenntartási támogatás): 

 

A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás 

céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 

hozzájárulás. 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. 

2018. december hónapban 51 fő (2017 decemberében 65 fő) részesült lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban, 3.000, - 6.000,- Ft közötti 

összegben. Az ellátásra december hónapra kifizetett összeg 197.900,- Ft volt (2017 

decemberében 245.200,-Ft volt). 2018. évben összesen 2.611.000,- Ft került kifizetésre erre a 

támogatási formára (2017-ben 2.945.000,-Ft).  

Elutasításra nem került sor, fellebbezés nem volt.  

 

Védendő fogyasztók nyilvántartásában való közreműködés: 

 

A lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó kedvezmény a védendő fogyasztók intézménye – 

a lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb 

anyagi körülmények között élők érdekében – a villamos energia és a gázszolgáltatás 

tekintetében.  

A szociálisan rászoruló fogyasztók által igénybe vehető kedvezmények: fizetési 

kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék), előrefizető mérőóra.  
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A kedvezmények igénybevételéhez 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).  

A kedvezmények közül kiemelendő az előrefizető mérőhöz való jog.  

2018. évben 12 igazolás került kiadásra védendő fogyasztók tekintetében (2017-ben 29). 

 

 

Köztemetés: 

 

Az elmúlt évben a közköltségen történő eltemetettek mindannyian a Szentgotthárdi 

Szakosított Otthon lakói voltak, 27 esetben kérték a közköltségen történő eltemettetést. (2017-

ben 34 eset.) Egy fő volt, akinek az állandó lakóhelye nem Szentgotthárd volt, esetében a 

költségeket az állandó lakóhelye szerinti önkormányzat megtérítette. 

Ha szentgotthárdi állandó lakos máshol halálozik el, köztemetésének költségeit 

Önkormányzatunknak meg kell térítenie. A vizsgált időszakban 10 alkalommal kellett 

átvállalnunk szombathelyi köztemetés költségét, 2 fő Körmenden halálozott el. (2017-ben 12 

ilyen szombathelyi köztemetés volt.) A szombathelyi köztemetések költsége még mindig 

magasabb, mint a szentgotthárdi köztemetés költsége, a körmendi számlák hasonlóak a 

szentgotthárdihoz.  

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. Ennek kapcsán 6 alkalommal fizetési 

meghagyásos eljárást is kezdeményeztünk. 

 

Környezetvédelmi igazgatás: 

 

Szentgotthárd belterületén 2018. május 15-ig és szeptember 15-ig 25 kaszálatlan, elhanyagolt 

ingatlanról (32 tulajdonos) érkezett jelzés a lakosságtól, illetve a közterület-felügyelettől. A 

tulajdonosokat végzésben felszólítottuk az elhanyagolt területeik lekaszálására. A felszólítás 

hatására a legtőbb ingatlant megadott határidőn belül lekaszálták, csak 4 ingatlan esetében 

kellett (14 tulajdonos) határozatban kényszerkaszálást elrendelnünk. 

 

Címer-, zászló- és névhasználat engedélyezése: 

 

Az eljárás során a polgármester Szentgotthárd címerének, zászlajának illetve a Szentgotthárd 

név használatát engedélyezi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek fennállása 

esetén. 2018-ban a Szentgotthárdi Sakkegyesület és a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 

nyújtott be címerhasználati engedély iránti kérelmet egy-egy rendezvényük kapcsán. A 

Közösen Szentgotthárdért Egyesület névhasználati engedélyt kért, a Gotthard Therme Hotel & 

Conference pedig zászlóhasználati engedélyért folyamodott. A kérelmeket írásban nyújtották 

be, az engedély mind a négy esetben kiadásra került. 
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Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról valamint a 2018. évi hatósági tevékenységről 

szóló Beszámolót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző  

 

Szentgotthárd, 2019. február 19. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          Jegyző   
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Tárgy: Szentgotthárd város 2019. évi külkapcsolati terve, az elmúlt 

év tapasztalatai. A testvérvárosok tükrében a továbblépés lehetőségei 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. február 27-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 nyolc testvérvárosa van, nevezetesen Delle (Franciaország), 

Petrilla (Románia - Erdély), Dilovasi (Törökország), Tarvisio (Olaszország), Walldürn 

(Németország), Izola (Szlovénia), Lendva (Szlovénia) legújabb testvértelepülésünk pedig 

Szépvíz (Románia). Ez utóbbi négy 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 2018-ban: 

 

 Februárban egy 10 fős delegáció érkezett Szentgotthárdra Grúziából, a látogatás 

alkalmával együttműködési szándéknyilatkozatot is aláírt Szentgotthárd és a grúziai 

Tskaltubo város polgármestere. Az ünnepséget Grúzia magyarországi nagykövete is 

megtisztelte jelenlétével. A küldöttség hat napot töltött el Szentgotthárdon és a 

környéken, illetve részt vettek a Szarvaskenden megrendezett gasztronómiai 

fesztiválon és böllérversenyen.  

 Az V. Gasztronómiai Fesztivál és Böllérversenyen romániai testvértelepülésünk, 

Szépvíz küldöttsége is képviseltette magát Szentgotthárd.  

 Márciusban, Bécsben, Magyarország Nagykövetségén  az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc kitörésének 170. évfordulója alkalmából megrendezett fogadáson 

képviseltette magát Szentgotthárd. 

 Szintén márciusban városunkban ülésezett a Határon Túli Szlovének 

Hivatala szervezésében a tárcaközi bizottság. A programon Labritz Béla 

alpolgármester ismertette a városban rejlő lehetőségeket a bizottsággal.  

 Áprilisban Jennersdorfban jubileumi koncerttel ünnepelte 30 éves fennállását a 

Rábavölgyi Ifjúsági Vonószenekar, amely alkalomból elismerésben is részesítettük a 

zenekart.  

 Májusban szentgotthárdi delegáció utazott Walldürnbe a Fény- és Virágfesztiválra.  
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 Májusban Sveta Ana Önkormányzata a határon átnyúló Escape projekt partnereivel 

együttműködve rendezte meg a nemzetközi tolerancia szimpóziumát. A SI-HU 

Szlovénia – Magyarország program keretében - szlovén oldalról Apace, Szent András, 

Szent Anna, Lenart települések, illetve a Szlovén Örökségvédelmi Intézet, magyar 

oldalról pedig pedig Őriszentpéter városa partnerségével – közös projektünk év 

közben sikeresen megvalósult. A Refektórium épületének oldalsó faburkolatának 

visszaállítására és restaurálása, illetve ehhez kapcsolódóan - kötelező elemként - egy 

új, többnyelvű turisztikai termék is kidolgozásra és bemutatásra került 2018-ban.  

 Nem hivatalos látogatás keretében, hanem hagyományos kirándulásra érkezett egy 

nagyobb csoport a németországi Neckar-Odenwald tartományból a nyár elején, ettől 

függetlenül köszöntöttük őket a városban.  

 Ismét Szentgotthárd adott otthont a IV. Szlovén-Magyar Fórumnak, amely számos 

témát érintett, így a mezőgazdaság és környezetvédelem, idősödő társadalom és 

humánkapacitás, oktatás, mobilitás és turizmus, a határ menti térség kisebbségei és 

perspektíváik, a határvidék fejlődési lehetőségei és a MURABA indulása is helyet 

kapott a tematikában.  

 A Szentgotthárdi Történelmi Napokra tavaly Franciaországból, Walldürn francia 

testvérvárosából, Montereau-ból érkezett látogatóba a polgármester, James Chéron és 

az alpolgármester, Jean-Marie Albouy. 

 Augusztus közepén zajlott le a 16. Nemzetközi Művésztelep a Szlovének Házában, 

amelyet az elmúlt évben is 1.000.000,- Ft-tal támogatott az Önkormányzat.  

 Nyár végén a „Lendva Európa Kulturális Fővárosa 2025” projektben való 

együttműködésről szóló megállapodás aláírásán vettünk részt.  

 Szeptember 4-én tisztelgő, ismerkedő látogatásra érkezett városunkba Anunciada 

Fernández de Córdova Spanyolország nagykövete, aki 2018 májusától vezeti hazája 

budapesti külképviseletét. A nagykövetasszonyt a Hivatalban fogadtuk Labritz Béla 

alpolgármester vezetésével. A megbeszélésen jelen volt Susana de Ibarrondo, a 

nagykövetség gazdasági és kereskedelmi tanácsosa. 

 Szeptember 27-október 2-ig grúziai Tskaltubo városába utazott egy küldöttség 

viszontlátogatásra, Huszár Gábor polgármester, Kovács Márta és Dr. Sütő Ferenc 

képviselők, valamint Gál József, a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője.  

 Novemberben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Szlovén Köztársaság 

Főkonzulátusa, valamint a Szlovén Kulturális és Információs Központ. Mindkét 

szervezet munkáját Polgármesteri Díszoklevéllel köszöntük meg.  

 Év közben aktív szerepet vállaltunk a MURABA ETT szervezet megalakítást követő 

működtetésében, annak elindulásában. 

 Az év folyamán több egyeztetésen vettünk részt az Országos Szlovén 

Önkormányzattal, illetve a Magyarországi Szlovének Szövetségével. Napi 

kapcsolatban vagyunk Boris Jesih főkonzul úrra. Lehetőségeinkhez mérten eleget 

teszünk a nemzetiségi önkormányzatok által szervezett programokra szóló 

meghívásoknak, és támogatjuk a civil és sport szervezetek nemzetközi 

kapcsolatépítését és ilyen jellegű rendezvényeit, programjait.  

 

A 2019. évi tervek 
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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.  

 

 Május 12-én lesz Walldürnben az Európa-nap, amely idén a város legnagyobb 

rendezvénye, erre várják a szentgotthárdi küldöttséget is. Mivel Vas Megye 

Önkormányzata is részt vesz az ünnepségen, a kiutazást és az árusítást közösen 

tervezzük megoldani – ennek részletei már egyeztetés alatt állnak.  

 Testvér-települési programok és együttműködések 2019 című benyújtott 

pályázatunk jelenleg elbírálás alatt áll. Pozitív döntés esetén Szépvíz nem csupán 

protokolláris delegációval, hanem egy kulturális csoporttal vehet részt a 

Szentgotthárdi Történelmi Napok programján. Nagyobb létszámú csoport utazása, 

szállása, ellátása mindkét fél számára jelentősebb költséget jelent, így ha a pályázaton 

nem nyerünk, kisebb delegációt tudunk csak fogadni.  

 A Szentgotthárdi Történelmi Napokra Szépvízen – és a pályázat keretein kívül – 

szeretnénk meghívni a testvérvárosaink küldöttségeit, a felvonuláson, illetve a 

kulturális programban való részvételük hozzájárulna a rendezvény színesebbé 

tételéhez. 

 A szlovén-magyar Európai Területi Társulás, a MURABA ETT tagjaként feladat 

minél több nemzetközi projekt generálása és megvalósítása a szervezeten keresztül. A 

”Helyi termékek a helyi asztalokra – testvérvárosi napok” elnevezésű projektterv 

pozitív elbírálása esetén szakmai fórum, helyi termékek vásár, tájfajta gyümölcsök, 

termények bemutatója és tájjellegű ételekből főzőverseny valósul meg  2019. őszén 

Szentgotthárdon, Lendva bevonásával.  

 A másik benyújtásra került MURABA pályázat „El nem mondott történetek” címmel 

Boldog Brenner János emlékezetének megőrzése kapcsán egy több európai ország 

partnerszervezetének bevonásával, Szentgotthárd vezetésével folytatandó vizsgálat a 

modernkori vértanúság kérdéséről, kutatás az egykori határsávban folyt életről, ennek 

összefüggéseiről és hatásairól az ott élőkre. A részt vevő, egykor szintén határsávba 

tartozó észtországi, bulgáriai, horvátországi és szlovéniai partnerek bevonása mellett 

része a projektnek egy ifjúsági csere program megvalósítása is az említett 

országokból, illetve a szlovéniai Lendva pap vértanúja, a boldoggá avatási eljárás alatt 

álló Halász Dániel életének feltárása. 

 Ausztria-Szlovénia-Magyarország határon átnyúló térségének 24 VÁROS 

SZÖVETSÉGE évek óta egy szilárd partnerség kialakítására törekszik.  Olyan 

megoldásokat keresnek, amelyek a hálózatosodás révén elősegítik a térség 

versenyképességének növelését. A résztvevő városok: Bad Radkersburg, Beltinci, 

Fehring, Feldbach, Friedberg, Fürstenfeld, Gleisdorf, Weiz, Gornja Radgona, 

Hartberg, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Ptuj, Radenci, 

Zalalövő, Lenti, Letenye, Vasvár, Körmend, Őriszentpéter és Szentgotthárd Város 

Önkormányzata. Elsősorban gazdasági és idegenforgalmi együttműködés céljából 8 

ausztriai város megalapította a „Kelet-Stájerországi Városi Együttműködés” 

elnevezésű egyesületet. Az egyesület összefogja az együttműködés keretén belül 

megvalósuló összes tevékenységet, de cél a magyarországi és szlovéniai szomszédos 

régiók városaival folytatott együttműködés elmélyítése is. Ennek érdekében a felsorolt 
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hét magyar és kilenc szlovén város rendkívüli tagként felvételt nyer az egyesületbe, az 

ezzel kapcsolatos megállapodás aláírására 2019. március 7-én kerül sor Hartbergben. 

Feladatként került meghatározásra az egyedi arculatú partnerek pozícionálása, az 

együttműködés egészének összehangolása és továbbfejlesztése, továbbá a vásárlóerő 

megkötésére irányuló innovatív és helytudatos rendszerek közös kialakítása és 

megvalósítása.  

A 24 Város Szövetsége partnerségében az AT-HU Ausztria – Magyarország 

INTERREG program keretében sikerrel benyújtott pályázati projekt keretében a 

következő 12 hónapban több olyan tevékenység is megvalósul Szentgotthárdon, mint a 

városmarketing fejlesztése, a városarculat egységesítése és kialakítása, illetve a helyi 

termék és ezzel együtt a termelői piac fejlesztése. Többek között: a „City Akadémia“ 

több képzési témát tartalmaz, pl. kulturális örökség, digitális marketing, megújuló 

energia, regionális erősségek fejlesztése / "City brand"-ek vagyis a városarculatok 

megtervezése – arculati kézikönyvvel városonként / Helyi piacok stratégia és 

marketing koncepció kidolgozása /Innovatív Turisztikai Termék – „Rába Élmény” és 

„Családi Élmény” Pilot tevékenységek megvalósítása, városonként legalább 1 

turisztikai termék kidolgozással, stb.  

Azon túl, hogy a fentiek megvalósítása jelentős mennyiségű elvégzendő feladatot és 

egyeztetést/találkozót jelent majd Önkormányzatunk számára 2019-ben, az 

együttműködés várhatóan jelentősen hozzájárul a határon átnyúló kapcsolataink 

továbbfejlesztéséhez. 

 

Javaslatunkat az Önkormányzat 2019. évi külkapcsolati tervére az előterjesztés 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

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

dönteni szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi külkapcsolati 

tevékenységről szóló beszámolót megismerte és az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

az Önkormányzat 2019. évi külkapcsolati tervét elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

        Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

 

Szentgotthárd, 2019. február 11. 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2019. 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 2019. évre: 

 

FOGADÁS 

Város Meghívott Felelős / partner Esemény Időpont 

Szentgotthárd 

testvérvárosok 

(Szépvíz, 

Walldürn, 

Lendva, Izola) 

PKKE, 

Önkormányzat, 

TDM 

Szentgotthárdi 

Történelmi Napok  

2019. július 26-

27.  

KIUTAZÁS 

Város Felelős / partner Esemény Időpont 

Walldürn 
TDM, Gotthárd-Therm Kft., PKKE, 

Önkormányzat 
Európa-nap 2019. május  

Szépvíz Önkormányzat 
Szent László 

ünnepség  
2019. június 

Szépvíz Önkormányzat Káposztafesztivál 2019. október  

 

Várható költségek:  

 

 A Szentgotthárdi Történelmi Napokkal kapcsolatos költségek attól függnek, hogy 

hány testvérvárosi küldöttséget hívunk meg, de a korábbi évek tapasztalati azt 

mutatják, hogy a várható kiadás 700.000,- és 1.000.000,- Ft közé tehető. Ebbe a 

költségbe nyertes pályázat esetén Szépvíz látogatását nem kell beleszámítani.  

 A walldürni kiutazáshoz az ajándékok árát kell kalkulálnunk, illetve egy kisbusz 

bérleti díját / tankolását. Erre nagyságrendileg 200-250.000,- Ft körüli összeggel 

számolhatunk. 
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 A szépvízi látogatásokhoz némi ajándékkal kell számolni, erre összesen max. 

100.000,- Ft-tal kell kalkulálnunk. A kiutazás hivatali autóval / autókkal megoldható 

(a Hivatal költségvetése terhére). 

 

 

II. Határ menti 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 zarándokok 

PKKE, 

Önkormányzat, 

Keresztény 

Megmozdulásokért 

Egyesület Sztg. 

1Úton 

Nemzetközi 

Zarándoknap 

2019. augusztus 

24.  

 

A rendezvényhez kapcsolódó koncertet várhatóan a rendezvénykeretből finanszírozzuk, így a 

program nem terheli költségekkel a külkapcsolati keretet.  

 

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 2019-ben a Civil Alapból is kérhetnek támogatást külkapcsolataik 

építésére illetve ápolására. 

 

 

Jelen dokumentumot a Képviselő-testület az …/2019. sz. határozatával fogadta el. 

 

Szentgotthárd, 2019. február 27.    

 

 

                                                                                                       Huszár Gábor 

                                                                                                        polgármester 
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Tárgy: Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2018. évi 

munkájáról szóló beszámoló  
 

BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület  2019. február 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az intézmény 2016. január 1. időponttól települési szinten a család és gyermekjóléti szolgálat, 

járási szinten a járásszékhelyhez tartozó 15 település keretében a család és gyermekjóléti 

központ feladatait látja el (alapszolgáltatás- családsegítés, gyermekjóléti alapellátás, illetve a 

hatóság közeli tevékenység).   

 

Az intézmény továbbra is a jogszabályokban meghatározottak szerint látja el feladatait. Ezek: 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.,  az 1997. évi XXXI. 

törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV. 30.) 

NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet, valamint 

az 1/2000. ( I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 

 

 Az intézmény által nyújtott szakmai munkához szükséges munkakörök már a tavalyi év során 

is elkülönítésre kerültek egymástól. Ez alapján, az intézményvezető, a család- és 

gyermekjóléti szolgáltatás esetében 3 fő családsegítő, a család-és gyermekjóléti központot 

érintően, mely a hatósági közeli tevékenységek összességét foglalja magában, 2 fő 

esetmenedzseri, 1 fő tanácsadói, 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő, illetve a 1 fő 

szociális asszisztens munkakör alapján végezte tevékenységét. 

 

A speciális feladatokat az elmúlt évhez hasonlóan külsős szakemberek - pszichológus, 

jogász, mediátor – az együttműködési megállapodások alapján látták el.  

 

Továbbra is elláttak speciális feladatokat: 

- utcai szociális munka (2 hajléktalanság nehézségeivel küzdő személy problémájának 

megoldásában segített) 

- kapcsolattartási ügyelet (3 érintett kiskorú) 

- kórházi szociális munka (33 ellátott) 

- készenléti szolgálat  

- pszichológiai tanácsadás (45 fő ellátása) 

- jogi tanácsadás (8 fő) 

- meditáció – konfliktuskezelés (9 esetben) 

       

Az intézmény továbbra is változatlanul működteti a Helyettes szülői ellátást, az 

alapszolgáltatás keretében, 1fő helyettes szülővel. 

 

Az ellátás területe nem változott, Szentgotthárd és a járás további 15 települése a 

továbbiakban is. 

 

Az intézmény a szakmai munkája miatt folyamatosan kapcsolatban áll az alábbi szervekkel: 
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- 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 

- Szombathelyi Tankerületi Központ 

- Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. 

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

szolgálattal, a háziorvosokkal, a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival is napi 

kapcsolatban állt. 

 

Megtartották az Éves Szakmai Tanácskozást, valamint – jogszabályi előírásoknak 

megfelelően a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság is több 

alkalommal ülésezett. 

 

2018. szeptember 1-jével kötelező szolgáltatás keretein belül ellátja az óvodai és iskolai 

szociális segítő tevékenységet az érintett területen, 18 intézményben. 

 

A beszámoló tartalmazza a család –és gyermekjóléti szolgáltatás tapasztalatait Szentgotthárd 

közigazgatási területére, valamint a kistérség településeire vonatkozóan is a 2018. évet 

figyelembe véve (lásd: 1. sz. melléklet). 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megismerni és elfogadni 

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Család-és Gyermekjóléti 

Központ Szentgotthárd 2018. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és 

elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 

…………………………………………………… 

Határidő:  azonnal 

Felelős  : Uhor Anita intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2019. február 12. 

                             Dr. Gábor László 

                    Önk. és Térségi Erőforrások 

v. 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd  

2018. évi tevékenységére vonatkozóan  
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Az intézmény járási szinten látta el a járásszékhelyhez tartozó 15 települést, biztosította az 

alapszolgáltatást- családsegítés, gyermekjóléti alapellátás-, illetve a hatóság közeli 

tevékenységet.  

A fent leírtak 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. 

Központunk, továbbra is változatlanul működteti a Helyettes szülői ellátást, az 

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

alkalmas.  

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások és ezáltal a munkakörök is elkülönülnek egymástól. 

Ez alapján, az intézményvezető, a család-és gyermekjóléti szolgáltatás esetében 3 fő 

családsegítő, a család-és gyermekjóléti központot érintően, mely a hatósági közeli 

tevékenységek összességét foglalja magában, 2 fő esetmenedzseri, 1 fő tanácsadói, 1 fő  

óvodai és iskolai szociális segítő, illetve a szociális asszisztens munkakör alapján végezte 

tevékenységét, a szakmai team.  
 

A speciális feladatokat, az előző évekhez hasonlóan külsős szakemberek- pszichológus, 

jogász, mediátor – az együttműködési megállapodások alapján valósult meg a konkrét segítő 

– tanácsadó tevékenység, Intézményünk keretei között.  

 

Központunk által nyújtott speciális szolgáltatások:  

Utcai szociális munka, melynek keretében, feltérképeztük a Város frekventált köztereit, célja 

a magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán 

töltő, kallódó, csellengő gyermek, egyén speciális segítése. Két krízishelyzetben lévő 

egyénnel találkoztunk, mely azonnali beavatkozást igényelt. Mindkét személy, a 

hajléktalanság nehézségeivel küzdött, a 2018. évi októberi törvényi változásait követően, a 

Szentgotthárdi Rendőrőrs képviselőjét kértük fel, a Koordinációs Bizottsági ülés 

keretében a témában egy előadás megtartására. Az egyik egyén, az intézmény 

közreműködésével, munkaviszonyt létesített, szállása megoldottá vált. A másik egyén 

esetében a Járási Gyámhivatal felé éltünk jelzési kötelezettségünkkel a gondnokság alá 

helyezés indokoltságának felismerését követően.  

  

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 3 kiskorú volt érintett, 

melyet a Körmendi Járási Bíróság Végzései alapján biztosítottunk.  

 

Kórházi szociális munka keretében az egészségügyi intézménnyel kötött Együttműködési 

Megállapodásnak megfelelően, a kórházi szociális munkát intézményünk esetmenedzsere heti 

négy órában biztosította a Szentgotthárd Városában található Rehabilitációs Osztályon a 

betegei körében, tapasztalható, hogy az egészségügyi szakdolgozók, egyre többen kérnek 

segítséget, egy-egy ügyintézés, továbbirányítás, konkrét tanácsadás tekintetében, 33 személy 

volt érintett, az esetkezelés rendszerint többszöri találkozást, egyeztetést igényelt. Az 

osztályokon, csoportos szociális munka keretében, beszélgetések valósultak meg, a betegek 

körében.  

 

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

krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása 

megvalósuljon. A készenléti szolgálat egy állandóan hívható, már közismert telefonszám, az 
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esetkezelések száma egyre gyakoribb, a klienskörön kívüli személyek is gyakorta kérnek 

konkrét tanácsadást, segítséget.  

 

Pszichológiai tanácsadás keretében a pszichológus heti rendszerességgel, pénteki napokon 

biztosított tanácsadást, az Együttműködési Megállapodás alapján. A pénteki napokon, 

váltakozva intézményünkben, illetve a Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8 

Évfolyamos Általános Iskolában tartotta a terápiás foglalkozásokat. A szakember előre 

egyeztetett időpontok alapján, 45 fővel valósította meg a terápiás munkát.  

 

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

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

szakember, 8 fővel valósított meg jogi tevékenységet, akik az év során gyakran igényeltek 

jogi értelemben segítséget. Elmondható, hogy az esetkezelések egyik esetben sem voltak 

megoldhatóak egyszeri esetkezelés kapcsán. Többnyire azokkal a kliensekkel foglalkozott, 

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. Az év folyamán, egy elvált szülő párral  

valósult meg a speciális, segítő tevékenység, akik a gyermeküket érintő kapcsolattartások 

időpontjait beszélték át, a mediátor szakemberek közreműködésével. Továbbá 8 fővel 

valósítottak meg mediációs eljárást az év során.  
 

 

2018. 02. 14-én a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló jogszabálynak eleget téve megszerveztük, és megtartottuk az 

Éves Szakmai Tanácskozást. A tanácskozáson előadást tartott Turi Renáta gyermekjogi 

képviselő, a Gyermeki jogok a mindennapokban, a gyermekjogi képviselő 

jogtudatosítási tevékenysége 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. A 

tanácskozást megelőzően, minden jelzőrendszeri tagtól, bekérésre kerültek az éves 

gyermekvédelmi tevékenységükre vonatkozó, írásos tájékoztató anyagok.  
 

Intézményünk 2018. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmai együttműködésre.  

 

2018-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. 
 

2018. júniusában részt vett intézményünk a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztályának a szervezésében, a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetés helyzetének 

elemzése, bűnmegelőzési tevékenység értékelése témakörében, bűnmegelőzési 

tanácskozáson. A bűnmegelőzési tanácskozásra egy előzetes írásos tájékoztatót kért be 

intézményünktől a hatóság, melyet konkrét szempontrendszer alapján, elkészítettünk.  

2018. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt 

szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal 
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Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi 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.  
 

2018. novemberétől a Szombathelyi Tankerületi Központ vezetésével megalakult az 

antiszegregációs munkacsoport, melynek felkérése alapján, Központunk is tagjává vált. 

A munkacsoport célja, az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülése érdekében, 

egyik kiemelkedő feladata,  a szegregációs veszély felmérése a kisebbségi tanulók körében. A 

Tankerületi Csoport évente legalább 3 alkalommal ülésezik.  

 

Központunk az elmúlt évekhez képest 2018-ban 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.  
 

2018. 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, 2018- ban is folyamatosan kapcsolatot tartott a helyettes szülővel, aki 

potenciális segítő lehet egy-egy esetkezelés kapcsán. Helyettes szülőhöz átmeneti 

gondozásra, gyermek nem került.  
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a MACSGYOE Módszertani Hálózatának a 

megbízásából, Központunkban, 2018. 04. 24-én Work Shop megrendezésére került sor a 

megyei hálózati szakértő koordinálásával. A szakmai fórumon részt vettek megyei 

szinten, a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a család- és gyermekjóléti központok 

munkatársai. A Fórumon lehetőség nyílt a jogszabályi változásokat követően, a szakmai 

tapasztalatcserére, a gyakorlatban jelentkező problémák megvitatására. 

 

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. 

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. A jelzőrendszeri tagok intézményeinek 

képviselői többnyire részt vesznek a havonta megrendezésre kerülő Családvédelmi és 

Egészségnevelő koordinációs Bizottsági ülésen, intézményünkben tudjuk megvalósítani a 

havi megbeszéléseket.  
 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd tapasztalatai 2018-ban Járási 

szinten: 
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A krízisesetek száma: 8 gyermeket érintett, akik esetében ideiglenes hatályú elhelyezésre 

került sor, Központunk kezdeményezése alapján.  

Vezető probléma a szülők közti kapcsolati nehézségek, melyek hosszabb folyamatok után 

életveszélyes állapotokhoz vezettek, a családon belüli bántalmazás, továbbá a gyermekek 

súlyos fizikai, lelki elhanyagolása, szülők terhelt pszichés állapota.  

 

Védelembe vételek tapasztalatai:  

Járási szinten a védelembe vett gyermekek száma 31 fő. A védelembe vételi javaslatok 

esetében oktatási veszélyeztetettség, szülői elhanyagolás miatti veszélyeztetettség, családi – 

kapcsolati erőszak következményeként kiskorú veszélyeztetettség szerepeltek a javaslatokban 

a fokozatosság elvét szem előtt tartva. 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, a meghatározott felülvizsgálatokra.  
 

Nevelésbe vett gyermekek-  családjával való kapcsolattartás: 
Az érintett gyermekek száma, 17 fő. A Járási Gyámhivatal a gyermeket nevelésbe veszi, a 

szakellátás keretében teljes körű ellátást és segítséget kap a fejlődését veszélyeztető 

körülmények elhárításához, a családi környezetébe történő visszahelyezéséhez. Az érintett 

gyermekvédelmi gyámokkal folyamatos kapcsolattartás valósult meg az esetmenedzserek és 

a tanácsadó kolléga által. A törvényi előírásnak megfelelően félévente, illetve évente 

elkészítettük a komplex felülvizsgálati iratanyagainkat a Járási Gyámhivatal számára. 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. 2018. évben 10 családba fogadott gyermekkel 

tartottunk kapcsolatot-december 31. adat-  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, 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, bekéri a 

jelzőrendszeri tagok írásos tájékoztatóját és megküldi a Járási Gyámhivatal részére.  
 

7 család esetében alakult ki krízis helyzet, amit a Központ kompetenciájának megfelelően 

igyekezett kezelni.  

2 kiskorút érintő névtelen bejelentést követően a Járási Gyámhivatal felkérte Központunkat a 

gyermekek veszélyeztetettségének a feltérképezésére. A családlátogatás rendőri segítséggel 

történt, a gyermekek a törvényes képviselője telefonon sem volt elérhető, a gyermekek 

alapvető fizikai ellátása sem volt biztosított- élelmezés, téli tüzelő- továbbá felmerült a 

szexuális abuzálás a nagyobb gyermek esetében, intézményünk azonnali ideiglenes hatályú 

elhelyezésre tett javaslatot, a Járási Gyámhivatal másnap elhelyezte a gyermekeket a 

szakellátás Befogadó Csoportjában.  

4 kiskorú gyermek esetében a családban a szülők között zajló, gyakran a gyermekek ellen is 

irányuló agresszív magatartás miatt két ízben is szükséges volt megelőző távoltartás 

kezdeményezésére, az anya és a gyermekek menekítésére. A rendelkezésre álló 

gyermekvédelmi intézkedések között a védelembe vétel elrendelésére tettünk javaslatot. A 
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családra való folyamatos, szinte napi szintű ráfigyelés, következtében a helyzet rendeződni 

látszik, így nem vált indokolttá magasabb szintű hatósági intézkedés kezdeményezése. 

5 kiskorú gyermek esetében szülői elhanyagolás miatt került sor hatósági intézkedés 

kezdeményezésére. A szülők az egészségi szolgáltatást nyújtókkal való együtt nem 

működése, a felajánlott javaslatok figyelmen kívül hagyása miatt kerültek a kiskorúak a 

Központ látókörébe. A védelembe vétel elrendelését követően, a magatartási szabályok 

felállításával, azok teljesítésének kontrolljával a helyzet normalizálódni látszott mindaddig, 

amíg a nagyobb gyermek meg nem kezdte általános iskolai tanulmányait. A szülők a 

gyermekkel kapcsolatban felmerülő nehézségeket nem voltak hajlandóak tudomásul venni, a 

felajánlott megoldási lehetőségeket nem fogadták el, agresszívan, fenyegetően léptek fel a 

Központ munkatársaival szemben.  

Két fiatalkorú gyermek esetében kezdeményezett a Központ rendkívüli felülvizsgálatot, 

melyben magasabb szintű hatósági intézkedésre tett javaslatot. Az indok a szülő 

abnormális, a gyermekeket veszélyeztető, együtt nem működő magatartása, valamint a 

gyermekek deviáns, normaszegő viselkedése volt. 

Egy gyermek esetében egy éven belül két ideiglenes hatályú elhelyezés vált szükségessé. 

Első alkalommal a gyermek maga és külön élő szülője kérte a gyermek ideiglenes hatályú 

elhelyezését, mivel a másik szülő veszélyeztető magatartást tanúsított a gyermekkel szemben. 

Az ideiglenes hatályú elhelyezést a gyámhivatal kénytelen volt megszüntetni, mivel a 

gyermek önhatalmúlag visszaköltözött a másik szülőhöz. A gyámhivatal ezután a gyermeket 

védelembe vette. Pár hónap elteltével a szülő felügyelet nélkül hagyta gyermekét, ezért 

újra ideiglenes hatályú elhelyezésre lett szükség. 
Egy családba fogadott kiskorú gyermek esetében szükségessé vált az ideiglenes hatályú 

elhelyezés kezdeményezése, mivel a családba fogadó gyám napokig nem tudott a gyermek 

hollétéről. Ebben az esetben a vér szerinti anya negatív hatása, az abnormális szülő – gyermek 

kapcsolat indokolta a döntést. 

Két családba fogadott gyermek esetében, a gyám alkalmassága kérdésessé vált, mivel a 

gyám egészségügyi állapota olyan szinten megromlott, hogy az ügyben esetmegbeszélés 

megszervezésére került sor, az érintett jelzőrendszeri tagok bevonásával. A gyám egészségi 

állapota stabilizálódott, folyamatos orvosi kontroll mellett szinten tartott, egyéb gyámhivatali 

intézkedésre nem tettünk javaslatot.  
 

Egyszeri esetkezelés tapasztalatai:   
A hatóság közeli tevékenységünk keretében foglalkozunk azokkal az esetkezelésekkel, 

melyek során környezettanulmányokat, tájékoztatókat, szakmai véleményeket készítünk 

és továbbítunk a Hatóságok felé, a megkeresésük, felkérésük ellenében. Azoknál a 

gyermekeknél, ahol nem állapítunk meg veszélyeztetettségre utaló tényezőket, nem teszünk 

javaslatot semmilyen gyermekvédelmi intézkedés megtételére, a Hatóság felé. A 

jelzőrendszeri tagokkal, esetkonzultáció keretében minden esetben egyeztetünk az adott 

kiskorúval kapcsolatban, bekérjük az írásos tájékoztatóikat, továbbá szükség esetén 

esetkonferenciát/esetmegbeszélést szervezünk. 

A Tanácsadó a jelzőrendszeri tanácsadó feladatait is ellátja, a tanácsadó fő feladata a járás 

településein folyó észlelő - és jelzőrendszeri munka hatékony koordinálása, és jelzőrendszeri 

tagoknak szakmai támogatás nyújtása. Rendszeres és személyes kapcsolatot tart a 

jelzőrendszer tagjaival. Felhívja a figyelmüket a jelzési kötelezettségükre veszélyeztetettség, 

krízishelyzet észlelése esetén. Szakmai segítséget nyújt a szakmaközi megbeszélések 

szervezésében, bonyolításában, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek 

elkészítésében. Részt vesz a Szolgálat és a Központ által összehívott esetmegbeszéléseken, 

esetkonferenciákon. A jelzőrendszeri felelős által készített heti jelzéseket összegyűjti. A 

jelzéseket összesíti, az adott évre statisztikát készít, amely többek között képet mutat a 

jelzéseket küldő személyek/intézmények aktivitásáról, a fő problémákról, a településekről 
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érkező jelzések számáról. Összegzése szerint, az elszigetelt, kisebb lélekszámú 

településekről főként szociális, egészségügyi, mentális, lakhatási problémáról számoltak 

be a jelzések, jóval kevesebb gyermeket érintve azok. A jelzőrendszeren belül a védőnők 

(31 gyermek), iskolák, ifjúságvédelmi felelősök (13 gyermek), valamint polgármesterek (3 

személy) a legaktívabbak. A védőnői jelzésekben egyre többször fordul elő a családon belüli 

konfliktusokból  (18) eredő bántalmazás gyanúja (9), amely sok esetben a kiskorú 

gyermekeket is érinti, ha nem is testi, de lelki veszélyeztetett szintjén.  2018. 12. 14-n 

részvétel a járási jelzőrendszeri tanácsadók számára megrendezett szakmai napon.  

Óvodai, iskolai szociális segítő munka bevezetése:  
 

2018. szeptember 1-jével A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd kötelező 

szolgáltatásához tartozik az óvodai és iskolai szociális segítő.   

Központunk 1 fő óvodai és iskolai szociális segítőt alkalmazott az elmúlt év során. 18 

intézményt látunk el. Előtérbe helyeztük azokat a közoktatási intézményeket, ahol több a 

problémás gyermek. 8 intézménybe jár ki a segítő heti rendszerességgel. Fogadóórát tart, 

segítséget nyújt a a magatartási, tanulási, beilleszkedési és lelki problémák feldolgozásában. 

A többi intézményt eseti ellátásban látjuk el. Az egyéni esetkezelések száma folyamatosan 

növekszik, több gyermeknek van szüksége az egyéni foglalkozásra, az intézményekkel 

megbeszélt időben kerül sor ezekre az alkalmakra. Az intézményekkel nagyon jó a 

kapcsolatunk, folyamatos a tájékoztatás, információnyújtás. Krízis esetén rögtön jelen 

vagyunk, segítségét nyújtunk. Az oktatási intézmények felé megajánlásra került egy 

speciális módszerre épülő  csoportfoglalkozás-Boldogságóra-, melyet pozitívan fogadtak 

az iskolák pedagógusai.  

Szociális diagnózis készítő szakértő szerepe, feladata: 

2018. január 1-től került bevezetésre. A szociális diagnózis törvényi hátterét, az 1993. évi 

III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló jogszabály 64 § 

(8)   bekezdés alapján szabályozza és biztosítja.  „ A Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti 

központ a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti, az igénybe venni 

javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist. A család- és 

gyermekjóléti központ a szociális diagnózis elkészítésébe bevonhatja a nem járásszékhely 

településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokat. A jogosultsági feltételek 

fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális szolgáltatókat és a szociális 

intézményeket” a szolgáltatások biztosítására. A törvényi kötelezettségünknek eleget téve, a 

szociális diagnózis felvételi szakértő, mely a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság „a 

szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” elnevezésű kiemelt 

projekt keretében, 2017. szeptembertől-1-től – 2018. december 31-ig foglalkoztatta az 

esetmenedzser kollégát, aki részmunkaidőben heti 20 órában látta el feladatát. A 

Főigazgatóság havi rendszerességgel esetmegbeszélő műhelysorozatot tartott, 

Szombathely, illetve Zalaegerszeg váltakozásában, amelyen a kolléga rendszeresen részt 

vett. A megyei hálózati szakértő részére, heti rendszerességgel küldte az összesítőt, a felvett 

diagnózisokról, illetve annak meghiúsulásának okáról. A diagnózis felvétele, egy megadott 

szempontrendszer alapján történik, 4 különböző bekerülési kódolással. Az 1. a Központhoz 

érkezett jelzés alapján, 2. a Szolgálathoz érkezett jelzés alapján, 3. elakadás esetén, továbbá a 

4. a speciális szolgáltatások igénybevétele esetén. A diagnoszta célja a klienseink körében a 

rászorultság megállapítása, a szükséglet felmérése, annak konkrét megnevezése, illetve 

az indokolt szociális szolgáltatások, továbbá a nem szociális szolgáltatások megjelölése, 

esetleges hiányos szolgáltatások kimutatása a Járás területén. A diagnózis felvétele, egy 

irányított interjú alapján történik, maximum 3 alkalmat biztosít a személyes találkozásra. A 

diagnoszta felé, felkérés útján jelzik a kollégák a diagnózis felvételének szükségességét. A 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.TV#lbj0id3ab3
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.TV#lbj496id3ab3
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felvételi szakértő, az elkészített értékelő lap alapján, konzultál az esetgazdával az általa 

megállapított szükséges lépések, szolgáltatások megtételéről annak érdekében, hogy az adott 

esetkezelés, egy kliensközpontú, professzionális segítségnyújtássá váljon.  

A Család – és Gyermekjóléti Szolgáltatás tapasztalatai, Szentgotthárd közigazgatási  
területén:  

 

Szentgotthárd közigazgatási területén az elmúlt év során 143 személlyel - ami 82 családot 

jelent, kerültünk kapcsolatba. 

Ebből alapszolgáltatás keretében 78 személlyel álltunk kapcsolatban, 18 családdal 

alapellátás keretein belül tartottuk a kapcsolatot, mivel ezen családok esetében felmerült a 

kiskorú gyermekek veszélyeztetettsége.  A klasszikus családsegítés keretében 18 személy, 

családjával valósult meg a szociális segítő tevékenység. Egyszeri esetkezelés keretében 65 

személlyel/családdal kerültünk kapcsolatba. 

 

A gyermekjóléti alapellátás keretében belül az alábbi eseteket, kiemelt módon kezeltük: 

Egy család esetében 4 kiskorú gyermek súlyos veszélyeztetettsége és elhanyagolása miatt a 

Család – és Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel éltünk. Az édesanya egyedül maradt a 

kiskorú gyermekekkel, krízishelyzet alakult ki. Halmozott problémát tapasztaltunk: 

gyermeknevelési, lelki-mentális, anyagi, lakhatási veszélyeztetettség. Szoros családgondozás 

mellett, anyagi segítség elérésével, adományok közvetítésével a kiskorú gyermekek 

családjukból való kiemelésére nem került sor. 

Fiatalkorú várandós édesanya és családjával történt szociális segítő tevékenység során a 

születendő gyermeknek szükséges volt a törvényes képviselő, így jelzéssel éltünk a Központ 

felé családba fogadás ügyében. Továbbá az újszülött fogadásához szükséges dolgok 

biztosítása érdekében rendkívüli települési támogatásra tettünk javaslatot. 

 

Öttagú családdal anyagi és szociális, illetve lelki-mentális problémák miatt kerültünk 

kapcsolatba. A Központ speciális szolgáltatásai közül a mediáció, illetve a pszichológiai 

megsegítés lehetőséget is igénybe vette a pár, ezáltal a kiskorú gyermekek esetében nem 

vált indokolttá a hatósági intézkedés. 
 

Egy négytagú családdal lakhatási veszélyeztetés miatt állunk több éve kapcsolatba, ezen ok 

mellett az anyagi probléma is jelen volt, valamint családi-kapcsolati probléma merült fel. 

Egyéb szociális, valamint köznevelési intézménnyel szorosan együttműködve, fokozott 

figyelemmel voltunk a család iránt. 

 

A családsegítés keretében belül az alábbi esetkezeléseket, kiemelt módon láttuk el: 

A családsegítés területén a szociális problémák, egészségügyi problémák halmozott 

jelenléte miatt több alkalommal súlyos anyagi nehézségeket tapasztaltunk, és javaslattal 

éltünk a Szentgotthárdi közös Önkormányzati Hivatal felé. Egy egyedülálló személy 

élethelyzete nagyon nehezített volt, halmozott problémával küzdött: foglalkoztatási, anyagi, 

életviteli. Semmilyen ellátása nem volt, a megélhetése nem volt biztosított. Szociális 

ellátórendszerebe megtörtént a visszajuttatása, ügyei intézésbe segítettünk, az élethelyzete 

alapján igénybe vehető pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz való hozzájutásban segítettük.  

 

Több család esetében jelzést tettünk a Központ felé a speciális szolgáltatások igénybe 

vétele céljából. 
 

Az egyszeri esetkezelések területén egy személy esetében jelzéssel éltünk a VMK 

Szentgotthárdi Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi 

Osztálya felé ideiglenes gondnok kirendelése miatt. A háziorvos élt jelzéssel az ügyben, a 
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kliens súlyos életviteli problémával küzdött, mely miatt mentális állapota is nagyon leromlott, 

önálló életvitelre nem volt képes, ügyeit segítséggel sem tudta intézni. 

 

Az elmúlt évben, az Önkormányzat felkérésére 3 család esetében környezettanulmány 

készítésére került sor, a kiskorú gyermekek hátrányos helyezte ügyében. 

A Járási Gyámhivatal felkérésére egy esetben környezettanulmány készült, gondnokság alá 

helyezés  ügyében. 
 

A Család – és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye a szociális segítő 

tevékenysége során 7 család esetében rendkívüli települési támogatás ügyében javaslatot 

tett a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal felé, melyből 3 esetben kifejezetten 

a téli tüzelő biztosítása érdekében. Az intézmény által tett javaslatok pozitív 

elbíráslásban részesültek. 
 

Az Önkormányzat általi szünidei gyermekétkeztetés keretében, tájékoztatták a családsegítő 

kollégák a gyermekes családokat, célzottan azokat, ahol hátrányos helyzetű gyermek, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 

kiskorúak nevelkednek.  

A Család – és Gyermekjóléti Szolgáltatás tapasztalatai, kistérség településein:  
 

Felsőszölnök településen az elmúlt év során 10 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből 

alapszolgáltatás keretében 2 személlyel álltunk kapcsolatban a 2018-as év folyamán. 

Gyermekvédelmi ügy nem érintette a családokat. A klasszikus családsegítés keretében 2 

személlyel, illetve családjával valósult meg a szociális segítő tevékenység. Egyszeri 

esetkezelés keretében 8 személlyel/családdal kerültünk kapcsolatba. Több alkalommal 

történt ruhaadomány közvetítése. Egyik kliensünk esetében Intézményünk biztosította 30 

napra az önkéntes munka lehetőségét, mely által ismételten foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra lett jogosult.1 hetes nyári táborunkban, az 1-1 hetes nyári 

gyermekfelügyeletünkön, illetve a karácsonyváró programunkon 1 gyermek vett részt a 

településről. 

Alsószölnök településen az elmúlt év során 5 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből 

alapszolgáltatás keretében 4 személlyel álltunk kapcsolatban a 2018-as év folyamán, míg 

egyszeri esetkezelésben 1 személlyel találkoztunk. Családon belüli, egészségügyi, szociális 

és lakhatási problémák voltak azok, melyeket orvosolni kellett. A településen 1 védelembe 

vett gyermekkel és szülőjével tartottunk állandó kapcsolatot tartunk, szülői elhanyagolás 

miatt. A legtöbb esetben családlátogatások keretében valósult meg a kapcsolattartás 

klienseinkkel.  

Szakonyfalu településen az elmúlt év során 13 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből 

alapszolgáltatás keretében 6 személlyel álltunk kapcsolatban a 2018-as év folyamán, míg 

egyszeri esetkezelésben 7 személlyel találkoztunk. A településen 1 családot érintett 

gyermekvédelmi intézkedés, melyben a Központ esetmenedzsere mellett a területileg 

illetékes családsegítő is bevonásra is került. 1 hetes nyári táborunkban, az 1-1 hetes nyári 

gyermekfelügyeletünkön, illetve a karácsonyváró programunkon 3 gyermek vett részt a 

településről. 

Kétvölgy településen 1 személlyel álltunk kapcsolatban alapszolgáltatás keretében a 2018-as 

év folyamán, egyszeri esetkezelésben kliens nem kereste fel intézményünket, illetve a 

fogadóórát sem kereste fel helyi lakos. Gondozott kliensünk esetében a segítő beszélgetések 

voltak a hangsúlyosak. 

Orfalu településen az elmúlt év folyamán nem volt kliensforgalom az előző évekhez 

hasonlóan. 
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Apátistvánfalva településen az elmúlt év során 3 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből 

alapszolgáltatás keretében 1 személlyel álltunk kapcsolatban a 2018-as év folyamán, míg 

egyszeri esetkezelésben 2 személlyel találkoztunk. 1 védelembe vett gyermek szülei válását 

követően, az anya egészségi állapota miatt, életvitelszerűen az apa gondozásába került 

szeptembertől. Az esetkezelés folyamatában bekapcsolódott az esetmenedzser és a 

családsegítő. A bírósági folyamatok jelenlegi is zajlanak, melyre az esetmenedzser idézése 

folyamatosan megtörténik,  a gyermek rendszeresen pszichológiai ellátásban részesül. Az 1 

hetes nyári táborunkban, az 1-1 hetes nyári gyermekfelügyeletünkön, illetve a 

karácsonyváró programunkon a gyermek vett részt a településről. 

Rönök településen az elmúlt év során 16 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből 

alapszolgáltatás keretében 6 személlyel álltunk kapcsolatban a 2018-as év folyamán, míg 

egyszeri esetkezelésben 10 személlyel találkoztunk. Folyamatos családlátogatások valósultak 

meg, a polgármesterrel állandó egyeztetések zajlottak. 1 hetes nyári táborunkban 2 

gyermek vett részt a településről, akikkel a családba fogadás miatt, az esetmenedzser tart 

kapcsolatot.  

Gasztony településen az elmúlt év során 10 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből 

alapszolgáltatás keretében 2 személlyel álltunk kapcsolatban a 2018-as év folyamán, míg 

egyszeri esetkezelésben 8 személlyel találkoztunk. Folyamatos családlátogatások, 

fogadóórák keretében történő kapcsolattartás valósult meg, a polgármesterrel állandó 

egyeztetések zajlottak. 

Csörötnek településen az elmúlt év során 69 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből 

együttműködési megállapodás keretében 40 személlyel álltunk kapcsolatban,  a 2018-as év 

folyamán. Gyermekjóléti alapellátásban - hatósági tevékenység nélkül - 3 család részesült. A 

gondozási-nevelési tevékenységbe bevontként, tehát a Központ esetmenedzserének felkérése 

által 6 család, azaz 18 személy esetén vett részt a családsegítő segítő folyamatban, mely 

védelembe vétel melletti alapellátást jelent. Egyszeri esetkezelés keretében 29 

személlyel/családdal kerültünk kapcsolatba. Életkor, nem, illetve gazdasági aktivitás 

vonatkozásában is vegyes volt az összetétel. Az együttműködési megállapodással rendelkező 

klienseinkkel havi szintű, rendszeres kapcsolat valósult meg. A Központ által bevont 

ügyekben az esetmenedzser szakemberrel közösen kerestük fel az érintett családokat. 

Ezen családok esetében sok esetben fordult elő, hogy a gyermek(ek)nél az oktatási, nevelési 

intézményben magatartási, beilleszkedési nehézség lépett fel. Ilyen esetekben felkerestük 

személyesen az oktatási, nevelési intézményt, továbbá a 2018. 09. 01-től kötelező óvodai- és 

iskolai szociális segítő is bevonásra került az érintett családok esetében, aki intézményi 

keretek között figyelhette meg a tanulókat, egyeztethetett a pedagógusokkal, továbbá a közös 

esetmegbeszéléseinken folyamatosan beszámolt az aktuális történésekről.  

Konfliktuskezelést 18 alkalommal kellett alkalmazni. Esetkonferenciára 5 alkalommal 

került sor, melyen az érintett személyek hozzátartozói is részt vettek. Esetmegbeszélés 7 

alkalommal került megszervezésre. E speciális megbeszéléseket jelzések, illetve felmerülő 

problémák esetén szervezzük meg, így a jelzőrendszeri tagok állandó résztvevői ezeknek az 

egyeztetéseknek, ezáltal naprakész információt kapnak ők is. 

A Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal 12 esetben kereste meg végzés formájában 

Központunkat környezettanulmány felvételével, mely a legtöbb esetben a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény megítélésében volt döntő fontosságú. 

A családokkal való kapcsolattartás fogadóórák, illetve családlátogatások formájában 

valósultak meg. A problémákat áttekintve a leggyakrabban gyermeknevelési, életviteli, 

családi-kapcsolati konfliktusok, lelki-mentális jellegű problémák fordultak elő. 
A településről 4 gyermeket érintett az 1 hetes nyári táborunkban való részvétel, melyet 

minden évben kifejezetten a hátrányos helyzetű gyermekek számára hirdetünk meg. 

Egyik családunk esetében az iskolakezdés komoly viselkedési problémákat eredményezett, 

mely megoldásaként egyre inkább körvonalazódott az iskolaváltás. A gyermek ügyében 

számos egyeztetés történt szakmai szinten, illetve a családra is erőteljesen kellett hatni, hogy 
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beleegyezzenek gyermekük érdekében ebbe a változásba. Egy másik védelembe vett 

gyermeknél szintén az oktatási intézményben megjelenő magatartási probléma okozott 

komoly nehézséget, mely orvoslásaként a gyermek magántanulósága volt a járható út. 

Mindkét esetben többször is sor került esetmegbeszélés, illetve esetkonferencia szervezésére. 

Egy másik családunk esetében a családon belüli viszonyok, a nevelési problémák okoznak az 

iskolában is megnyilvánuló komoly viselkedésbeli tüneteket. Együttműködési 

megállapodással nem rendelkező klienseink egyszeriként, illetve tanácsadottként szerepelnek 

rendszerünkben. Az év folyamán 29 személy kereste fel intézményünket, akik a legtöbb 

esetben konkrét ügyintézésekben kérték segítségünket, viszont nem igényelték a tartós, havi 

szintű kapcsolattartást és segítést. Sok esetben kellett tájékoztatást nyújtani a háztartási és 

önkéntes munkáról. A nyári időszakban került sor a legtöbb környezettanulmány 

felvételére, melyek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igényléséhez voltak 

elengedhetetlenek. Több esetben fordult elő, hogy egyéb szolgáltatóhoz, szolgáltatásba 

irányítottuk a hozzánk fordulókat. Központunkat havi rendszerességgel keresték fel kliensek 

ruha- és játékadományok céljából.  A 2018-as évben a településen 1 személy esetében 

merült fel a hajléktalanság problémája. Esetében komoly életviteli, illetve pénzkezelési 

nehézségek léptek fel, melyek következtében a deviancia útjára sodródott kliensünk. Döntése 

alapján eladásra került az általa örökölt ingatlan, és Szentgotthárdra költözött be a 

vasútállomásra. Ügyében támogató személy kijelölésére tettünk javaslatot, de kliensünk 

ezzel a lehetőséggel, illetve a szakember segítségével nem élt. Időközönként felkereste 

intézményünket kifejezetten ruhaadomány céljából. 

Magyarlak településen az elmúlt év során 21 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből 

együttműködési megállapodás keretében 18 személlyel álltunk kapcsolatban, melyből a 

Központ által 6 kliens lett továbbítva a Szolgálat felé. Gyermekjóléti alapellátásban - hatósági 

tevékenység nélkül - 2 család részesült. A gondozási-nevelési tevékenységbe bevontként, 

tehát a Központ esetmenedzserének felkérése által 1 család, azaz 6 személy esetén vett részt a 

családsegítő a segítő folyamatban, mely védelembe vétel melletti alapellátást jelent. A 

védelembe vett kiskorúak esetében a település iskolájának felkeresése is folyamatos volt, 

állandó egyeztetésekre került sor a pedagógusokkal. Konfliktus-, illetve kríziskezelésre a 

hatósági ügyben érintett család esetén került sor, mely során a Központ munkatársainak 

segítségével a Rendőrség bevonásával történt az ideiglenes távoltartás jogintézményének 

az eszközölése, melyet a Körmendi Járásbíróság az édesanya visszalépése miatt nem rendelt 

el további 30 napos időtartamra. Pár hét elteltével édesanya saját maga kérvényezte, illetve 

jutott el a Bíróságra, ahol elrendelésre került a megelőző távoltartás. A gyermekekkel 

kapcsolatosan állandó egyeztetésekre került sor. A család helyzetének átbeszélésére 1 

alkalommal esetkonferenciát szerveztünk. A kliensekkel való kapcsolattartás fogadóórák és 

családlátogatások keretében valósult meg. Több esetben került sor ruha- és játékadomány 

kiközvetítésére. A településről 2 gyermeket érintett az 1 hetes nyári táborunkban való 

részvétel, melyet minden évben kifejezetten a hátrányos helyzetű gyermekek számára 

hirdetünk meg. 

Nemesmedves településen az elmúlt év során 2 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből 

együttműködési megállapodás keretében nem álltunk kapcsolatban lakossal. Egyszeri 

esetkezelés keretében tartottuk fenn a kapcsolatot az érintett családdal. Önkéntes megkeresés 

alapján kerültünk kapcsolatba velük. Lelki-mentális probléma orvoslásában, enyhítésében 

kérte a szülő segítségünket. Tájékoztatásunk során pszichológiai tanácsadásunk keltette fel a 

család érdeklődését, mely több alkalommal megvalósult Intézményünk keretei között. 

Segítő beszélgetésekre is sor került, melynek központi eleme a szakorvos által felírt 

gyógyszerek szedésének problematikája volt. A települést nem érintette gyermekvédelmi 

ügy, speciális szolgáltatásainkat nem vették igénybe mások. Nyári táborunkban nem vett 

részt gyermek a településről. 

Rábagyarmat településen az elmúlt év során 7 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből 

együttműködési megállapodás keretében 4 személlyel álltunk kapcsolatban. Gyermekjóléti 
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alapellátásban - hatósági tevékenység nélkül - 1 család részesült. Egyszeri esetkezelés 

keretében 3 személlyel/családdal kerültünk kapcsolatba. Egy kliensünk esetében a 

gondnokával is folyamatos egyeztetés történt. A másik gondozott család esetében a 

mozgáskorlátozottságból eredő hátrányokat kívántuk enyhíteni, illetve segítettünk számukra a 

különböző ügyintézésekben. Fontos szerepet kapott a segítő beszélgetés. Gyermekjóléti 

alapellátásban 1 családot gondoztunk. Az egyik iskoláskorú gyermek komoly 

magatartási problémával rendelkezett, aminek egy sérüléssel járó iskolai konfliktus lett 

a következménye. A jelzést az egészségügyi szolgáltató részéről kaptuk meg. A 

kapcsolattartás nem mindig volt zökkenőmentes. Az alapellátás még ebben az évben lezárásra 

került a családdal, jelzés nem érkezett azóta a gyermek magatartására. A sérült gyermek 

és családja egyszeri esetkezelésben jelent meg Központunknál, a gyermek az iskolában a 

pszichológiai tanácsadásunkat igénybe vette, azonban a szakember nem tartotta 

indokoltnak a további ellátását. Egy másik kliensünkkel kórházi szociális munka keretében 

kerültünk kapcsolatba, akinek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egyszeri 

támogatásának igénylésével segítettünk. 

Rátót településen az elmúlt év során 6 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből 

együttműködési megállapodás keretében 4 személlyel álltunk kapcsolatban. Gyermekjóléti 

alapellátásban - hatósági tevékenység nélkül - 1 család részesült. Egyszeri esetkezelés 

keretében 2 személlyel/családdal kerültünk kapcsolatba. Az alapellátásban részesülő 

családnál gyermeknevelési, illetve családon belüli kapcsolati problémák indokolták a 

fokozottabb kapcsolatot. Édesanya több esetben beszámolt konfliktusokról, illetve többször 

említette a költözés lehetőségét. A családot több alkalommal részesítettük adományokban, a 

jelzőrendszeri tagokkal állandó kapcsolatot tartottunk. A család végül elköltözött az ellátási 

területünkről, az illetékes Szolgálattal felvettük ügyükben a kapcsolatot. Másik 

tanácsadott kliensünket a település polgármestere jelezte írásban intézményünk felé. 

Egy halálesetet követően időskorú, mentálisan zavart kliensünk magára maradt otthonában. 

A helyzetet fokozta, hogy egy nagy testű házőrző is volt, mely szintén bent élt az ingatlanban, 

és több esetben fordult elő, hogy megharapta kliensünket a kutya. A jelzést követően is 

megtörtént a harapás, azonban családlátogatásunk során már eltávolították az ebet a háztól. 

Egy helybeli lakos segített a jelzett személynek a mindennapi tevékenységekben, azonban ez 

nem bizonyult elegendőnek, további szakemberek bevonását indokolta a kialakult helyzet. 

Mentálisan labilis állapotban találtuk, dezorientált volt, kézsérülése elfertőződött. 

Kihívásra került a háziorvos, illetve a mentő. A krízishelyzet kezelését követően 

ideiglenes gondnok kirendelésére tettünk javaslatot a gyámhivatal felé, illetve 

jelzésünket elküldtük a Városi Gondozási Központ felé is. A gyors megoldások 

kivitelezése céljából esetmegbeszélést szerveztünk Központunkban, melyre az érintett 

jelzőrendszeri tagok meghívásra kerültek, és közösen átbeszélésre került kliensünk 

helyzete. Rövid időn belül elindult a házi segítségnyújtás, az étkeztetés. Folyamatossá vált 

ellátása, illetve ügyei vitelének segítésére ideiglenes gondnok került kinevezésre. 

Kondorfa településen az elmúlt év során 7 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből 

együttműködési megállapodás keretében 3 személlyel álltunk kapcsolatban. 

Gyermekjóléti alapellátásban - hatósági tevékenység nélkül - 1 család részesült. Egyszeri 

esetkezelés keretében 4 személlyel/családdal kerültünk kapcsolatba. Az alapellátott 

családunk esetében az iskolai hiányzások, illetve a gyermeknevelési problémák tették 

indokolttá a fokozottabb kapcsolatot. 

Egyszeri esetkezeléseinknél környezettanulmány felvételére került sor a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához. A településen krízis- és 

konfliktuskezelés nem történt. Emellett ügyintézésekben nyújtottunk segítséget, mely 

összesen 4 kliensünket érintette. Kettő alkalommal érkezett írásos jelzés köznevelési 

intézménytől iskolai hiányzás ügyében. 

Vasszentmihály településen az elmúlt év során 1 személlyel tartottunk kapcsolatot, akit 

Központunk már több éve családsegítés keretében gondoz. A kapcsolattartás 
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családlátogatások keretében valósult meg. A lelki, mentális problémák voltak meghatározóak 

esetében. Az egyedüllétből fakadó hátrányok enyhítésére törekedtünk, segítő beszélgetések 

voltak a hangsúlyosak. 

 

Önkéntes munka lehetőségének biztosítása:  
2018. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a munkánk során, az önkéntesek bevonására. 6 

fő végzett önkéntes tevékenységet az FHT-ra való jogosultság feltételeként, az Intézmény 

területén. Az önkéntes munkát vállalók, az ellátásuk tovább folyósításának érdekében, 

megkapták a szükséges igazolást, a teljesített 30 napra vonatkozóan.  

Az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok száma 5 fő volt, akik az előző évhez 

hasonlóan részt vettek az egy hetes Menő Manó nyári napközbeni táborunk keretében, 

mely az ellátási területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára került megszervezésre.  

A középiskolások a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumból, 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.  

 

Megvalósult prevenciós programjaink:  
Több programunk került megvalósításra Központunkban. A nyári szünidőben 1 hetes 

napközbeni táborban 19 gyermek, továbbá 2 gyermekfelügyelet valósult meg, ahol 

mindkét alkalommal, 12 gyermek vett részt. Karácsony előtt pedig szülőkkel és 

gyermekeikkel közösen egy Karácsonyváró foglalkozást sikerült megszerveznünk. 

Programjainkat több szervezet, magánszemély is támogatta. Fontosnak tartjuk, hogy a 

szülők is bekapcsolódjanak 1-1 programunkba, ezáltal erősítsük a szülő-gyerek közötti 

kapcsolatot, segítünk ezen képességeik elsajátításában. A közös munka, beszélgetés, együtt 

töltött délután sok családnak esélyt ad arra, hogy gyermekeiket foglalkozás keretein belül is 

megismerhessék, segítsék. A tábor és a gyermekfelügyelet ideje alatt programjainkat 

változatosan állítjuk össze. Felkeressük a helyi cégeket, magánszemélyeket, akik 

készségesen segítenek akár gyárlátogatás szervezésében, de szívesen jönnek el Központunkba 

előadást tartani különböző témákban. A 2018-as évben jelentős szerepet kapott az egészség- 

és környezetvédelem.  
 

 

Feladatok, elképzelések:  
Összességében elmondható, hogy az esetkezeléseink során, a jelzőrendszeri tagok aktív 

munkája, illetve a Fenntartó hatékony támogatása, maximálisan segítette a Központ 

munkáját, mely mindenképpen kiemelendő. A törvényi, a szakmai elvárásokat folyamatosan 

figyelemmel kísérjük,  szakmai napokon, konzultációkon, különböző tanácskozásokon  részt 

veszünk, annak érdekében, hogy a szakma „kihívásaira” legjobb tudásunk szerint reagáljunk. 

Tevékenységünk során tapasztaljuk, hogy a megváltozott társadalmi körülmények és 

egyéb tényezők következtében egyre több problémás gyermekkel találkozunk, az 

oktatási intézmény és a családsegítés szerepe megnő. A jelzőrendszer működtetése 

kiemelkedő, az iskolai szociális munkások jelenléte meghatározó.  Intézményünk, az előző 

évekhez hasonlóan a 2019- évben is törekszik a gyermekek, az egyének, a családok érdekeit 

szem előtt tartva, egyéni esetkezelés alapján a szociális munka és a mentálhigiéné 

módszerével végezni munkánkat. 
 

Szentgotthárd, 2019. 02. 06.                       Tisztelettel: ____________________________ 

                    Uhor Anita  

                intézményvezető        
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Tárgy: Rendelőintézet Szentgotthárd álláshely iránti kérelme 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019.február 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az elsődleges munkaerőpiacon tapasztalható kedvező folyamatokra reagálva a 

közfoglalkoztatás rendszerének az elmúlt években megfogalmazott irányelvei egyre 

erőteljesebben hatottak a nyílt munkaerőpiacra történő visszavezetés fokozására, 

eredményesebb megvalósítására. 

Ezért a Belügyminisztérium döntése értelmében 2019. évben azok a települések, amelyek 

adóerő-képessége a 110 000 Ft/fő mértéket, lakosságszám pedig a 700 főt meghaladja, 

közfoglalkoztatási támogatásban nem részesülhetnek. Vonatkozik ez az önkormányzatra, azok 

intézményeire és a település civil szervezeteire.  A Kormány elsődleges célja tehát a 

közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra történő kiáramlás. 

Önkormányzatunk intézményeiben jellemző volt a közfoglalkoztatottak alkalmazása 

elsősorban gondnoki, takarítói feladatok ellátására. Intézményeink 2018. évben – bár 

csökkentett számban - 6 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztak. 

 

A Rendelőintézet Szentgotthárd a csatolt kérelmében a közfoglalkoztatott 

továbbfoglalkoztatásához kér engedélyezett létszámot és finanszírozást. Az intézmény 

számára a Kormányhivatal szentgotthárdi Járási Hivatala pályázata által biztosított 

finanszírozás  6+3 hó rendszerben amikor  6 hónapot 100%-ban finanszíroz a pályázati 

támogatás, de 3 hónapra a továbbfoglalkoztatás és a költségek biztosítása szükséges az 

intézmény részéről.. Ebben az esetben a közalkalmazotti létszámot kellene növelni – ekkor 

azonban már a közalkalmazott  határozott idejére is járnak a közalkalmazotti juttatások pl. 

időarányos cafetria juttatás, emelt szabadság idő, egyéb juttatások. Erre a foglalkoztatotti 

formára a költségvetésben tervezett forrás nincsen. A felvázolt foglalkoztatási feladat – 

miközben egy intézményvezető részéről ugyan megfogalmazódhat és bizonyára van is akapja 

e foglalkoztatási elképzelésnek- de a 9 hónap elteltével ez a foglalkoztatás megszűnik, nem 

tud tovább menni, a feladatot nem fogják tudni ellátni. Ami ennél is nagyobb „veszély”, hogy 

a többi intézményünk is megjelenhet ugyanilyen igénnyel a jelenleg még közfoglalkoztatottak 

pótlására – ahol szintén nincsenek erre költségvetési pénzek megtervezve, viszont ha egy 

intézménynél igent mondunk, igent kell mondani vélhetően a többire is. Sajnos nincsen ennyi 

tartalék a költségvetésben. És sajnos, hogy csak ilyen, néhány hónapos foglalkoztatást tesz ez 

a forma lehetővé – a felmerülő intézményi igényt még középtávon sem oldja meg.  

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet 

Szentgotthárd engedélyezett létszámának 2019. március 18-december 17-ig történő 1 fővel 

való emelését nem támogatja. 

2.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet 

Szentgotthárd engedélyezett létszámának 2019. március 18-december 17-ig történő 1 fővel 
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való emelését támogatja, fedezetére az intézmény költségvetését …….. Ft-tal megemeli a 

……………terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Dr Klósz Beáta intézményvezető 

   

 

 

Szentgotthárd, 2018. február 18. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2019. évi 

munkaterve 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. február 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézményének igazgatója elkészítette a 2019-re 

szóló munkatervet, kérve a fenntartó Szentgotthárd Város Önkormányzata jóváhagyását. 

(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. Az intézmény 

elfogadott létszáma így 10 főállású és 1 megbízási díjas munkatárs. 

 

A Munkaterv meghatározza egyrészt a könyvtár és a múzeum cselekvési programját, 

továbbá a munkatervi feladatokat a könyvtár egyes részlegeire, a fiókkönyvtárakra és a 

múzeumra vonatkozóan, határidők és felelősök megnevezésével. 

 

Idén feladatul tűzte ki az intézmény - többek között - az ipartörténeti kiállítás véglegesítését 

és bemutatását, az új könyvtári honlap bővítését és folyamatos frissítését, pályázati 

tevékenységek megvalósítását (TÁMOP lezárása, Digitális Jólét Program megvalósítása, 

Kubinyi pályázat megvalósítása). A Könyvtár idén lesz 65 éves, ennek keretében (is) 

programokat is igen szép számmal valósít meg az intézmény, előadások, könyvbemutatók, 

vetélkedők, író-olvasó találkozók, rendhagyó irodalomórák, versenyek, pályázatok stb. 

szerepelnek a munkatervi feladatok között. Az olvasás népszerűsítése továbbra is nagy 

hangsúlyt kap, akárcsak az oktatási-képzési szerepkör és az olvasáskultúra fejlesztése 

partnerségben a köznevelési intézményekkel (lásd: TÁMOP pályázat fenntartása több 

iskolával), olvasótáborok-ifjúsági programok megvalósítása, stb. Ellátják a fiókkönyvtári 

feladatokat, folyamatosan kapcsolatot tartanak a Berzsenyi Könyvtárral, időszaki kiállítás 

elkészítése a Hivatalban (szentgotthárdi egészségügy), továbbá a múzeumban (Szentgotthárd 

egykori díszpolgárai). A honismereti–helytörténeti tevékenység továbbra is kiemelt feladat 

(Honismereti klub működésének segítése, értéktár adatbázis bővítése), az állandó 

kiállításokhoz többnyelvű leporelló készül, lesz múzeumi éjszaka és múzeumi nyílt nap, de 

Széll Kálmánról is kiadvány készül. 2019. évre több karbantartási feladatot is tervez 

elvégeztetni az intézmény: ablakfestést a könyvtár felnőtt részlegében, kapualj javítást és 

múzeumi erkély meszelését. 

 

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 2019. évi munkatervét megismerte és azt az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá: 

…………………………………………………………… 
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A Képviselő-testület felkéri az intézmény Igazgatóját a munkatervben megfogalmazott 

feladatok végrehajtására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Molnár Piroska igazgató 

 

Szentgotthárd, 2019. február 11. 

 

                     Dr. Gábor László 

                                                                   Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz. Melléklet 
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Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

9970 

Fax: 94/554-129 

Tel.: 94/380-113 

E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

mfvk2014@gmail.com 

Web: www.mfvk.hu 
 

 

 

 

 

 

 

 

M U N K A T E R V 

 

2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2019. február 8. 
 

 

 

 

A könyvtár és tagintézményei cselekvési programja 2019-ben 

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

- ablakfestés a könyvtár felnőtt részlegében 

- a kapualj javítása, festése 

- a múzeumi erkélyek meszelése 

1.2. Az intézmény számítástechnikai eszközeinek folyamatos karbantartása, szükség esetén a 

       hardver eszközök cseréje. 

 

2. Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek bővítése 

 

2.1. Új könyvtári honlap tartalomszolgáltatásának bővítése. A könyvtárosok képzésével a tartalmak folyamatos 

frissítése. Az intézmény közösségi oldalainak rendszeres karbantartása. A múzeum és a Honismereti klub 

interaktív honlapján rendszeres tartalomszolgáltatás 

1.2. Az OPAC és az OPAC plusz (távoli katalóguselérés és online ügyintézés) működésének helyreállítása, az 

olvasók képzése a használatukra. 

2.3. A helyismereti fotók, cikkek és kéziratok retrospektív állománykonverziója. 

2.4. Folyamatos fotó- és kézirat-archiválás a helyismereti gyűjteményben. 

2.5. A Digitális Jólét Program keretében az olvasók képzése a digitális írástudás és információkeresés 

készségének kialakítására és fejlesztésére.  

 

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 fenntartásai idejének lezárása záró fenntartási jelentés 

készítésével. 

3.2. A könyvtárosok képzésével felkészülés a nevelési-oktatási intézmények feladatainak támogatására a tanulást 

támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításával. 

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, versenyek szervezése. 

3.5. Több korcsoport bevonása a múzeumpedagógiai foglalkozásokba. 

3.6. A könyvtárosok képzéseken szerzett ismereteinek alkalmazásával az olvasásösztönzés új lehetőségeinek 

alkalmazása. 

 

4. A könyvtári és a múzeumi szolgáltatások minőségének és hatékonyságának növelése 

 

4.1.  Olvasói elégedettségmérés. 

4.2. Új szolgáltatások bevezetése a Digitális Jólét Program keretében, pályázati támogatásból. 

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

múzeumpedagógiai programba, mind a tárlatlátogatásba. 

4.4. Pályázati és KSZR-források felhasználásával programok szervezése valamennyi korosztály számára. 

4.5. Diákok bevonása az értékmegőrző munkába.  

 

5. Stratégia- és szabályalkotás 

 

5.1. Új SZMSZ készítése az új alapító okirat és múzeumi működési engedély alapján. 

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

5.3. Belső szabályok kialakítása a statisztikai adatgyűjtés és az adatbázis-építés terén. 

5.4. Az adatkezelés szabályainak pontosítása, szükség esetén módosítása az X-Online 2000 Kft. útmutatása 

alapján. 

 

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. Múzeumi éjszaka, könyves vasárnap, virágvasárnapi nyitva tartás a múzeumban ingyenességgel a 

látogatószám növelése érdekében. 
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6.4. Kapcsolattartás az Országos Szlovén Önkormányzattal, a Magyarországi Szlovének Szövetségével, a Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal és együttműködés a Savaria Múzeummal a megállapodás értelmében a 

muzeológusi és néprajzi feladatok maradéktalan ellátása érdekében. A könyvtári és múzeumi szakmai 

szervezetekben való közreműködéssel elismertség szerzése a közgyűjteményi intézmények között. Jó 

kapcsolatok kialakítása a Vas megyei közgyűjteményekkel (könyvtárak, levéltár, múzeumok). 

6.5. Az állandó kiállításokhoz többnyelvű leporelló (katalógus) készítése.  

6.6. Az új intézményi honlap interaktív programjainak segítségével minél több látogató vonzása mind a 

könyvtárba, mind a múzeumba. 

6.7. Múzeumi nyílt nap szervezése az állandó kiállítások népszerűsítésére. 

6.6. A könyvtár 65. születésnapján szervezendő rendezvényen az intézmény múltjának és jelenének bemutatása a 

nagyközönségnek. 

6.7. Pályázat kiírása könyvismertető videók készítésére, a könyvtári honlapon és a youtube csatornán való 

megjelentetésére. A díjazás szponzori támogatásból 

 

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. 

7.4. Együttműködés a megyei hatókörű könyvtárral, szolgáltatásközvetítés 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. Az ipartörténeti kiállítás virtuális tartalmainak folyamatos bővítése, többnyelvűvé alakítása. 

8.5. Az állandó kiállításokhoz interaktív eszközök készítése a Kubinyi pályázat forrásából. 

8.6. Pályázati forrás keresése a Széll Kálmán helyi tevékenységéről készülő kiadványhoz. 

 

9. Pályázati tevékenység 

 

9.1. 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) 

9.2. Digitális Jólét Program megvalósítása a GINOP-3.3.1-16 pályázati konstrukció keretében.  

9.3. A 2017. évi Kubinyi –pályázat beszámolója, az ipartörténeti kiállítás megnyitása. 

9.4. A 2018. évi Kubinyi-pályázat megvalósítása: Az állandó kiállítások fejlesztése interaktív elemekkel. 
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Munkatervi feladatok 2019-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: 2019. szeptember 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A központi könyvtár felnőtt részlegénben ablakfestés. 

Határidő: 2019. augusztus 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A könyvtári kapualj javítása, festése. 

Határidő: 2019. augusztus 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A múzeumi erkélyek meszelése. 

Határidő: 2019. május 

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 riasztórendszerek karbantartása (Vági és Fiai, SIBA Hungária) 

- a riasztórendszerek távfelügyelete (SIBA Hungária) 

- a számítógépek, számítástechnikai eszközök és a hálózat karbantartása (Csilinkó Gábor) 

- a pénztárgépek karbantartása (BEGA 2000 Bt.) 

Határidő: havonta, negyedévente, alkalmanként 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A/3-as méretű színes nyomtató, másoló és szkenner beszerzése az Érdekeltségnövelő támogatásból. 

Határidő: 2019. április 

Felelős: Molnár Piroska 

 

3. Személyzet 

 

Felnőtt olvasószolgálat: 2 fő (a kölcsönzés mellett feldolgozó munkát és KSZR-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 

 

A községekben dolgozó könyvtárosok szakmai segítése, alkalmi továbbképzések szervezése. Helyszíni 

segítségnyújtás a könyvtári szolgáltatóhelyeken havonkénti rendszerességgel. 

Határidő: folyamatos 
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Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Önkéntes diákok foglalkoztatása egyszerűbb könyvtári feladatok elvégzésére: 

- nyári olvasótáborok idején gyerekkísérés, foglalkozások segítése 

- dokumentumok visszaosztása, a raktári rend ellenőrzése, helyreállítása 

- polctakarítás, termek be- és átrendezése foglalkozások, programok idején 

- nagy létszámú csoportok fogadása idején a múzeumban portafelügyelet 

Határidő: folyamatos 

Felelős: valamennyi szakalkalmazott 

 

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. További pályázati források keresése az intézmény fejlesztésére. 

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, KSZR és egyéb támogatás keresése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska, Horváth Tiborné 

 

5. Az intézmény működése 

 

Személyzeti munka 

 

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

anyag kezelése, a munkaügyi adminisztrációs feladatok ellátása, a KIRA rendszer kezelése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

   Farmasi Alexandra 

 

A könyvtáros munkatársak szakmai képzése 
 

A munkatársak továbbképzésének tervezése elsősorban támogatott képzéseken. 

Határidő: 2019. február 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A megszerzett képzettségek hasznosítása a tartalmi munkában, projektekben 

Határidő: folyamatos 

Felelős: valamennyi könyvtáros 

 

Részvétel a szakmai napokon, rendezvényeken, továbbképzéseken 

Határidő: alkalmanként 

Felelős: Molnár Piroska 

 

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. A GDPR szabályainak alkalmazása, szigorú betartása. Az 

új szakmai és munkaügyi jogszabályok figyelemmel kísérése.  

Határidő: folyamatos 
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Felelős: Molnár Piroska 

 

Szabályalkotási tevékenység 

 

Munkaköri leírások felülvizsgálata, szükség esetén módosítása. Felelősségi és hatáskörök megfogalmazása a 

munkaköri leírásban. 

Határidő: 2019. február 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A könyvtár szakmai szabályzatainak felülvizsgálata, újragondolása, szükség esetén módosítása: 

Határidő: február (SZMSZ) 

Felelős: Molnár Piroska 

 

 

Az SZMSZ mellékleteinek, az adatkezelési, esélyegyenlőségi, közalkalmazotti szabályok módosítása szükség 

szerint. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska, Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet 

 

A könyvtárban és a múzeumban folyó szakmai tevékenység szervezése, ellenőrzése 

 

Az intézmény szakmai programjának elkészítése.  

Határidő: 2019. február 8. 

Felelősök: 

 Részfeladatok: a részlegek felelősei 

 Összeállítás: Molnár Piroska 

 

Az intézmény szolgáltató tevékenységének felülvizsgálata, az adatok elemzése 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 

- Forgalmi adatok, látogatottság 

Határidő: 2019. február-március 

Felelős: Molnár Piroska 

 

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

Határidő: 2019. április 

Felelősök: 

 Részfeladatok: a részlegek felelősei 

 Összeállítás: Molnár Piroska 

 

A könyvtár 2020. évi költségvetésének tervezése 

Javaslattétel: 

Határidő: 2019. szeptember 

Felelős: Kovács Erzsébet közalkalmazotti képviselő 

  részlegek felelősei 

Tervezés: 

Határidő: 2019. október 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Ügyviteli, munkaügyi teendők 
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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: Molnár Piroska 

 

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

kezelése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Farmasi Alexandra, Molnár Piroska  

 

Az adózással, bérkompenzációs igényekkel kapcsolatos adminisztratív teendők. 

Határidő: 2019. január-február 

Felelős: Farmasi Alexandra 

 

Statisztikai jelentés készítése a múzeum működéséről 

Határidő: 2019. február 20. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

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

fiókkönyvtárakban és KSZR könyvtárakban. 

Határidő: 2019. február 15. 

Felelős: Horváth Tiborné (állományadatok a könyvekről) 

   Kovács Erzsébet (forgalmi adatok, könyvtárközi kölcsönzés, KSZR) 

   Bedi Beatrix (fiókkönyvtárak) 

   Mátrainé B. Erika (folyóiratok, állományadatok a nem hagyományos 

  dokumentumokról) 

              Molnár Piroska (pénzügyi adatok, összesített adatok) 

 

Nagy értékű eszközök, számítástechnikai eszközök és készletek selejtezése 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős: Molnár Piroska, Farmasi Alexandra 

 

Az iktatott iratok selejtezése az iratkezelési szabályzat alapján. Iratselejtezési jegyzékek készítése a selejtezendő 

iratokról. 

Határidő: 2019. május 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 a TÁMOP és a Kubinyi-pályázat 

esetében. 

Határidő: 2019. január, 2019. május 

Felelős: Molnár Piroska 

A DJP pályázat esetében 

Határidő: negyedévente 
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Felelős: Farmasi Alexandra, Molnár Piroska 

 

Egyéb adminisztrációs teendők: 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Farmasi Alexandra 

 

II. Gyűjtemény és szolgáltatások 

 

1. Gyűjteményalakítás- és feltárás 

 

Állományfejlesztés 

 

Az állományfejlesztés elvei:  

- az igényeknek megfelelő gyarapítási stratégia a folyóiratok rendelésénél (NKA-ajándék folyóiratok 

rendelésével az előfizetés csökkentése)  

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

figyelembe vételével), szerződés a KELLÓ-val 

- a népszerű regények beszerzése kedvezményes áron, postaköltség nélkül online áruházakból (Libri-Bookline, 

Pagony, stb.) 

- a nem hagyományos dokumentumok (CD, DVD) beszerzésénél elsősorban az újdonságokat rendeljük meg 

- 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 

 - NKA támogatás 

 - Márai-program 

 - ajándék és csere 

 

Állományfejlesztés 2019-ben a költségvetésben tervezettek alapján: 

folyóiratok:  nettó 300.000 Ft + érdekeltségnövelő támogatás 

könyvek: nettó 2.850.000 Ft  

CD-, DVD-dokumentumok, diafilmek: nettó 600.000 Ft 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné (a felnőtt részleg könyvei) 

  Hegedüsné B. Krisztina (Gyermekrészleg könyvek, diafilmek) 

  Bedi Beatrix (fiókkönyvtári dokumentumok) 

   Mátrainé B. Erika (folyóiratok, helyismereti dokumentumok) 

   Máthé Andrea (DVD- és CD-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 (felnőtt részleg) 

   Hegedüsné B. Krisztina (gyermekrészleg könyvek, diafilmek) 

   Bedi Beatrix (fiókkönyvtárak) 

  Mátrainé B. Erika (folyóiratok érkeztetése, aprónyomtatványok, helyismereti cikkek 

  nyomtatott és online forrásokból, kötött folyóiratok) 

   Kovács Erzsébet (KSZR könyvállomány) 

   Máthé Andrea (CD-dokumentumok, DVD-dokumentumokok,) 

 

Helyismereti fotóarchiválás 
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Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

A CD-állomány bibliográfiai leírásainak javítása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Máthé Andrea 

 

A csoportos leltárakban az állománygyarapodás rögzítése. 

Határidő: negyedévente 

Felelős: Horváth Tiborné (könyvek) 

   Mátrainé B. Erika (kép- és hangdokumentumok, diafilmek) 

              Kovács Erzsébet (KSZR könyvek) 

 

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 

 

Testületi jegyzőkönyvek feldolgozása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

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: 2019. december 

Felelős: Horváth Tiborné, Mátrainé B. Erika, Hegedüsné B. Krisztina, Bedi Beatrix 

 

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 

 

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: 2019. május 

Felelős: Mátrainé B. Erika 



 

 
116 

 

2. Olvasószolgálat, tájékoztatás 

 

2.1. Felnőtt részleg 

 

A részleg általános szolgáltatásai: 

- beiratkozás, adatkezelési nyilatkozat és személyi lap kitöltése 

- dokumentumkölcsönzés: könyv 

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

- a prézens állomány helyben használata 

- előjegyzés felvétele, az olvasók kiértesítése 

- a saját állományból ki nem elégíthető kérések teljesítése könyvtárközi kölcsönzéssel 

- a könyvtárközi kölcsönzési igények összegyűjtése 

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

portáljából 

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

- irodalomkutatás 

- másolatszolgáltatás nyomtatott dokumentumokból 

- szkennelés 

- az internet-használat felügyelete 

- elektronikus levelezés 

- adatok letöltése és nyomtatása 

- szövegszerkesztés, nyomtatás 

- hírlevelek küldése  

- a lejárt tagságú olvasók adatainak kezelése a szabályzatok alapján 

- a kölcsönzési határidők nyilvántartása 

- napi statisztika készítése a forgalomról, ennek nyilvántartása 

- fax-szolgáltatás 

- 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 

A Digitális Jólét Program keretében az e-közigazgatáshoz kötődő feladatok szolgáltatása, a szolgáltatás 

népszerűsítése, az olvasók segítése az ügyintézésben. Jelenléti ívek vezetése. Számítógép-használati és a digitális 

írástudást támogató programok szervezése felnőtteknek. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Farmasi Alexandra  

    

Könyvtárismertető és könyvtárhasználati foglalkozások szervezése és lebonyolítása középiskolásoknak. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 
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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 

 

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

lehetőség biztosítása. 

Határidő: naphoz kötött 

Felelős: Horváth Tiborné  

 

Könyvajánlók készítése a felnőtt részleg gyűjteményéből havonként, alkalmanként könyvválogatással, a 

honlapon történő felhívással. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Felolvasás a Gondozóházban aktuális témákhoz kötődően. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Leselejtezett könyvek vására. 

Határidő: 2019. május 

Felelős: Horvát Tiborné 

 

Könyvajánlók és programok népszerűsítése a honlapon, Facebookon. Híradás a könyvtári programokról a 

honlapon. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné, Farmasi Alexandra 

 

Könyvajánlók a Gotthárd Televízióban. 

Határidő: havonta 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Olvasók születésnapi köszöntése e-mailben az adatkezelés szabályai szerint. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Farmasi Alexandra 

Programok a felnőtt részlegben 

 

Tóth Béla előadása az egészséges életmódról és a környezetvédelemről. 

Időpont: 2019. január 24. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Író-olvasó találkozó Réti Lászlóval. 

Időpont: 2019. február 21. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Az Internet Fiesta keretében foglalkozások szervezése középiskolásoknak. 

Határidő: 2019. március 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Micsoda nő! - Labritz András zenés estje nőnapon. 

Időpont: 2019. március 8. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Te milyen Európát szeretnél? Európai uniós ismeretek iskolásoknak. Előadó: Takács Tamás. 

Időpont: 2019. március 28. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Versmaraton a költészet napján. 
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Időpont: 2019. április 11. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Hidegzóna – a skandináv krimik világa. Fűzfa Balázs előadása. 

Időpont: 2019. április 29. 

Felelős: Molnár Piroska, Horváth Tiborné 

 

Távoli tájakon. Nagy Tamás vetített képes úti élménybeszámolója. 

Időpont: 2019. szeptember 19. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

65 éves a Móra Könyvtár. Születésnapi programok a könyvtárban. Egykori szentgotthárdi könyvtárosok 

felkutatása és meghívása. A könyvtár 65 éves története képekben. 

Időpont: 2019. augusztus 16. 

Felelős: Kovács Erzsébet, Molnár Piroska 

 

Az Összefogás a könyvtárakért rendezvénysorozat programjai felnőtteknek.  

Időpont: 2019. október 1-4. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Könyves vasárnap sok ingyenességgel és meglepetésekkel.   

Időpont: 2019. október 6. 14.00-18.00 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Csillagászati előadás szervezése a Gothard Jenő Amatőrcsillagászati Egyesület közreműködésével 

középiskolásoknak. 

Határidő: 2019. október 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Éljünk egészségesen! – orvosi előadás felnőtteknek. 

Időpont: 2019. november 13. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Bach virágterápia. Dr. Borcsányi-Andits Mónika előadása. 

Időpont: 2019. november 27. 

Felelős: Molnár Piroska, Horváth Tiborné 

 

2.2. Hírlapolvasó és médiatár 

 

A részleg általános szolgáltatásai: 

- a média tagság nyilvántartása 

- dokumentumkölcsönzés: 

  folyóiratok 

  DVD lemezek 

  CD lemezek 

  zeneműtári könyvek 

  nemzetiségi dokumentumok 

  angol nyelvű könyvek 

- a Szikla integrált rendszer kölcsönző moduljának kezelése 

- a kölcsönzési határidők nyilvántartása 

- a prézens állomány és az elektronikus dokumentumok helyben használata 

- előjegyzés felvétele, az olvasók kiértesítése 

- tájékoztatás saját állományból, a Szikla adatbázisból, internetes forrásokból 

- irodalomkutatás 

- fénymásolás a helyismereti gyűjteményből 

- nyomtatás, szkennelés 

- az olvasók segítése az elektronikus információszerzésben 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

  Máthé Andrea 
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A házi kölcsönzés 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: 2019. május, október 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

DVD- és CD-ajánlók elhelyezése a honlapon 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika, Máthé Andrea 

 

Programok a Folyóirat-olvasó és médiatárban 

 

Leselejtezett dokumentumok vására a médiatárban. 

Határidő: 2019. május 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Rendkívüli nyitva tarás a könyves vasárnapon. Ingyenesség, meglepetések. 

Időpont: 2019. október 6. 14.00-18.00 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

2.3. Különgyűjtemények  

 

Helyismereti gyűjtemény 
 

A Szentgotthárdra és környékére vonatkozó dokumentumok, információk figyelemmel kísérése, gyűjtése, 

rendszerezése, ezek feltárása, rendelkezésre bocsátása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

A Szentgotthárdra és környékére vonatkozó korábbi dokumentumok, aprónyomtatványok felkutatása, 

megszerzése eredeti formában, másolatban vagy digitalizált formában. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

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

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

építése.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé Bezenhoffer Erika, 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 
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Felelős: Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika 

 

A Honismereti Klub kiállításának előkészítése, szervezése a szentgotthárdi egészségügyről a Polgármesteri 

Hivatal előterében. 

Határidő: 2019. első félév 

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

 

Részvétel a Pável Ágoston Múzeum időszaki kiállítása (Szentgotthárd egykori díszpolgárai) anyagának 

összegyűjtésében, a kiállítás előkészítésében. 

Határidő: 2019. II. félév 

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

 

Élő néphagyományaink. Dr. Horváth Sándor előadása. 

Időpont: 2019. november 14. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Közreműködés a Honismereti Klub honlapján az értéktár adatbázis anyagának gyűjtésében. Települési értékek 

gyűjtése, leírása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika 

 

Helyi önkormányzat kiadványaihoz, az évfordulókhoz, az Idősek magazinjához anyaggyűjtés, helyi intézmények 

rendezvényeinek segítése anyaggyűjtéssel. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika, Máthé Andrea 

 
Vasi Honismereti Közlemények retrospektív feldolgozása analitikusan. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 
Helyismereti könyvek analitikáinak pótlása. 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

A települési értéktár munkájának segítése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Az Értéktár Adatbázis települési értékeinek gyarapítása (Pável Ágoston). 

Határidő: 2019. május 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A Vasi Szemle helyismereti cikkeinek retrospektív feltárása, adatbázisban való rögzítése. 

Határidő: 2019. II. félév 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

A könyvtári rendezvények előkészítésében, lebonyolításában való részvétel. 

Határidő: alkalmanként 

Felelős: Mátrainé B. Erika, Máthé Andrea 

Nemzetiségi különgyűjtemények 
 

A gyűjtemény gyarapítása 

 

Pályázati és egyéb lehetőségek kiaknázásával források teremtése a szlovén és a német gyűjtemény gyarapítására. 

Gyűjteménygyarapítás ajándékozás útján. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

A gyűjtemény szolgáltatása 

 

A hírlapolvasóban elhelyezett gyűjtemény rendelkezésre bocsátása: 

- dokumentumkölcsönzés 
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- helyben használat 

- könyvtárközi kölcsönzés 

- tájékoztatás 

- előjegyzés 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika, Máthé Andrea 

 

2.4. Gyermekrészleg 
 

A részleg általános szolgáltatásai 

 

- beiratkozás, adatkezelési nyilatkozatok és a személyi lapok kezelése 

 - dokumentumkölcsönzés 

  könyv 

folyóirat 

  diafilm 

- a prézens állomány helyben használatának segítése 

- előjegyzés felvétele 

- irodalomkutatás 

- tájékoztatás 

- könyvtárközi kérések továbbítása a felnőtt részlegbe 

- számítógéppel olvasható dokumentumok helyben használatának segítése 

- adatok letöltése és nyomtatása  

- szövegszerkesztés, nyomtatás 

- a kölcsönzési határidők nyilvántartása, napi statisztika vezetése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedüsné B. Krisztina 

 

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 tagozatos csoportoknak ünnepekhez kapcsolódóan. 

Határidő:  

Február: Farsangi néphagyományok  

Március: a 48-as forradalom évfordulója 

Április: költészet napi megemlékezés, húsvéti népszokások 

Szeptember: Népmese napja 

December: A téli ünnepkör foglalkozásai: Mikulás és karácsony 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

Olvasásnépszerűsítő foglalkozás-sorozatok szervezése óvodás és alsó tagozatos gyerekek számára. 

Határidő: folyamatos 
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Felelős: Hegedüsné B. Krisztina 

 

Kulturális programok a gyermekkönyvtárban 

 

Internet Fiesta: könyvtári látogatás virtuálisan. Foglalkozások alsó tagozatosoknak. 

Határidő: 2019. március 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

Az agresszió bennünk van? – interaktív foglalkozás az agresszió jelenségéről, okairól, kezeléséről, egyéni és 

társadalmi hatásairól irodalmi szöveg felhasználásával. Pallósiné dr. Toldi Márta PhD előadása 

középiskolásoknak. 

Időpont: 2019. március 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A Paprika Jancsi Bábszínház előadása óvodásoknak és alsó tagozatos gyerekeknek. 

Időpont: 2019. május 22. 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

  

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

lebonyolítása.  

Témája: Mesélnek a századok 

Időpontja: 2019. június 24-28. 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

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

lebonyolítása.  

Témája: Ismerd meg Vas megyét! 

Határidő: 2019. augusztus 26-30. 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

Rajzpályázat hirdetése a magyar népmese napja alkalmából alsó tagozatosoknak. 

Meghirdetés: 2019. április 

Eredményhirdetés: 2019. szeptember 30. 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

Kézműves foglalkozások szervezése az Összefogás a könyvtárakért hetében. 

Határidő: 2019. október 1-4. 

Felelős: Hegedüsné B. Krisztina 

 

Író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával 4-6. osztályosok számára. 

Időpont: 2019. október 1. 

Felelős: Hegedüsné B. Krisztina, Molnár Piroska 

 

Kalimpa Bábszínház Az égigérő fa c. mesejátéka a könyves vasárnapon. 

Időpontja: 2019. október 6. 

Felelős: Hegedüsné B. Krisztina 

 

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

Időpont: 2019. november 15. (alsó tagozat), 22. (felső tagozat), 29. (középiskolások)  

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina, Molnár Piroska 

 

3. Fiókkönyvtári feladatok 

 

Olvasószolgálat és tájékoztatás 
 

Négy településen: Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu 

Olvasószolgálat és tájékoztatás 

- beiratkozás, adatkezelési nyilatkozatok, személyi lapok kezelése 

- dokumentumkölcsönzés: 

  könyvek 

  DVD lemezek 

  CD-lemezek 
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  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, DVD lemezekről 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 fiókönyvtári gyűjteménybe könyvrendelés. A beszerzett dokumentumok feldolgozása, jelzetelése, vonalkóddal 

való ellátása. 

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 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix 

 

Olvasásnépszerűsítő programok szervezése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix, Molnár Piroska 

 

Közös programok szervezése a városrészi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix, Molnár Piroska 

 

 

Kulturális programok a fiókkönyvtárakban 

 

Farkasfa 

Farsang (2019.02.16.) 

Húsvéti kézműves foglalkozás (2019.04.20.) 

Anyák napi kézműves foglalkozás (2019.05.04.) 

Gyereknapi foglalkozás (2019.06.01.) 

Idősek napja (2019.10.19.) 

Halloween kézműves foglalkozás (2019.10.26.)                                       
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Mikulásváró műsor (2019.12.07.) 

Mézeskalácsdíszítés (2019.12.21.) 

Rábatótfalu 

Farsang kézműves foglalkozás (2019.02.24.) 

Húsvéti kézműves foglalkozás (2019.04.14.) 

Mikulásváró műsor (2019.12.01.) 

Rábafüzes 

Farsang kézműves foglalkozás (2019.02.22.) 

Húsvéti kézműves foglalkozás (2019.04.19.) 

Anyák napi kézműves foglalkozás (2019.05.03.) 

Gyereknapi foglalkozás (2019.05.31.) 

Német olvasótábor (2019.07.01. – 07.05.) 

Kézműves tábor (2019.07.15. – 07.19.) 

Idősek napja (2019.10.20.) 

Mikulásváró műsor (2019.12.06.) 

Mézeskalácsdíszítés (2019.12.20.) 

 

III. KSZR feladatok 

 

Hálózati gondozás 

 

A szentgotthárdi kistérségben 14 településen működik könyvtári szolgáltatóhely. A Berzsenyi Könyvtárral kötött 

megállapodás alapján szolgáltatás-közvetítést végzünk ezenek a könyvtáraknak. Feladatunk e könyvtárak 

dokumentumokkal, információval való ellátása, módszertani segítése. A következő feladatok elvégzéséről 

gondoskodunk: 

- állománygyarapítás 

- állományba vétel 

- katalogizálás 

- a dokumentumok kölcsönzésre való alkalmassá tétele 

- egyedi naplók vezetése 

- állományapasztás 

- átadó leltárak 

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) 

   Máthé Andrea (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 
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Felelős: Kovács Erzsébet (könyvek) 

   Máthé Andrea (DVD-dokumentumok) 

 

Tervszerű állományapasztás három szolgáltatóhelyen: 

Alsószölnök: 2019. március 

Felsőszölnök: 2019. április 

Gasztony: 2019. május 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Községi könyvtárosok szakmai napja Szentgotthárdon. 

Határidő: 2019. március 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Községi könyvtárosok bevonása az Összefogás a könyvtárakért országos programsorozatba. 

Határidő: 2019. szeptember 

Felelős: Kovács Erzsébet  

 

Könyvtárközi kölcsönzés keretében biztosítjuk a hiányzó műveket a tagkönyvtárak számára saját gyűjteményből 

4 hét határidőre. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Az interaktív honlap tartalmának frissítése a kistérségről. Az új honlaphoz információk, adatok szolgáltatása. A 

községi könyvtárakról készült információk, fotók frissítése. Tudósítás az eseményeikről. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet, Csilinkó Gábor 

 

Kapcsolat a KSZR könyvtárakkal és településekkel 

 

Az ellátás keretében folyamatos kapcsolattartás a kistérségi könyvtárosokkal, polgármesterekkel.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: Kovács Erzsébet, Molnár Piroska 

 

Éves statisztikai adatszolgáltatás a 2018. évről a Berzsenyi Könyvtárnak. 

Határidő: 2019. február 15. 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Statisztikai adatgyűjtés, adatszolgáltatás. A munkanaplók ellenőrzése, őrzése. 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

A kistérségben a foglalkozások jelenléti íveinek összegyűjtése, továbbítása a Berzsenyi Könyvtárba. 

Határidő: havonta 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

A kistérségi kézműves foglalkozások anyagigényének összegyűjtése, kérésre megrendelése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Nyomtatványok beszerzése a községi könyvtáraknak a KSZR keretből. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet  

 

A kistérségi szolgáltatóhelyek kulturális programjainak nyomon követése, a könyvtárosok segítése a 

programválasztásban. 

Határidő: 2019. január 20. 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

A kistérségi nevelési-oktatási intézmények bevonása a könyvtárunk által szervezett programokba: olvasótáborok, 

versenyek, könyvtárhasználati órák, szakkörök. 

Határidő: folyamatos, rendezvényhez kötött 

Felelős: Kovács Erzsébet, Molnár Piroska 
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Kapcsolat a Berzsenyi Könyvtárral 

 

A számlák, teljesítésigazolások továbbítása a KSZR keretében a Berzsenyi Könyvtárnak. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska, Kovács Erzsébet, Máthé Andrea 

 

Rendezvények, kulturális programok kiajánlása a kistérségnek 

 

A rendezvények, programok hatókörének kiterjesztése a kistérségre: 

- olvasótábor meghirdetése 

- 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 

 

Technikai feladatok a múzeumban 

 

Az ipartörténeti állandó kiállítás fizikai berendezése, a virtuális kiállítás ellenőrzése a honismereti klub tagjainak 

és a rendszergazdának a bevonásával. 

Határidő: 2019. február 14. 

Felelős: Molnár Piroska, Gueth László 

 

A múzeumban az informatikai eszközök karbantartása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska, Csilinkó Gábor 

 

A korlátlift karbantartása a Lifttechnikával kötött szerződés alapján. 

Határidő: negyedévente 

Felelős: Szabó Istvánné, 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 

 

2.  Szakmai feladatok 

 

Tárlatvezetés, a látogatók kalauzolása (magyar, német és szlovén nyelven) 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabó Istvánné, Gueth László 

 

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

- restaurálás 

- állományba vétel 

Határidő: alkalmanként 

Felelős: Molnár Piroska  

 

3. Kiállítások 

 

Ipartörténeti állandó kiállítás megnyitása. 

Időpont: 2019. február 15. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Új időszaki kiállítás a Polgármesteri Hivatal előterében a szentgotthárdi egészségügy történetéből. 

Határidő: 2019. július 

Felelős: Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika, Gueth László, Honismereti Klub 
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Kiállítás-megnyitó: 2019. augusztus 1. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Új időszaki kiállítás rendezése a múzeum emeleti termében: Szentgotthárd egykori díszpolgárai. 

Határidő: 2019. november 

Felelős: Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika, Gueth László, Honismereti Klub 

 

Kiállítás-megnyitó: 2019. november 8. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

4. Múzeumpedagógiai tevékenység 2019-ben 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások tartása óvodás, általános iskolai és középiskolás csoportok részére, nevelési-

oktatási intézmények bevonása. 

Múzeumlátogatások szervezése, kapcsolatfelvételek oktatási intézményekkel. 

Múzeumi, múzeumpedagógiai, történelmi konferenciákon való részvétel 

A múzeum működésének és múzeumpedagógiai eszközeinek bemutatása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Gueth László 

 

Részvétel a Kubinyi program 2018. évi pályázatának megvalósításában: fotógyűjtés a kirakó kockákhoz és 

puzzle kirakóhoz, társasjáték tervezése a csatakiállításhoz. 

Határidő: 2019. május 

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

 

Terepasztal-bemutató általános és középiskolás diákoknak. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Gueth László 

 

A Hadiösvény játék népszerűsítése a nevelési-oktatási intézményekben, civil szervezetek körében, a médiákban. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Gueth László 

 

Múzeumtúra nyugdíjasoknak 

Határidő: 2019. március 

Felelős: Gueth László 

 

A Múzeumbarát Egylet Pável-emléktúrájának fogadása, az állandó kiállítások bemutatása virágvasárnapon. 

Időpont: 2019. április 14. 

Felelős: Gueth László 

 

Részvétel a Gotthárd napja vetélkedő előkészítésében és lebonyolításában. 

Határidő: 2019. április 

Felelős: Gueth László, Molnár Piroska 

 

A „Múzeumok éjszakája” keretében esti nyitva tartás és ingyenesség. 

Időpont: 2019. június 15. 

Felelős: Gueth László  

 

 

5. Honlapkezelés 

 

A múzeum honlapjának kezelése magyar és német nyelven, múzeumi hírek, események közzététele. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Gueth László 

 

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 

 

Pályázatok, pályázati eredmények közzététele a közösségi oldalakon. 
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Határidő: folyamatos 

Felelős: Gueth László 

   Szabó Istvánné 

 

6. Kapcsolatkeresés külföldi és hazai múzeumokkal 

 

Kapcsolatkeresés külföldi és hazai múzeumokkal. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Gueth László 

 

Jó gyakorlatok, ötletek átvétele más múzeumoktól, kiállítóhelyektől. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Gueth László 

 

7. Kutatómunka 

 

Boldog Brenner János életének és vértanúsága eseményeinek kutatása. A „Modern vértanúság” Muraba ETT 

projektjében való részvétel. 

Határidő: 2019. október 

Felelős: Gueth László 

 

8. Adminisztrációs és ügyviteli teendők 

 

A bevételek kezelése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabó Istvánné 

 

Nyilvántartások vezetése (látogatottság, tűzvédelmi, hőmérséklet és páratartalom) 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabó Istvánné, Gueth László 

 

Éves statisztikai jelentés készítése 

Határidő: 2019. február 20. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

 

 

Szentgotthárd, 2019. február 8. 

 

 

 

Összeállította: 

 

 

 

 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 
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Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum SZMSZ 

elfogadása 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. február 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

Tisztelt Képviselő-testülethez. Az intézmény SZMSZ-e már elavult, 2013-ban volt az utolsó 

módosítása. Az elmúlt öt évben a jogszabályi változásokon túl, az intézményben életében 

több változás is történt: 

- 2013-ban megváltozott a kistelepülések könyvtári ellátási szabálya. A Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer a kistelepülések könyvtári ellátását a megyei könyvtárak körébe 

utalta. Ezzel kapcsolatban az intézmény a Berzsenyi Könyvtárral együttműködési 

megállapodást kötött. 

- 2014. július 1. időponttól a könyvtár nem lát el feladatot a III. Béla Szakközép 

Iskolában. 

- 2018. július 24-én új Működési engedélyt adott ki az EMMI a Pável Ágoston 

Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény számára. 

- 2018-ban az intézménynek új Alapító Okirata készült. 

 

A fentiek alapján az intézmény igazgatója elkészítette az intézmény új SZMSZ-ét (lásd: 1. sz. 

Melléklet), melyet a jogszabály alapján a közalkalmazotti képviselő is véleményezett és egyet 

ért vele (lásd: 2. sz. Melléklet). 

 

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

SZMSZ-ét jóváhagyni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

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

és Múzeum kérelmét elfogadja és az intézmény új SZMSZ dokumentumát az 1.sz. 

melléklet szerint elfogadja /az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 

………………………………………………………………….. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Molnár Piroska igazgató 

Szentgotthárd, 2019. február 13.  

                        

                                                                                                           Dr. Gábor László 

                                  Önk. és Térs. Erőforrások v. 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 
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1.sz. melléklet 
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A MÓRA FERENC 

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATA 
 

  

                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SZENTGOTTHÁRD, 2019. FEBRUÁR 12. 
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I. AZ INTÉZMÉNY NEVE, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI ÉS MŰKÖDÉSI 

   TERÜLETE 

 

1. Az intézmény adatai:  
 

Neve: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. 

Postacíme: 9971 Szentgotthárd, Pf.: 38. 

Telefonszáma: 94/380-113 

Faxszáma: 94/554-129 

E-mail címe: mfvk2014@gmail.com 

  

Telephelyei: 

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény 

9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 6. 

Farkasfai Fiókkönyvtár 

9970 Szentgotthárd-Farkasfa, Farkasfai u. 9. 

Jakabházi Fiókkönyvtár 

9970 Szentgotthárd-Jakabháza, Fő u. 18. 

Rábafüzesi Fiókkönyvtár (mely egyben német nemzetiségi könyvtár is) 

9970 Szentgotthárd-Rábafüzes, Kodály Zoltán u. 2. 

Rábatótfalusi Fiókkönyvtár 

9970 Szentgotthárd-Rábatótfalu, Tótfalusi u. 145. 

 

 Az intézmény típusa: 

Könyvtár 

Szakágazat: könyvtári, levéltári tevékenység 

Típusa: városi könyvtár, nyilvános könyvtár 

Múzeum 

Szakmai besorolása: közérdekű muzeális kiállítóhely, nemzetiségi bázisintézmény 

Gyűjtőköre: néprajz, helytörténet 

 

Az intézmény alapítója: Járási Tanács Szentgotthárd 

Az intézmény fenntartója: Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Az intézmény felügyeleti szerve: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- 

testülete 

 

2. Az intézmény besorolása 

2.1. Tevékenységének jellege szempontjából (típusa): Közszolgáltató költségvetési szerv, 

közintézmény. 

2.2. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (gazdálkodási jogkör): Önállóan működő 

és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, 

önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az alaptevékenységét önállóan látja el azzal, 

hogy a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. 

 

mailto:mfvk2014@gmail.com
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3. Az intézmény alaptevékenysége: 

3.1. Alaptevékenység: TEÁOR:  

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 

9102 Múzeumi tevékenység 

3.2. Szakágazat száma és megnevezése: 

9101: könyvtári, levéltári tevékenység 

9102: múzeumi tevékenység 

 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok száma, megnevezése: 

 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység  

082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészeti tevékenység 

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

083020 könyvkiadás 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
 

A könyvtár működési területe: Szentgotthárd közigazgatási területe, valamint a Berzsenyi 

Dániel Könyvtárral kötött Együttműködési megállapodás alapján szolgáltatásközvetítés a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozó települések: Alsószölnök, 

Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, 

Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály 

A múzeum gyűjtési területe: Szentgotthárd és környéke 

 

4. Az intézmény feladatai: 

 

4.1. Könyvtár 

 

4.1.1. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  

 A könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – a használói és helyi 

igényeknek megfelelően – gyarapítja dokumentumállományát: könyveket, folyóiratokat, 

hangzó és képdokumentumokat, helyismereti dokumentumokat szerez be vásárlás, 

ajándékozás vagy csere útján. 

 

4.1.2. Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

A feltáró munka során a könyvtár az állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző 

formai és tartalmi jegyek alapján leírásokat készít. Ezeket számítógépes katalógusokban, 

adatbázisokban tartja nyilván. A könyvtári állomány megőrzésével és védelmével kapcsolatos 

tevékenységet végez: raktározza, kötteti, portalanítja a dokumentumokat. 

A beszerzett művekről egyedi és csoportos nyilvántartást vezet. 

4.1.3. Könyvtári szolgáltatások 
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A könyvtár a beszerzett dokumentumokat kölcsönzéssel, helyben használattal rendelkezésre 

bocsátja. Tájékoztatást nyújt a használóinak a használóinak a könyvtár működéséről, a 

könyvtári dokumentumokról; közhasznú információkat szolgáltat. Általános tájékoztató 

tevékenységet, e-tanácsadást végez. 

Közönségkapcsolati és kulturális tevékenysége keretében író-olvasó találkozókat, kiállításokat 

szervez, könyvtárhasználati foglalkozásokat, olvasótáborokat, szakköröket szervez. 

A Berzsenyi Könyvtárral kötött megállapodás alapján a községi könyvtárak számára 

szolgáltatásokat nyújt.  

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd - Rábafüzes üzemelteti a rábafüzesi 

Hianz Tájházat (9970 Szentgotthárd- Rábafüzes, Móra Ferenc u. 3.) a MFVKM-mal kötött 

együttműködési megállapodásban foglaltak alapján, a működéshez szükséges szakmai 

irányítást és személyi feltételeket a MFVKM biztosítja. 

Helyismereti témában kutatásokat végez és publikációs tevékenységet folytat. 

 

4.2. Múzeum 

 

4.2.1. Biztosítja a nyilvántartásában lévő kulturális javakhoz való hozzáférést az alábbiak 

szerint: 

- a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 

szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, 

gondozza és kiállításon bemutatja; 

- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét; 

kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás 

folyamatához; 

- közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez; 

- együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival 

segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését; 

- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló 

múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít; 

- az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó 

szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését. 

4.2.2. Feladata ellátásában együttműködik muzeális intézményekkel, a kulturális örökség más 

értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, levéltárakkal és a 

közművelődés intézményeivel, továbbá tudományos köztestületekkel, a köznevelés és a 

felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel. 

4.2.3. Szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak 

kölcsönzésével, valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati 

tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást nyújthat. 

4.2.4Múzeumpedagógiai tevékenységet végez. 

4.2.5. Állandó és időszakos kiállításokat rendez helytörténeti, történeti témákban. 

 

5. Az alapító okirat kelte, száma: 
 Szt/307-2/2018 

 2018. január 31. 

   A működési engedély kelte, száma: 

 MK/40285-1/2018 

 2018. július 24. 

 

II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDJE 

 

1. Központi könyvtár 

1.1. Felnőtt részleg 
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1.2.. Folyóirat-olvasó és médiatár 

1.3. Gyermekrészleg 

2. Fiókkönyvtárak 

3. Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény 

 
 

III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

1. Könyvtárigazgató 

1.1. Igazgatóhelyettes 

1.1.1. Tűzvédelem (kiszervezve) 

1.1.2. Munkavédelem (kiszervezve) 

1.2. Olvasószolgálat 

1.2.1.Felnőtt részleg olvasószolgálatos könyvtárosai 

1.2.2. Médiatár és folyóirat-olvasó olvasószolgálatos könyvtárosai  

1.2.3. Gyermekrészleg olvasószolgálatos könyvtárosa 

1.2.4. Fiókkönyvtárak olvasószolgálatos könyvtárosa 

1.3.1.. Múzeumpedagógus 

1.3.2. Múzeumi tárlatvezető 

1.3.3. Gondnok 

 

1. Könyvtárigazgató 

A könyvtár egyszemélyi vezetője a könyvtárigazgató. 

 

Hatásköre: 

Gyakorolja a munkáltatói jogokat 

Elkészíti a dolgozók munkaköri leírását. 

Kezeli a könyvtár dolgozóinak személyi anyagát. 

Előkészíti és lebonyolítja a bérfejlesztéseket, átsorolásokat, jutalmazásokat. 

Elkészíti az SZMSZ-t, a Használati és az Iratkezelési szabályzatot. 

Összeállítja a szabadságolási ütemtervet. 

 

Feladatköre: 

Gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

Elkészíti a könyvtár éves munkatervét és a beszámoló jelentést az előző évi munkáról. 

Összeállítja a könyvtár költségvetését. 

Külső szerveknél képviseli a könyvtárat. 

Biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket. 

A munkatársak bevonásával meghatározza a könyvtári és a múzeumi szolgáltatások körét, a 

térítéses szolgáltatások mértékét, kidolgozza a szükséges fejlesztések tervezetét. 

Kapcsolatot tart a társintézményekkel. 

Irányítja és szakmailag ellenőrzi az intézmény munkáját. 

Részt vesz a könyvtár bibliográfiai és tájékoztató munkájában, szükség szerint helyettesít az 

olvasószolgálatban. 

Szervezi az intézmény rendezvényeit, közreműködik a lebonyolításukban. 

Pályázatokon való részvétellel anyagi eszközöket szerez a könyvtár dokumentumállománya és 

technikai eszközei fejlesztéséhez, a szolgáltatások bővítéséhez és színvonalának javításához, a 

kiállítások és egyéb rendezvények lebonyolításához. 

 

Felelőssége: 

A könyvtárigazgató egyszemélyben anyagilag és büntetőjogilag felelős a könyvtár 

vagyonáért. 
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Felelős a könyvtári törvényben meghatározott feladatok teljesítéséért. 

 

1.1. Igazgatóhelyettes 

Az igazgatóhelyettest pályázat útján az igazgató bízza meg. 

A könyvtárigazgató távollétében teljes felelősséggel ellátja a vezetői teendőket. 

Szakmailag irányítja és ellenőrzi a könyvtárban folyó feldolgozó munkát. 

Összeállítja a leltározások ütemtervét. 

Elkészíti a könyvtár Gyűjtőköri és Katalógusszerkesztési szabályzatát. 

Kapcsolatot tart a tűzvédelmi és munkavédelmi felelőssel, gyűjti a kiszervezett tűzvédelmi és 

munkavédelmi tevékenységgel kapcsolatos dokumentumokat, szervezi a képzéseket. 

 

1.2. Olvasószolgálat 

 

1.2.1. A felnőtt részleg olvasószolgálatos könyvtárosai 

Fő feladatuk a 14 év feletti olvasók é könyvtárhasználók kiszolgálása: kölcsönzés és 

tájékoztatás. 

A saját gyűjteményt meghaladó igényeknél más könyvtárak szolgáltatásaival biztosítják az 

olvasók kéréseit. Segítik az olvasókat az információszerzésben a különböző adatbázisokból és 

tájékoztatóeszközökből. Felügyelik az olvasóterem rendjét, az olvasói lekérdezőhelyek 

technikai berendezéseit. Közhasznú információkat nyújtanak. Gondoskodnak a közhasznú 

hirdetmények elhelyezéséről a kölcsönzőtérben. 

Végzik a felnőtt részleg gyűjteménygyarapítását, feldolgozó munkáját, építik az adatbázist. 

Vezetik a nyilvántartásokat. Figyelik az aktuális évfordulókat, alkalomszerűen könyvkiállítást 

és bibliográfiát készítenek hozzá. 

Kapcsolatot tartanak a csoportos felhasználói körökkel, számukra foglalkozást szerveznek. 

Részt vesznek a könyvnépszerűsítésben és a könyvtár propaganda tevékenységében. 

Részt vesznek a könyvtár rendezvényeinek előkészítésében és lebonyolításában. 

 

1.2.2. Folyóirat-olvasó és médiatár olvasószolgálatos könyvtárosai 

Ellátják a hírlapolvasó és a médiatár felügyeletét, kiszolgálják a könyvtárhasználók igényeit 

dokumentummal, információval. Általános és helyismereti tájékoztatást nyújtanak. 

Végzik a részleg dokumentum-beszerzését (folyóiratok, hang- és képdokumentumok), 

feldolgozását, az adatbázis építését. Kezelik a részleg különgyűjteményeit. 

Vezeti a nyilvántartásokat. 

Részt vesznek az állományellenőrzésben, elkészítik a törlési jegyzékeket. 

 

1.2.3. A gyermekrészleg olvasószolgálatos könyvtárosa 

Fő feladata a 14 év alatti könyvtárhasználók dokumentummal és információval való ellátása, 

az ifjúság olvasóvá és könyvtárhasználóvá nevelése. 

Segíti a könyvtárhasználókat a különböző tájékoztatóeszközök használatában és kezelésében. 

Felügyeli a gyermekkönyvtár technikai eszközeinek használatát. 

Kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel, foglalkozásokat, programokat szervez számukra 

a gyermekkönyvtárban. 

Könyvtárismertető, könyv- és könyvtárhasználati foglalkozásokat, mesefoglalkozásokat, 

igény szerint egyéb foglalkozásokat szervez és tart a gyermekeknek. Programok szervezésével 

törekszik közösségi hellyé tenni a gyermekkönyvtárat. 

Felelős a gyermekrészleg állományának gyarapításáért, végzi a beszerzett dokumentumok 

feldolgozását, építi az adatbázist. 

Szervezi a gyermekrészleg kulturális programjait. 

 

1.2.4. Fiókkönyvtáros 
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Ellátja a négy fiókkönyvtárban az olvasószolgálati feladatokat. Segíti a könyvtárhasználókat a 

tájékozódásban, az információs infrastruktúra használatában. 

Végzi a négy fiókkönyvtár állománygyarapító, feldolgozó és adatbázis-építő munkáját. 

Közművelődési, kulturális feladatokat lát el fiókkönyvtárakban, foglalkozásokat, programokat 

szervez minden korosztály számára. 

Mind a négy fiókkönyvtárban ellátja a takarítói feladatokat. 

 

1.3. Pável Ágoston helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény 

 

1.3.1. Múzeumpedagógus 

Szervezi a gyűjteményhez kapcsolódó szakmai feladatokat. Múzeumpedagógiai 

foglalkozásokat szervez és tart. Népszerűsíti az állandó és időszakos kiállításokat. 

Részt vesz a kiállítások koncepciójának, forgatókönyvének elkészítésében, a kiállítások 

megvalósításában. 

Tárlatvezetéseket tart csoportoknak, egyéni látogatóknak. 

Közreműködik az intézmény pályázati munkájában, a pályázatok megvalósításában. 

Feladata a kiállítások felügyelete, szükség esetén az eszközök, tárgyak, kiállítási anyagok 

helyreállításában. 

Részt vesz a kutatásban. 

 

1.3.2. Tárlatvezető 

Ellátja a múzeum frontszemélyzeti feladatait. Kezeli a nyilvántartásokat, a pénztárgépet.  

Részt vesz a kiállítási anyagok és eszközök gondozásában, raktározásában. Felügyeli a 

kiállítási tereket. 

Szlovén nyelvű csoportok tárlatvezetését végzi. Ellátja a takarítói feladatokat az épületben. 

 

1.3.3. Gondnok 

Megbízási díja munkavállalóként karbantartási, virágültetési, öntözési feladatokat lát el. 

Feladata a múzeum környékének rendben tarása, kertgondozás. 

 

IV. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE 

 

1. A könyvtár vezetése 

A könyvtár élén az igazgató áll, aki a könyvtár ügyeiben önállóan és egyéni felelősséggel dönt 

az érvényes jogszabályok keretei között. 

A könyvtár igazgatója tevékenységében a könyvtár részlegeiben dolgozókra támaszkodik. 

A könyvtárigazgató helyettese az igazgatóhelyettes. 

Az igazgatóhelyettes a könyvtár igazgatójának távollétében az átruházott jogkörön valamint 

az SZMSZ-ben meghatározott kereteken belül teljes felelősséggel jár el. 

 

2. A könyvtár képviselete 

A könyvtár képviseletét a külső szervek felé a könyvtárigazgató önállóan látja el. Ezt a 

jogkörét esetenkénti meghatalmazással átruházhatja. 

Jogi képviselet körében a könyvtárigazgató, távolléte esetén az igazgatóhelyettes az érvényes 

jogszabályok keretein belül képviseli az intézményt. 

  

3. Az aláírás rendje 

A könyvtár nevében aláírásra a könyvtár igazgatója, akadályoztatása esetén az 

igazgatóhelyettes jogosult, valamint azok a személyek, akiket beosztásuknál fogva a 

könyvtárigazgató felruház aláírási joggal az egyes ügyekben (postai küldemények átvétele, 

könyvtárközi ügyintézés, folyóirat-reklamálás). 

Cégszerűen az intézmény nevében a könyvtárigazgató és a pénzügyi vezető írhat alá. 
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A kinevezéseket, azok módosítását az igazgató írhatja alá. 

 

4. Kötelezettségvállalási jog 

Kötelezettségvállalási jog a könyvtár igazgatóját, távollétében a helyettesét illeti meg. 

Gazdasági, pénzügyi kötelezettségvállalás csak a pénzügyi iroda vezetőjének ellenjegyzése 

után érvényes. 

 

5. A bélyegzők használata 
Cégbélyegzésre a könyvtár megnevezését feltüntető körbélyegzőt kell alkalmazni. 

Cégbélyegzőt csak azon az ügyiraton lehet használni, amelyen az aláírásra jogosultak neve és 

aláírása szerepel. 

A könyvtárban használt bélyegzők: 

    fejbélyegző 

    körbélyegző 

    iktatóbélyegző 

    tulajdonbélyegző 

 

    Gyermekrészleg 

    Fiókkönyvtár 

    KSZR gyűjtemény                        

    Olvasószoba                                                         

    Kézikönyvtár 

    Helyismereti gyűjtemény                                                       

 

6. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök: 

könyvtárigazgató 

könyvtárigazgató-helyettes 

 

 

V. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 

 

1. Felnőtt részleg, olvasószolgálat 

A felnőtt részleg a délelőtti és a délutáni nyitva tartás miatt kétműszakos. 

A délelőtti műszak munkaideje 8.00-tól 16.00-ig tart, a délutáni műszak munkaideje 10.00-tól 

18.00-ig tart, hetente történő váltással, dolgozónként heti 40 órában. 

A szombati nyitva tartáskor az olvasószolgálati feladatok ellátása ügyeleti rendben történik. 

 

2. Gyermekrészleg  

A gyermekkönyvtár egyműszakos, délutáni nyitva tartással működik. Az olvasószolgálati 

műszak 9.00-tól 17.00-ig tart, napi 8, heti 40 órában. 

 

3. Hírlapolvasó és médiatár 

A folyóirat-olvasó munkarendje 8.00-tól 16.00, illetve 9.00 órától 17.00 óráig tart. Délelőtti és 

délutáni váltással látják el a feladatot a kijelölt könyvtárosok. 

 

4. Fiókkönyvtárak 

A négy fiókkönyvtár használati szabályzatban megállapított nyitvatartási idejében látja el a 

fiókkönyvtáros a szolgáltatást keddtől szombatig tartó munkarendben. 

 

5. Egyéb könyvtáros szakalkalmazottak  

munkaideje heti 40 óra. A nyitva tartáson kívüli munkaidőt a könyvtárigazgató szabályozza a 

munkaidő-beosztás szerint. A feladatelosztást a munkaköri leírások tartalmazzák. 
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6.  A múzeum nyitva tartása: kedd-szombat: 11.00 – 15.00 óra 

 A múzeumi  szakalkalmazottak munkaideje heti 40 óra. A nyitva tartáson kívüli munkaidőt a 

könyvtárigazgató szabályozza a munkaidő-beosztás szerint. A feladatelosztást a munkaköri 

leírások tartalmazzák. 

 

 

VI. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ SZERVEZETI KAPCSOLATAI 

 

1. Függőségi kapcsolatok 

A függőségi kapcsolatokat a szervezeti felépítés határozza meg. A függelmi vonalak lefelé az 

utasítások útját, ellenkező irányban a véleményezési jogkört jelentik. 

 

2. A hatáskör és felelősség általános szabályai 

A részlegekben dolgozók az ügyek intézéséhez, a feladatok végrehajtásához olyan hatáskörrel 

rendelkeznek, amelyet a munkaköri leírás feladatkörükbe utal. 

A részlegekben dolgozók felelősek a hozzájuk tartozó részleg működéséért, a számukra 

meghatározott feladatok és utasítások végrehajtásáért. 

Minden dolgozó felelős a törvényesség betartásáért és a tudomására jutó hivatali titok 

megtartásáért. 

 

 

VII. ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI KÉRDÉSEK 

 

1. A munkáltatói jogok gyakorlása 
A munkáltatói feladatokat a könyvtárigazgató látja el a Közalkalmazotti törvény, a Munka 

Törvénykönyve és a vonatkozó végrehajtási rendeletek alapján. 

 

2. A fegyelmi és kártérítési jogok gyakorlása 
Fegyelmi és kártérítési ügyekben a Kjt., a MT és a végrehajtásra vonatkozó jogszabályok 

alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója jár el. 

 

3. Kapcsolattartás a hírközlő szervekkel 
A könyvtár nevében a hírközlő szerveknek szóbeli vagy írásos tájékoztatást, felvilágosítást a 

könyvtár igazgatója vagy helyettese adhat. 

A tájékoztatás valódiságáért az illetékesek személyes felelősséggel tartoznak. 

 

4. A továbbképzéssel és a beiskolázással kapcsolatos további szabályozás 
4.1. A továbbképzési és a beiskolázási tervet, valamint annak módosítását kezdeményezheti 

valamennyi szakalkalmazott, illetve a közalkalmazotti képviselő. 

Egyeztetési és véleményezési joga a közalkalmazotti képviselőnek, döntési joga a 

munkáltatónak van. 

4.2. A továbbképzéssel és a beiskolázással kapcsolatos alapelvek 

4.2.1. A továbbképzések megvalósításakor elsőbbséget élveznek a szakmai jellegű képzések. 

4.2.2. A továbbképzésben résztvevő dolgozó munkaidő-kedvezményben részesül a tanfolyam, 

illetve a vizsga idejére. 

4.2.3. A továbbképzésekkel kapcsolatban felmerülő költségvállalás: 

- a jogszabályban előírt 120 órás akkreditált képzés teljes költségét a munkáltató vállalja 

- további szakképesítést, diplomát adó képzés esetén a képzés díjának 75 %-a, valamint az 

utazási költség az intézmény költségvetését terheli.  

4.2.4. A beiskolázásra kerülő dolgozók a beiskolázási tervben rögzített feltételeket 

aláírásukkal fogadják el. 
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VIII. SZABÁLYALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG 

 

1. A szabályalkotás rendje 
A könyvtárat érintő rendelkezéseket a könyvtár igazgatója és helyettese dolgozzák ki, kikérve 

a munkatársak véleményét, javaslatait. 

A rendelkezések a könyvtárigazgató, egyes esetekben az illetékes felügyeleti szerv 

jóváhagyása után kerülhetnek kiadásra. 

Az egyes rendelkezések a jogszabályokban foglaltaktól, valamint a könyvtári szabályzatok 

előírásaitól nem térhetnek el. 

 

2. A szabályalkotási jogkör elhatárolása 
Az igazgató jogosult: 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- Könyvtárhasználati szabályzat 

- A dolgozók munkaköri leírása 

- Iratkezelési szabályzat kiadására. 

 

Az igazgatóhelyettes jogosult: 

- Gyűjtőköri szabályzat 

- Adatbáziskezelési szabályzat kiadására. 

 

IX.  A KÖNYVTÁR KÜLDETÉSNYILATKOZATA 

 

A könyvtár célkitűzése, hogy a csoportos és egyéni könyvtárhasználók korlátozás nélkül 

hozzájussanak a számukra szükséges dokumentumokhoz és információkhoz. Ezáltal szolgálja 

a felhasználók egyéni fejlődését, segítse a szabadidő hasznos eltöltését, segítse hozzá a 

könyvtárhasználókat demokratikus jogaik gyakorlásához, fejlessze mindazon készségeket, 

amelyek szükségesek a literátori léthez, bátorítson információhasználatra, tudatosítsa az 

információ hasznát és értékét.  

A könyvtár legyen fontos kultúra- és információközvetítő intézmény, színtere a 

közszolgáltatások igénybevételének, az oktatásnak, a szabadidő hasznos eltöltésének, s 

feleljen meg szociális és esélyteremtő funkciójának.  

Segítse az oktatásban, felnőttképzésben résztvevőket, támogassa az életen át tartó tanulást, 

járuljon hozzá a kulturális, a tudományos és a művészi értékek közvetítéséhez. Járuljon hozzá 

a digitális írástudás kialakításához, fejlesztéséhez. 

A könyvtár különböző programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez, 

elsősorban az ifjúság könyvtárhasználati szokásainak kialakításához. Törekedjen új használói 

csoportok bevonására, a könyvtárhasználat népszerűsítésére. 

A könyvtár működését a használóközpontúság jellemezze, minőségi szolgáltatást nyújtson 

mind a városi, mind a kistelepüléseken élő könyvtárhasználók számára helytől és időtől 

függetlenül, távoli elérésű szolgáltatások bevezetésével. Szolgáltatásaival járuljon hozzá a 

könyvtárhasználók életminőségének javításához.   

A könyvtárban korszerű ismeretekkel, megfelelő információs kompetenciákkal rendelkező 

könyvtárosok dolgozzanak. 

A könyvtár törekedjen partnerségre mind a szakma, mind a kultúra- és információközvetítés 

más intézményeivel, mind a civil szférával. 

 

 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei: 
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    1. sz. melléklet: A könyvtár szolgáltatásai és a könyvtárhasználat szabályai 

    2. sz. melléklet: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum dolgozóinak személyre szóló 

 munkaköri leírása 

    3. sz. melléklet: Gyűjtőköri szabályzat 

    4. sz. melléklet: Adatbáziskezelési szabályzat 

    5. sz. melléklet: Iratkezelési szabályzat 

     

2. Az SZMSZ mellékleteit képező szabályzatok és utasítások jelen SZMSZ változtatása 

nélkül is módosíthatók, amennyiben a jogszabályi előírások, a belső intézményi 

megfontolások vagy az intézmény felelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszi. 

 

3. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép életbe. 

 

 

Szentgotthárd, 2019. február 12. 

 

 

 

 

        Molnár Piroska 

könyvtárigazgató
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III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

 

ÉRDEKKÉPVISELET

 KÖNYVTÁRIGA

ZGATÓ        KÖZÖS 

ÖNKORMÁNYZATI  

                                                                                                                                                           

HIVATAL         

(Közalkalmazotti képviselő)       

    (Pénzügyi iroda)    

 

 

 

 

 

1.1. IGAZGATÓHELYETTES   1.2. OLVASÓSZOLGÁLAT

   1.3. MÚZEUM  

 

 

1.1.1. TŰZVÉDELMI ELŐADÓ   1.2.1. FELNŐTT 

OLVASÓSZOLGÁLAT 1.3.1. MÚZEUMPEDAGÓGUS   

            

  

 

1.1.2. MUNKAVÉDELMI FELELŐS  1.2.2. HÍRLAPOLVASÓ ÉS 

MÉDIATÁR 1.3.2. TÁRLATVEZETŐ  

 

 

1.2.3. GYERMEK 

OLVASÓSZOLGÁLAT

 1.3.3.GONDNOK     

 

 

       1.2.4. FIÓKKÖNYVTÁRAK 
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Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Továbbképzési 

terv (2018-2022) módosítása és 2019. évi Beiskolázási terv 

jóváhagyása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. február 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója arra kéri a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy a továbbképzési tervének módosítását és az éves beiskolázási tervét hagyja 

jóvá. 

 

A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. ( XII. 12. ) EMMI rendelet 2.§-4.§ 

kimondja: a kulturális intézmény vezetője a kulturális szakemberek továbbképzésének 

tervezése és az élethosszig tartó tanulás elősegítése érdekében  ötévenként képzési tervet, 

valamint minden naptári évre beiskolázási tervet készít. A kulturális intézmény vezetője 

nyilvántartja a kulturális szakemberek képzésének kezdő és befejező időpontját. 

 

I. A képzési terv öt évre rögzíti, hogy a kulturális szakemberek szakmai tudásuk megújítása 

érdekében milyen, az intézmény alaptevékenységének megfelelő továbbképzésben vesznek 

részt. A képzési tervet az ötéves időszak első évében május 31-ig kell elkészíteni és szükség 

esetén évente március 31-ig felül kell vizsgálni.  

Az öt évre szóló (2018- 2022) tervet a Képviselő-testület a 127/2018. sz. határozatával 

fogadta el. A képzési tervnek öt évre vonatkozóan tartalmaznia kell a továbbképzésben részt 

vevők nevét, munkakörét, legmagasabb iskolai végzettségét, szakképzettségét,  a képzés 

típusát, tervezett ütemezését, valamint  a kulturális intézmény alaptevékenységéhez való 

kapcsolódás indokolását. 

A terv módosítására azért van szükség, mert az intézmény egyik dolgozója egészségi 

állapotára tekintettel kérte felmentését a továbbképzési kötelezettség alól. 

 

II. A kulturális intézmény vezetője az adott naptári évre vonatkozó beiskolázási tervet az 

ötéves képzési terv alapján minden év március 31-ig készíti el.  A beiskolázási tervnek adott 

naptári évre tartalmaznia kell: 

a) a továbbképzésben részt vevők nevét, szakmai munkakörét, legmagasabb iskolai 

végzettségét, szakképzettségét, 

b) a képzés típusát, óraszámát, 

c) a képzés kezdetének és befejezésének időpontját, 

d) a képzéssel összefüggésben biztosított munkaidő-kedvezmény időtartamát,  

e) a képzés tandíját, vizsgadíját, a képzés egyéb költségeinek összegét, valamint a 

költségvállalásról vagy költségmegosztásról szóló megállapodás másolatát, valamint 

f) a képzési költségek elszámolásának módját és határidejét. 

 

Mint ismeretes 2009-ben megszűnt a továbbképzés költségvetési normatív támogatása, és ez 

azóta sem módosult. A továbbképzéseket az intézmény igazgatója úgy próbálja szervezni, 

hogy elsősorban ingyenes képzéseket keres, amennyiben ez nem megvalósítható, úgy az 

intézmény éves költségvetésében tervezett összeg áll a továbbképzések fedezetére. 

(Esetleg pályázati forrás.) 
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Az 5 évre szóló továbbképzési terv módosítása és az az alapján készült 2019. évre szóló 

beiskolázási terv az 1. sz. Mellékletben található. 

 

A továbbképzési terv és a beiskolázási terv elfogadása előtt a munkáltató beszerezte a 

Közalkalmazotti Tanács egyetértő véleményét is. 

 

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

2018-2022. évre szóló továbbképzési terv módosítását, valamint a 2019. évi beiskolázási 

tervét megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum Továbbképzési Tervének módosítását és a 2019. évre szóló beiskolázási tervét az 

1. sz. melléklet alapján jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá: 

……………………………..…………….... 

Határidő  : azonnal 

Felelős    : Molnár Piroska igazgató  

 

Szentgotthárd, 2019. február 05. 

    

                                                                                                                                                          

                                                                                                   Dr. Gábor László 

                                                         Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Ellenjegyezte 

 

Dr. Dancsecs Zsolt   

jegyző 

  



 

 145 

1. sz. melléklet 
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A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum  

(módosított) Továbbképzési Terve (2018-2022) 
 

 

A 32/2017. (XII: 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzésről alapján az 

intézmény továbbképzési terve intézményünkben. 

 

1. A képzési terv hatálya 

 

1.1. Személyi hatálya 
 

A 32/2017. (XII: 12.) EMMI rendelet alapján a szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum alábbi közalkalmazotti, közép- és felsőfokú végzettségű szakembereire terjed ki a 

továbbképzési kötelezettség 

 

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 

Mátrainé B. Erika  felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, középfokú könyvtáros 

szakképzettség 

Máthé Andrea egészségi állapotára tekintettel felmentését kérte a továbbképzési kötelezettség 

alól. 

 

1.2. Időbeli hatálya 

 

 2018. január 1-jétől 2022. december 31-ig szól. 

  

2. Támogatott képzési formák, a támogatás alapelvei 

 

2.1. Az ötévenkénti, 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 

 - 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), 

könyvtáros szakképzettséget adó tanulmányok támogatása a kötelező továbbképzés 

teljesítésén túl támogatandó. 
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2.5. Előnyben részesítjük a központi forrásból támogatott továbbképzéseket. 

 

3. A továbbképzés finanszírozása 

 

3.1. Jelenleg a tanfolyam díja, a szállás- és az útiköltség - központi támogatás hiányában – az 

intézmény költségvetéséből 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 2018 2019 2020 2021 2022 

Bedi Beatrix A kulturális közös-

ségfejlesztés gyakor-

lata (KI, 30 kon-

taktóra, 30 távoktatás) 

Szolgáltató múzeum 

menedzsment képzés 

(SZMM60B) (30 óra 

tantermi, 30 óra e-

learning) 

 

A könyvtárosok 

szerepe a tanulást 

támogató könyvtári 

szolgáltatások megva-

lósításában (60 órás 

blended képzés 

43/17) 

   

Farmasi Alexandra 

 

 

 

 

 

 

 Segédkönyvtáros képzés (OKJ 52 322 01, 

450 óra) 

 

 

  

Gueth László Múzeumi alapképzés 

(60 óra, 33829-2-

5/2017/KOZGYUJT) 

 

A kulturális közös-

ségfejlesztés gyakor-

lata (NMI 30 kon-

taktóra, 30 távoktatás) 

 

Szolgáltató múzeum 

menedzsment képzés 

(SZMM60B) (30 óra 

tantermi, 30 óra e-

learning) 
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Hegedűsné Borbély 

Krisztina 

Olvasásösztönzés, 

olvasásnépszerűsítés, 

olvasásfejlesztés 

(60 óra, a KI kihe-

lyzett képzése Szom-

bathelyen) 

 

   Gyermekkönyvtáros 

ismeretek új kihívá-

sokkal (60 óra) 

18985-1/2018 

KOZGYUJT 

Horváth Tiborné  A könyvtárosok 

szerepe a tanulást 

támogató könyvtári 

szolgáltatások megva-

lósításában (60 órás 

blended képzés 

43/17) 

 

 A könyvtárak minő-

sítése és a Könyvtári 

Közös Értékelési Ke-

retrendszer (60 óra, 

24/60/Ktár/2014) 

 

Mátrainé Bezenhoffer 

Erika 

 Olvasásösztönzés, 

olvasásnépszerűsítés, 

olvasásfejlesztés 

(60 óra, a KI kihe-

lyzett képzése Szom-

bathelyen) 

 

  A korszerű helyis-

mereti munka alapjai 

(60 óra) 
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Záró rendelkezések 

 

5.1. Az ötévenkénti továbbképzést az a dolgozó teljesíti, aki a támogatott tanfolyam részvételi 

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

megtéríteni. 

 

5.2. Hosszú ideig tartó munkavégzés mellett a 120 óra sikeres teljesítése után a 3 évenkénti 

előmenetel a fizetési fokozatban egy évvel csökken. 

 

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

költségükre. 

 

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

szakalkalmazott kezdeményezheti, véleményezési jog a közalkalmazotti képviselőt illeti meg.  

 

Szentgotthárd, 2019. február 5. 

 

 

 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 
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NYILATKOZAT 

 

 

 

 

Az intézmény 2018. január 1-jétől 2022. december 31-ig tartó továbbképzési 

tervével egyetértek. 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2019. február 5. 

 

 

 

 

__________________________________                                

                   Kovács Erzsébet                                                               

            közalkalmazotti képviselő                                                         
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Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

 

Beiskolázási terv a 2019. évre 

sorszám Név munkakör szakmai végzettség a képzés megnevezése a képzés kezdete a képzés 

befejezése 

1. Bedi Beatrix könyvtáros asszisztens középfokú könyvtáros 

szakképzettség 

A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató 

könyvtári szolgáltatások megvalósításában 

Szolgáltató múzeum menedzsment képzés 

2019. 05. 06. 

 

2019. 06. 03. 

2019. 06. 09. 

 

2019. 06. 06. 

2. Horváth Tiborné könyvtáros felsőfokú könyvtáros 

szakképzettség 

A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató 

könyvtári szolgáltatások megvalósításában 

2019. 03. 11. 2019. 04. 14. 

3. Mátrainé 

Bezenhoffer Erika 

könyvtáros középfokú könyvtáros 

szakképzettség 

Olvasásösztönzés, olvasásnépszerűsítés, 

olvasásfejlesztés 

2019. március 2019. május 

4.  Gueth László múzeumpedagógus 

 

egyetemi végzettség Szolgáltató múzeum menedzsment képzés 2019. 06. 03. 2019. 06. 06. 

5. Farmasi Alexandra adminisztrátor 

 

középiskolai érettségi Segédkönyvtáros képzés 2019. szeptember 2020. május 

 

 

sorszám munkaidő kedvezmény tanfolyam díja helyettesítés 

költsége 

úti- és szállásköltség az elszámolás rendje aláírás 

1. a tanfolyam időtartama 

 

ingyenes nincs nincs 

útiköltség 

- 

kiküldetési rendelvény 

alapján 

 

2.  a tanfolyam időtartama 

 

ingyenes nincs nincs -  

3. a tanfolyam időtartama 

 

ingyenes nincs vonatköltség Sztg.-

Szombathely között 

elszámolás kiküldetési 

rendelvény alapján 

 

4. a tanfolyam időtartama 

 

ingyenes nincs útiköltség elszámolás kiküldetési 

rendelvény alapján 

 

5. a tanfolyam időtartama a tanfolyamdíj 75 %-a nincs útiköltség elszámolás kiküldetési 

rendelvény alapján 

 

 

Szentgotthárd, 2019. február 5. 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 
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Tárgy: Szándéknyilatkozat Víziközművek Állami Rekonstrukciós 

Alapjára, illetve Energiahatékonyságának Fejlesztésére támogatási 

kérelem benyújtásához  
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület  

2019. február 27-i ülésére 

 

 Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A víziközmű szolgáltató Vasivíz Zrt. (továbbiakban: szolgáltató) írásban kereste meg 

önkormányzatunkat azzal, hogy az  Innovációs és Technológiai Minisztérium által 2018. 

december 19-én meghirdetett Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából 

(továbbiakban: rekonstrukciós pályázat), illetve a Víziközművek Energiahatékonyságának 

(továbbiakban: energiahatékonysági pályázat) Fejlesztésére nyújtható támogatásra a Vasivíz 

Zrt. a fejlesztéssel érintett önkormányzatokkal, így Szentgotthárd Város 

Önkormányzatával konzorciumban pályázatot nyújtson be.  

A szolgáltató a pályázatok benyújtásához szükséges dokumentációt megküldte. A 

rekonstrukciós pályázathoz szükséges önerő forrása a GFT-k alapján az adott rendszeren 

képződő használati díj, az energiahatékonysági pályázaton pedig a szolgáltató tulajdonát 

képező eszközöknél az amortizáció, az önkormányzatok tulajdonát képező eszközöknél 

pedig az adott rendszeren keletkező használati díj. Ennek megfelelően az önkormányatnak 

ténylegesen pénzeszközt befizetnie nem kell a költségvetéséből. Az előterjesztés 1., illetve 2. 

számú mellékletéhez csatoltuk a szolgáltató által összeállított pályázatok benyújtásának 

feltételeiről készített összefoglaló leírást.  

A rekonstrukciós pályázatra kizárólag a 2019-2033 időszakra a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) által jóváhagyott Gördülő Fejlesztési 

Terv (továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervrészében szereplő rekonstrukciós munkák 

megvalósítására lehet pályázni a megadott korlátokkal. Az energiahatékonysági pályázatra 

kizárólag villamos energia megtakarítást eredményező eszközbeszerzésre lehet pályázni. A 

rekonstrukciós pályázatra benyújtható, a GFT-ben szereplő munkákat a szolgáltató az 

előterjesztéshez csatolt 3. számú melléklet, az energiahatékonysági pályázatra benyújtható 

munkákat pedig a 4. számú melléklet szerinti táblázatban mutatta ki.  

A pályázat benyújtásához az érintett önkormányzatnak szándéknyilatkozatot kellett tennie, a 

konzorciumi megállapodást elegendő a Támogatói Okirat kiállításáig megkötni. Továbbá kéri 

a szolgáltató, hogy a V049 jelű Szentgotthárd ivóvízellátási rendszer rekonstrukciós 

pályázatára vonatkozóan az ivóvízhálózat rekonstrukció munkánál (3. számú melléklet) az 

önkormányzat tegyen javaslatot, hogy mely útnál/utaknál javasolja rekonstrukciós 

munkálatok elvégzését. 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  
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A GFT-ben meghatározott munkálatok elvégzésére nem nyújt fedezetet az adott rendszeren 

képzett használati díj, ezért a megvalósításukhoz egyéb pl. pályázati forrást is hozzá kell tenni 

aminek megszerzésére ez a pályázat lehetőséget biztosít.  

 

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

feltételek?  

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációt a szolgáltató elkészítette. A 

pályázatokhoz szükséges önrész forrása az adott rendszeren keletkező használati díj. 

 

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns.  

 

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns.  

 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A GFT-ben meghatározott rekonstrukciós munkálatok pénzügyi forrás hiányában nem 

valósulnak meg teljes mértékben.  

 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Támogató döntés esetén a szándéknyilatkozatot, illetve a pályázat benyújtásához szükséges 

egyéb dokumentumokat el kell készíteni és a szolgáltató részére meg kell küldeni. 
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Határozati javaslat 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy  

Szentgotthárd Város Önkormányzata a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt.-vel 

együttműködve pályázatot nyújtson be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 

2018. december 19-én meghirdetett Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjára, 

illetve a Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésre kiírt pályázatára.  

      A V049 jelű Szentgotthárd ivóvízellátási rendszer rekonstrukciós pályázatára vonatkozóan     

      az ivóvízhálózat rekonstrukció munkánál az alábbi útnál/utaknál  javasolja rekonstrukciós     

      munkálatok elvégzését: … 

   2.    Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Víziközművek Állami     

    Rekonstrukciós Alapjára, illetve a Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésre     

   kiírt pályázat benyújtásához szükséges aláírt szándéknyilatkozatot jóváhagyja. 

   

Határidő: 2019. február 28. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

Szentgotthárd, 2019. február 19. 

 

          

                                                                                     Huszár Gábor  

              polgármester 

 

Ellenjegyezte:  

 

                    Dr. Dancsecs Zsolt 

                               jegyző 
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1.sz. melléklet 

Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás: 

 

- Minden víziközmű rendszerre egy-egy külön pályázatot kell benyújtani az Innovációs 

és Technológiai Minisztériumba legkésőbb 2019. 02. 28-ig. 

- A beérkezett pályázatok elbírálása a 2019. 02. 28-i határidőt követően egyszerre 

történik.  

- A rendelkezésre álló kertösszeg 1.494.768.000,-Ft, ezért várhatóan víziközmű-

szolgáltatónként maximum 2 db pályázat nyerhet 

- A támogatás 70%, de minimum 10 millió és maximum 100 millió lehet. A pályázat 

összértéke minimum 14.285 eFt, maximum 142.285 eFt. A 30%-os önerőnek a GFT-

k alapján, a rendszeren képződő használati díjat javasoljuk. 

- Kizárólag a 2019-2033 időszakra a MEKH által jóváhagyott GFT felújítási és 

pótlási tervrészében szereplő rekonstrukciós munkák megvalósítására lehet 

pályázni a megadott korlátokkal. 

- Nem elszámolható: a gépek, eszközök beszerzése, úthelyreállítás, a vonalas 

közművek ki és betakarásán kívüli földmunka, engedélyek költségei, szállítási 

költségek, stb. 

- A rekonstrukciós munkákat a Támogatói Okirat aláírást követő 12 hónapon belül, de 

legkésőbb 2020. 03. 31-ig meg kell valósítani. 

- A VASIVÍZ ZRt. az érintett önkormányzatokkal konzorciumban javasolja 

benyújtani és megvalósítani a pályázatokat. A konzorciumi szerződést a Támogatói 

Okirat kiállításáig kell megkötni. Javasoljuk a VASIVÍZ ZRt-t konzorcium vezetőnek.  

- A pályázat benyújtásához mi szükséges az önkormányzat /-ok részéről: 

 Aláírt szándéknyilatkozat vagy konzorciumi szerződés. A benyújtáshoz 

elegendő az önkormányzatok (a vkr-en képviseletre jogosult és a 

rekonstrukció alá vont tárgyi eszköz tulajdonos önkormányzatai) 

szándéknyilatkozata.  

 Aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által 

igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített 

aláírás mintája eredeti példány. 

 Hitelesített törzskönyvi kivonat, mely a következő adatokat 

tartalmazza: az önkormányzat neve, székhelye, adószáma, bankszámla 

száma, törzsszáma 

 A pályázati kiíráshoz mellékelt kitöltött és aláírt nyilatkozatok (3db) 

eredeti példány. 

 A pályázati kiíráshoz mellékelt kitöltött felhatalmazó levél eredeti, a 

pénzintézet által is aláírt példány. 
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2.sz. melléklet 

 

Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése támogatás: 

 

- Egy víziközmű-szolgáltatótól egy pályázat benyújtását várja) az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium legkésőbb 2019. 02. 28-ig.  

- A pályázatban bármennyi víziközmű rendszer érintett lehet. 

- A beérkezett pályázatok elbírálása a 2019. 02. 28-i határidőt követően egyszerre 

történik.  

- A rendelkezésre álló keretösszeg 5 milliárd Ft. 

- A támogatás 50%, de maximum 250 millió lehet. A pályázat összértéke maximum 500 

millió Ft lehet. Az 50%-os önerőnek a VASIVÍZ ZRt. tulajdonát képező eszköznél 

az amortizációt, az önkormányzatok tulajdonát képező eszköznél az adott 

rendszeren képződő használati díjat javasoljuk. 

- Kizárólag villamos energia megtakarítás eredményező eszközbeszerzésre lehet 

pályázni az alábbiakra: 

• Nem megfelelő hatásfokú szivattyúk cseréje, mely a meglévő 

állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást 

eredményez. 

• Szennyvíztisztító-telepi fúvóberendezések cseréje, mely a meglévő 

állapothoz képest energetikai szempontból legalább 5 %-os megtakarítást 

eredményez. 

• Szennyvíziszap-víztelenítő berendezések cseréje, mely a meglévő 

állapothoz képest energetikai szempontból legalább 5 %-os megtakarítást 

eredményez. 

• A technológiához kapcsolódó meghajtók beszerzése/cseréje, mely a 

meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os 

megtakarítást eredményez. 

• A hajtás szabályzás eszközei (frekvenciaváltók) beszerzése/cseréje, 

mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os 

megtakarítást eredményez. 

• Amennyiben a támogatható szivattyú cserék, fúvó cserék, vagy 

víztelenítő berendezés cserék meghajtók beszerzésével/cseréjével, vagy hajtás 

szabályozók beszerzésével/cseréjével párosulnak, a fejlesztéssel a meglévő 

állapothoz képest energetikai szempontból legalább 15 %-os megtakarítást kell 

elérni. 

• Biogáz felhasználás hatékonyságának javítása, mely a meglévő 

állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást 

eredményez. 

• Technológiai villamosenergia-mérő eszközök beszerzése, technológiai 

villamosenergia-mérő rendszer kialakítása, mely a meglévő állapothoz képest 

energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez. 

Támogatható továbbá energia-megtakarítást eredményező, napelemes rendszer 

telepítése a teljes támogatási igény 20 %-a, legfeljebb 50 millió Ft összeg 

mértékben. 

- A Támogatói Okirat kiállításától számított 24 hónapon belül kell valósítani. 

- Kizárólag a VASIVÍZ ZRt. és az érintett önkormányzatok konzorciuma 

pályázhat. A konzorciumi szerződést a Támogatói Okirat kiállításáig kell megkötni. 

Javasoljuk a VASIVÍZ ZRt-t konzorcium vezetőnek.  

- A pályázat benyújtásához mi szükséges az önkormányzat /-ok részéről: 
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 Aláírt szándéknyilatkozat vagy konzorciumi szerződés. A benyújtáshoz 

elegendő az Önkormányzatok (cserével érintett tárgyi eszköz tulajdonos 

önkormányzatai) szándéknyilatkozata.  

 Aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által 

igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített 

aláírás mintája eredeti példány. 
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3.sz.melléklet 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT  

Pályázat benyújtására 

1. Jelen szándéknyilatkozatot (a továbbiakban: Nyilatkozat) a 2. pontban megnevezett Felek 

abból a célból teszik, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 2018. 

december 19-én meghirdetett Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható 

támogatásra kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem elfogadása esetén az abban 

foglalt projektet közös együttműködéssel megvalósítsák.  

A projekt címe: V0…ivóvízellátási rendszer és/vagy S0…szennyvízelvezetési és –tisztítási 

rendszer 2019. évi rekonstrukciójának támogatása 

2. A Nyilatkozatot aláírók az alább felsorolt jogi személyek, akik a projekt megvalósításában 

a támogatási kérelemben és a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a jelen Nyilatkozat 

keretei között részt vállalnak: 

Víziközmű-

szolgáltató: 

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. (a továbbiban: 

VASIVÍZ ZRt.) 

Postacím: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. 

Székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. 

Cégjegyzékszám: Cg. 18-10-100607 

Adószám: 11316385-2-18 

Aláírásra jogosult 

képviselő: 
Dr. Kohuth Viktor vezérigazgató 

 

Önkormányzat: ……….. Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

Postacím:  

Székhely:  

Törzs-szám:  

Adószám:  

Aláírásra jogosult 

képviselő: 

 

 

A továbbiakban együttesen: Felek 

3. Jelen Nyilatkozat aláírásával az Önkormányzat, mint a projekt tárgyát képező víziközmű 

rendszer/rendszerek bérleti-üzemeltetési szerződésében /eiben foglaltak alapján az ellátásért 

felelős önkormányzatok képviseletére jogosult, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazza a VASIVÍZ ZRt., hogy a támogatási 

kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során teljes felhatalmazással 

eljárva a Feleket képviselje. 

4. a.) Az Önkormányzat felhatalmazza a VASIVÍZ ZRt.-t, hogy 

 helyette és nevében a támogatási kérelem benyújtásához szükséges kérdésekben 

eljárjon, illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegye; 

 döntsön a projekt végleges struktúrájáról és a támogatási kérelmet ennek megfelelően 

nyújtsa be, a támogatói okiratot ennek megfelelően kösse meg, valamint módosítsa, 

amennyiben az szükséges, 

 a támogatóval a támogatói okiratot megkösse; 

 helyette és nevében a projekt-előkészítéshez kapcsolódó beszerzéseket, közbeszerzési 

eljárásokat lefolytassa, a projekt-előkészítés feladatait megvalósítsa,  

 projekt közös együttműködéssel történő megvalósítására irányuló konzorciumi 

megállapodást előkészítse. 
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5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtásához szükséges, őt érintő 

adatokat és információkat és a szükséges nyilatkozatokat teljes körűen, a támogatási kérelem 

benyújtását megelőzően a VASIVÍZ ZRt. rendelkezésére bocsátja. 

Jelen Nyilatkozat aláírásával Felek kinyilvánítják szándékukat, hogy a támogatási kérelem 

beadása során együttműködnek és annak elfogadása esetén a projektet megvalósítják, és 

ennek érdekében együttműködnek. 

A Nyilatkozatot Felek átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 

nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták 

 
Szombathely, 2019. február …… …………………………………. 

 

 

 

……………………….………… 

 

 

 

……………………….………… 

VASIVÍZ ZRt 

Dr. Kohuth Viktor 

vezérigazgató 

………… Önkormányzata 

……………….. 

polgármester 
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Tárgy: 1/2018.(II.01.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. február 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Még a 2018.évi költségvetés módosítását terjesztjük most elő – a módosításokat a következő 

területeken indokolt végrehajtani: 

 

Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása 

A./ Önkormányzat 

Önkormányzati működési támogatás 

Működési céltartalék         3.496.358 Ft 

Fedezete: 

Működési célú ktgvitámog és kieg.tám.                            3.496.358 Ft 

 

Átcsoportosítás - Bevételek 

Működési célú ktgvi támog. és kiegészítő támog.        254.096 Ft 

Fedezete: 

Működési célú központi támogatások       - 254.096 Ft 

 

Helyi adók és adójell. bevételek / Iparűzési adó            276.800.000 Ft 

Egyéb felhalm.c.pénzeszk EU-s prog és hazai társfin.             49.195.327 Ft 

Fedezete: 

Felhalmozási bev. / Ingatlan értékesítés           - 325.995.327 Ft 

 

Visszatérítendő támogatások, kölcs./ Felhalmoz. c. áhn.k.              15.000.000 Ft 

Fedezete: 

Visszatérítendő támogatások, kölcs./ Működési c. áhn.k.            - 15.000.000 Ft 

 

Átcsoportosítás - Kiadások 

Folyóirat, időszaki kiadvány /személyi jutt/          220.000 Ft 

Önkormányzati jogalkotás /személyi jutt/          157.000 Ft 

Városi rendezvények /személyi jutt/           561.000 Ft 

Várkert zöldterület fejlesztés /személyi jutt/          217.000 Ft 

Rábakethely kerékpárút /személyi jutt/          106.000 Ft 

Ipari Park /személyi jutt/            285.000 Ft 

Folyóirat, időszaki kiadvány /munkaad terh.jár/          26.000 Ft 

Versenysport – tevékenység és támog. /egyéb műk.c.kiad/        501.000 Ft 

Város és községgazdálkodás /dologi kiadás/              7.024 Ft 

Közművelődési tev és támogatás /egyéb műk.c.kiad/     4.260.000 Ft 

Önkormányzati vagyonnal kapcs.gazdálkodás /beruházás/    7.123.424 Ft 

Belterületi vízrendezés /beruházás/          936.400 Ft 

Széll K. tér lakás vásárlás /beruházás/      3.141.176 Ft 

Várkert zöldterület fejlesztés /beruházás/      5.286.685 Ft 
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Múzeum Kubinyi program /beruházás/         810.000 Ft 

Önkormányzati ingatlanok, bérlemények. /felújítás/                 2.397.546 Ft 

Refektórium /felújítás/           5.742.000 Ft 

Játékvár Óvoda bővítés /felújítás/        8.000.000 Ft 

Arany J. Ált Iskola energetiaki felúj. /felújítás/               59.554.568 Ft 

Első lakáshoz jutó támogatás /egyéb.űk.c.kiad./                    200.000 Ft 

Garancia és kezességváll./ egyéb.űk.c.kiad /                           17.029.000 Ft 

Fedezete: 

Ipari Park /munkaad.terh.jár./         - 341.000 Ft 

Önkormányzati jogalkotás /munaad.terh.jár./       - 137.000 Ft 

Városi rendezvények /munkaad.ter.jár/                - 1.081.000 Ft 

Központi költségvetési befizetések /egyéb műk.c.kiad./             - 803 Ft 

Működési céltartalék               - 101.627.764 Ft 

Arany János Ált. Isk. energetikai felúj. /beruházás/             - 13.136.256 Ft 

Ipari park /beruházás/           - 237.000 Ft 

 

 

 

Hatásvizsgálat 

 

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

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell..          

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

költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korrigálni 

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

naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek.            

 A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.  

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

 A jogalkotás elmaradásának esetén a kialakuló helyzet ellentétes lesz a törvényi előírásokkal.  

 

Kérem a T. Képviselő – testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2018.évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen. 

Szentgotthárd, 2019.02.18. 

       

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz.melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 

1/2018.(II.1) 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.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018 

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

következő lép: 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 4.825.959.699 Ft azaz négymilliárd-nyolcszázhuszonötmillió-

kilencszázötvenkilencezer-hatszázkilencvenkilenc forintban 

b) bevételi főösszegét 4.825.959.699 Ft azaz négymilliárd-nyolcszázhuszonötmillió-

kilencszázötvenkilencezer-hatszázkilencvenkilenc forintban, állapítja meg.” 

 

(2) A költségvetés összevont mérglegadatait az 1. melléklet, a 2018.évi összevont mérleget 

működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza” 

 

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     2.284.391.133 Ft 

a) Intézményi működési bevételek:             281.578.268 Ft  

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele    1.352.300.000 Ft 

c) Működési támogatások:              413.840.096 Ft 

d) Egyéb működési bevételek:             236.672.769 Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek     649.881.673 Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek             80.131.673 Ft 

b) Felhalmozási támogatások               16.000.000 Ft 

c) Egyéb felhalmozási bevételek            553.750.000 Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.              68.150.000 Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:           3.002.422.806 Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből  

az  előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges - mértéke: 1.815.147.746 Ft 

Ebből: 

a) működési pénzmaradvány   402.685.930 Ft, 

b) felhalmozási pénzmaradvány          1.412.461.816 Ft. 
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Államháztartáson belüli megelőlegezés     8.389.147 Ft. 

 

(7)Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  „ 

fejlesztési hitel     0 Ft 

Finanszírozási bevételek összesen:  1.823.536.893 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 2.123.356.486 Ft-ot 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra 2.363.397.986 Ft-ot 

c) támogatások kölcsönök nyújtására                         Ft-ot 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra 319.872.743 Ft-ot 

e) finanszírozási kiadásra 19.332.484 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  455.389.603 Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata  97.268.257 Ft 

c) dologi kiadások előirányzata  794.417.508 Ft 

d) egyéb működési kiadásra  755.312.118 Ft 

 ebből   

da) műk. célú peszk átad. államh belülre       687.151.118 Ft  

db) műk. célú peszk átad. államh kivülre 68.161.00 Ft  

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás 0 Ft  

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata  20.969.000 Ft 

 Működési kiadások összesen:     2.123.356.486 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 

2.242.138 Ft összegben, melyből 

 

aa) a polgármester kerete    242.138 Ft 

ab) katasztrófa alap 1.000.000 Ft 

ac) általános tartalék 1.000.000 Ft 

 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 317.630.605 Ft összegben, az alábbiak szerint 
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(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

a) Pályázati pénzek 146.164.680 Ft 

b) Maradvány, intézményektől 

elvonás       

117.832.503 Ft 

c) Bérkompenzáció  2.625.007 Ft 

d) Kiegészítő pótlékok  47.418.615 Ft 

e) 216/2018.sz hat. alapján elhatárolás          3.589.800 Ft 

   

   

   

„ 

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

„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 413.840.096 Ft 

állami támogatásban részesül. (Az állami támogatásból 456.685.200 Ft nem kerül 

folyósításra, melyből 216.028.763 forint a szolidaritási hozzájárulás összege.)” 

 

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

 

 

 

 

 

 

              Huszár Gábor                                                      Dr.Dancsecs Zsolt  

    polgármester                       jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

 2018. …….. 

  

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 
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Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

 

1.§ 

A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási 

kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.  

 

2.§ 

A rendelet tervezet ezen rendelkezései az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

 

3.§ – 5.§ 

A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei 

(esetünkben a 3. és 4. melléklet) részletesen mutatják be a kiadásokat előirányzat csoportok, 

kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a 

felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat. 

6.§-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  

 

 

 

 

Melléklet: http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-

eloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-13/2019-februar-27-i-ules.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-13/2019-februar-27-i-ules.html
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-13/2019-februar-27-i-ules.html
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Tárgy: Rendezési terv módosítás 

- főépítészi indítvány  

- Ficzkó Péter kérelme  

 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2019. február 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. 

A Képviselő-testület a 16/2016.(VI.30.) önkormányzati rendettel fogadta el a helyi építési 

szabályzatot, szabályozási tervet. Az elfogadás óta két módosítási eljárást folytattunk le, egy 

egyszerűsített és egy teljes eljárást. Az egyszerűsített eljárást a 16/2018.(VII.25.) 

önkormányzati rendelettel zártuk le. A teljes eljárást lezáró rendelet elfogadására 2019. 

januárjában került sor a 3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelettel. 

 

Ezen előterjesztés egy újabb kérelem ezúttal  Ficzkó Péter 9970 Szentgotthárd Tótfalusi út 

7/a. szám alatti lakos részéről. Az általa benyújtott rendezési terv módosítási kérelem  az 1.sz. 

mellékletben olvasható. 
 

A kérelem Máriaújfalu városrészt érinti. (2.sz. melléklet) 

A. terület   

A terület a Máriaújfalui Kápolnától északi irányban helyezkedik el. Valamennyi 

telek belterületi hrsz-ú. Három telek lakóépülettel beépített. A beépítetlen telkek 

jelenleg mezőgazdasági hasznosítás alatt állnak.  A hatályos rendezési terv 

szerint a 2612, 2613, 2614 hrsz-ú telkek területe a 2615, 2616, 2617 és 2618 

hrsz-ú telkek patak felőli része beépítésre nem szánt terület – zöldfelület 

tervezett közpark besorolású. A tervezett feltáró úttól nyugatra eső terület az 

újonnan kialakításra kerülő falusias lakóterület Lf-Sz jelű építési övezetbe, a 

tervezett feltáró úttól keletre elhelyezkedő terület a kialakult falusias lakóterület 

Lfk-O1 jelű építési övezetbe tartozik. (3.sz.melléklet)     

 

B. terület 

A telek a Máriaújfalui Művelődési házzal szomszédos, attól nyugati irányban 

helyezkedik el. A hatályos rendezési terv a telket magába foglaló telektömböt a 

falusias településmagok helyi sajátosságokat tükröző, halmaz jellegű 

telekszerkezetű Lf-H jelű építési övezetbe sorolja. Építési telek legkisebb 

telekméretét nem határozza meg. (4.sz. melléklet) 

 

Főépítészi állásfoglalás:  

„ Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérelmező a Melléklelt kérelemben részletezett elképzeléseit előzetesen szóban egyeztette. A 

végleges kérelem benyújtása előtt további szakmai észrevételezést kért. A bemutatott tervezet 

önkormányzati-, köz- és magánérdeket nem sért, a hatályos állapothoz képest minimális 

korrekciókat tartalmaz, új beépítésre szánt területet nem keletkeztet. A kérelem röviden 

összefoglalva a kiszabályozott út nyomvonalnak és keresztmetszetének módosítását, és egyes 



 

 
170 

telkek átsorolását kéri és javaslatot tesz a beépítési paraméterekre. A rendezési terv 

módosításának elindítását az ügyben javaslom.  

Megjegyzések és további javaslatok: 

1. A rendezési terv módosítási eljárás során a kérelmezett állapot a véleményezésben 

érintett államigazgatási szervek észrevételei függvényében változhat. 

2. A kérelemben javasolt beépítési paraméterek a tervkészítés során vizsgálandók. 

3. A kérelem nem tér ki rá, de a rendezési terv szerint a Hársas-patak felé eső telekvégek 

Zöldterület -közpark besorolásban vannak. Ezek beépítésre nem szánt övezeti 

besorolása megtartandó, illetve vizsgálandó, hogy a Közpark helyett (galéria) Erdő 

besorolás alkalmasabb lehetne e hosszútávon. 

4. Kidolgozott tervben javaslom rögzíteni, hogy az érintett tömbfeltárás a szűkített 

közterületi keresztmetszetek miatt csak akkor legyen végrehajtható, ha a három feltáró 

útból legalább kettő lejegyzésre és kiépítésre kerül, tekintettel a helyi közlekedési 

viszonyokra oly módon, hogy a templom felőli oldalon egyirányú behajtás a középső 

kikötésen egyirányú kihajtás legyen meghatározva, míg az országos mellékút felé 

kétirányú közlekedés legyen lehetséges. 

5. Bár az érintett kérelem kizárólag a tömbbelső lakóterületeire vonatkozik, a 

városüzemeltetési és hatósági munka megkönnyítése érdekében, az egyszerűbb 

kezelhetőség és átláthatóság okán javaslom egységes szabályozás meghatározását a 

tőle északra és keletre fekvő területek tekintetében is, tekintettel arra a tényre, hogy a 

Máriaújfalusi út első szakasza a kanyarig a kialakult beépítési és településképi 

jellemzőit tekintve éppúgy lehet kertvárosias, mint falusias. A tervkészítés során a 

kérelmezett paraméterek vizsgálandók olyan szemmel is, hogy a szomszédos területek 

területi egyenlőtlenségei ne képezzenek éles határt, egy adott telektömbben lévő 

ingatlanokat azonos jogok illessék meg. Javaslom a kérelem szerinti Lke-O3 övezet 

kiterjesztését az említett szomszédos területekre. 

6. Mivel egy-egy módosítás minden esetben zárt tömbbre kell(ene) hogy vonatkozzon a 

tervezési terület lehatárolása az említett területeket érinti így a 3.pont szerinti javaslat 

többletmunkát nem eredményez, annak többlet anyagi vonatkozása a továbbiakban 

nincs. 

7. Lf-H övezet esetémen új telekosztásra vonatkozó paraméterek valóban nincsenek 

szabályozva, a telekalakítással létrehozható minimális telekterületet javaslom 

1500m2-ben meghatározni. 

Szentgotthárd, 2019.02.18.      

        Kiss Gábor, városi főépítész” 

Ezek a beépítési  elképzelések a főépítészi véleményen túl is felvetnek kérdéseket. Olyan 

újabb változtatás indul el a város területén ami ismételten zöld területeket, mezőgazdasági 

művelésű területeket szüntet meg. A változtatással ismételten a városközponttól távol szeretne 

valaki egy tömbszerű beépítési lehetőséget teremteni egy olyan városban, aminek továbbra is 

egy szűk központi része van ahova koncentrálódik minden: az intézmények ahol a 

szolgáltatásokat el lehet érni a bölcsődétől az orvosi rendelőkön keresztül a szociális 
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intézményekig, a boltokig,  ahova majd innen is csak gépkocsival lehet bejutni – tovább 

terhelve a városközpontot. A ma megnyilvánuló összes klímakutató a leghatározottabban 

tiltakozik minden újabb termőterület, mezőgazdasági terület, zöldfelület beépítése ellen hiszen 

ők azt állítják, hogy a légköri tényadatok ma már egyértelműen mutatják a ma már 

visszafordíthatatlan változásokat a klímaváltozás témájában.  Érdemes az erre vonatkozó 

szakirodalmat fellapozni. 

Azután a főépítészi vélemény is említi az elvárható feltáró utakat – de arra vonatkozóan nem 

találni utalást, hogy azt ki fogja megépíteni, majd ki fogja azt karbantartani, ki fogja a havat 

letakarítani, az árokrendszert kiépíteni és fenntartani.  

Az a kérdés is felvetődik, hogy biztosan zöld utat kell-e engedni mindenkinek, aki rendelkezik 

néhány hektár egybefüggő  területtel amin amúgy fel lehet építeni néhány családi házat vagy 

netán egy lakóparkot. és amiből így a tulajdonos a jelen állás szerint bevételt, hasznot tud 

csinálni magának ha azt ilyen célból értékesíteni tudja? Érdeke-e egy város közösségének, 

hogy ennek a fent vázolt változtatásnak valamennyi következményét magára vegye? Vagy 

vannak-e olyan megoldások ahol a terület „fejlesztésében” érdekelt tulajdonos valamilyen 

módon kiveszi majd a részét a közösségnek okozott többletköltség kompenzálásával? 

Amennyiben az elképzeléseket a T. Képviselő-testület eleve nem utasítja el, akkor mielőtt 

ezek a javaslatok továbbmennek és a tulajdonos elkezdi fizetni a változtatással járó 

költségeket, nem lenne rossz leülni ismételten a kezdeményezővel és átbeszélni az itt felvetett 

kérdéseket illetve a T. Képviselőkben valószínűleg még ezeken túl is felmerülő újabb 

kérdéseket – majd az esetleg körvonalazódó elképzeléseket nem lenne-e jobb egy előzetes 

megállapodásba már most belefoglalni? 

 

II. 
FŐÉPÍTÉSZI INDÍTVÁNY 

A Szentgotthárd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2016. (vi. 

30.) önkormányzati rendelete módosítása kapcsán Kiss Gábor Főépítész az Előterjesztés    

számú melléklete szerinti javaslattal él. Az abban felhozottak megvitatását kérem és ennek 

kimenetelétől függően elkészítjük majd az esetleges rendeletmódosításokat is.  

Kérem a Képviselő-testületet a döntés meghozatalára! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos rendezési terv 

Ficzkó Péter 9970 Szentgotthárd Tótfalusi u. 7/a. szám alatti lakos kérelmében 

foglaltak szerinti felülvizsgálatát nem támogatja 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a hatályos 

rendezési terv Ficzkó Péter 9970 Szentgotthárd Tótfalusi u. 7/a. szám alatti lakos 

kérelmében foglaltak szerinti felülvizsgálatát, Kiss Gábor városi főépítész 2019. 

február 18-án kelt állásfoglalásában foglaltak figyelembe vételével.  Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a hatályos rendezési terv módosítása 

kapcsán pénzügyi fedezetet nem biztosít. Ezen támogatott kezdeményezés csak akkor 

kerülhet tovább, ha a kezdeményező szerződésben vállalja a felmerülő összes költség 

megfizetését és ezen összeget a megállapodás alapján letétbe is helyezi az 

önkormányzatnál. Amíg a kezdeményező a meghatározott összeget nem helyezi 

letétbe, addig a további előkészítés nem kezdhető el. Amennyiben a kezdeményezés 
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bármilyen okból nem támogatható, a letétbe helyezett  költségösszeg felhasznált részét 

az önkormányzat nem tudja a Kezdeményezőnek visszafizetni.   

 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete Kiss Gábor  főépítész 

5. számú melléklet szerinti  indítványában foglaltakat  

„A” variáció: teljes egészében támogatja és elrendeli az ezek vonatkozásában  

a Szentgotthárd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítését  

„B” variáció: a következő részekben támogatja: ……………. és elrendeli ezek 

vonatkozásában  a Szentgotthárd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási 

tervéről szóló 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítését 

egyéb részeiben nem támogatja  

„C” variáció: a felvetett problémák további vizsgálatát látja célszerűnek és egyelőre a 

rendezési terv módosítását nem támogatja 

Határidő: közlésre, azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető     

Szentgotthárd, 2019. február 18. 

                

       
             Doncsecz András 

        városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyezte: 

 

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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4.sz. melléklet 



 

 
179 

 
 

 



 

 
180 

 
  



 

 
181 

5. számú melléklet 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bizonyára Önök is tapasztalják, hogy városunkban az egyes beépítések és az általuk generált 

közlekedési többletterhelések nem minden esetben illeszkednek a kialakult környezet 

jellemzőihez és nehézkesen felelnek meg a kialakult utcakeresztmetszetek forgalmi 

terhelésének.  

A már beállt kisvárosias, kertvárosias környezetben megjelenő társasházak ugyanakkor nem 

csupán forgalmi és városképi feszültségeket keletkeztetnek, de fokozzák az érintett 

városlakók pszichológiai terhelését is, így még szomszédságon belüli feszültségeket is 

generálhatnak.  

A megvalósult példák esetében jól látható, hogy az üzleti szemléletű, piaci alapú lakásépítési 

hullám lakótereket teremt ugyan, de valódi élettereket nem. Ezek együttes hatása az adott 

szomszédságban szociálisan degradáló hatású. 

Tekintettel arra, hogy az 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet az országos településrendezési 

és építési követelményekről (OTÉK) korábbi állapotaihoz képest nem tartalmaz megkötéseket 

a maximális rendeltetésszám vonatkozásában és a rendezési tervünk sem kezeli mindezt 

semmilyen szinten, javaslom ennek a rendszernek a kidolgozását a rendezési tervben az 

alábbiak szerint: 

 A település vegyes-, gazdasági-, üdülő-, és különleges- beépítésre szánt területein 

egyelőre nem indokolt a korlátozás. A belvárosi vegyes területek esetében más típusú 

szabályzót javaslok az indítvány második részében. 

 Lakóterületek vonatkozásában a rendeltetésszámok felső korlátjának általános 

megállapítását javaslom övezeti egységek szerint: 

 falusias lakóterületek esetében legfeljebb kettő lakó és további legfeljebb egy 

gazdasági, kereskedelmi szolgáltató rendeltetés meghatározásában telkenként 

 kertvárosias lakóterületek esetében telekterülethez kötve minden teljes 300m2-

nyi telekterület esetében legfeljebb egy lakó rendeltetés  (ez például 600m2 

telken max kettő, 1000m2-en max 3 lakást jelent. 1200-tól 4-et és így tovább) 

illetve további legfeljebb egy gazdasági, kereskedelmi szolgáltató rendeltetés 

meghatározásában telkenként 

 kisvárosias lakóterület esetében hasonló logikával telekterülethez kötve minden 

teljes 250m2-nyi telekterület esetében legfeljebb egy lakó rendeltetés illetve 

további legfeljebb egy gazdasági, kereskedelmi szolgáltató rendeltetés 

meghatározásában telkenként. 

 ezek jellemzően a belvárostól délre eső Arany, Honvéd, Dózsa, 

Vörösmarty, Petőfi, Bethlen, Rózsa F, Táncsics, Tompa utcák illetve a 

Kossuth utca kivezető szakasza és a Kethelyi út valamint a Hunyadi út 

és a vasút közti területeken a Malom, Mátyás kir., Móricz, Baross, 

Gárdonyi utcákat érintik ahol az átlagos telekméret 700-1000m2. 

 ezekben az övezetekben egyúttal általánosan előírnám, hogy a telek 

zöldfelületét, (amely sajnálatosan 20%-ban van meghatározva) 50%-
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ban (az egész telek 10%-a) összefüggő zöldfelületként kell kialakítani, 

lakóegyégenként legalább egy lombos fával illetve, hogy az övezetben 

saroktelek kivételével lakóépület a telek hátsó harmadába nem 

építhető.  

 Ösztönző rendelkezésként megengedném, hogy a zöldfelület minden 

20%-nyi növelésével további egy lakó rendeltetés elhelyezhető. Például 

1000m2 alapból 4 lakást enged meg 20% zöldfelülettel, de 40% 

zöldfelület megtartásával már 5 lakás építhető. 

 

Az indítványom második, nem kevésbé fontos eleme az egyes lakó rendeltetésekhez kapcsolt 

parkolószámok meghatározása.  

Az országos szabályozás külön szabályozza funkció szerint az egyes gazdasági, kereskedelmi, 

szolgáltató, igazgatási stb egységekhez rendelt parkolószámokat de lakóegyégek esetében 1db 

gépkocsi férőhely/lakóegység kialakítását követeli meg. Kialakult szokás ugyanakkor, hogy 

városok ennél erősebb követelményeket állapítanak meg.  

 

Mivel városunkban is jellemző az egy lakásra jutó két gépjármű, de az egyes beépítések 

esetén hatóságilag csak 1 követelhető meg, így minden többlet gépjármű a település utcáit 

terheli.  

Javaslom a rendezési tervben általánosan megállapítani, hogy építési övezettől függetlenül az 

újonnan létesülő lakó rendeltetések esetében 2 gépjármű elhelyezését kelljen a beruházónak 

biztosítani. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  23/2006. (IV.27.) sz. ÖKT. 

rendelete  az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-biztosítási 

kötelezettség teljesítésének elősegítéséről módosította:a 24/2013.(VI.27.)Önk rendelete 

értelmében a beruházó/tulajdonosoknak lehetősége van a szükséges parkolószámot más 

500m-en belüli közterületen vagy magánúton biztosítani, ugyanakkor a rendezési tervben 

ugyanez csak a Gksz-3 jelű övezetben van említve. Javaslom ennek kapcsán a két rendelet 

harmonizálását, illetve kiegészítését oly módon, hogy az illető beruházó/tulajdonosnak 

lehetősége legyen más 500m-en belüli magántelken, parkolóházban is megépíteni, megváltani 

a szükséges parkolóigényt, de oly módon, hogy a szükséges kettőből egyet legalább saját 

telken valósít meg.  

Ide vonatkozik továbbá, hogy lakó rendeltetéshez szükséges parkolóigény megfeleltetése 

önálló garázsban, garázs épületben csak akkor tekinthető hozzá tartozónak, ha az adott garázs 

nem önállóan forgalomképes, hanem kapcsolt ingatlan, mert annak eladása esetén az adott 

lakó rendeltetés nem teljesíti a szükséges parkolószámot. 

Természetesen mindezek a kialakult állapotokon már nem tudnak változtatni, visszamenőleg 

nem, csak az új beépítések esetében alkalmazhatók. 

Városunk közlekedési és parkolási kihívásait, egyúttal a fejlesztési lehetőségeket a hivatal 

dolgozóival együtt folyamatosan vizsgáljuk, és lehetőségeink szerint javaslatot is teszünk a 

felmerülő esetekben, kérem ebben a Képviselő-testület együttműködését. 

 

Szentgotthárd, 2019.02.18.  

       Köszönettel: Kiss Gábor, városi főépítész 
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Tárgy: Pályázati lehetőség határokon átnyúló kerékpáros program 

megvalósítására  
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. február 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Megjelent az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt, Kerékpárral 7 határon át 

pályázat. A programsorozat célja a motorizált közlekedés részarányának csökkentése, egyúttal 

a nem motorizált közlekedési módok támogatása, továbbá a környezetbarát, egészséges és 

biztonságos kerékpározás népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, 

valamint a határmenti együttműködés keretében a szomszédos országokkal (Szlovákia, 

Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) – beleértve azok magyarlakta 

térségeivel – fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi kapcsolatok erősítése. A 

célok megvalósítása érdekében az országhatáron átnyúló kerékpáros túraprogramok 

kidolgozásával lehet pályázni. A támogatást kerékpáros sportverseny rendezvény 

lebonyolítására és magyarországi pályázó esetében kizárólag belföldi kerékpáros események 

szervezésére nem lehet igénybe venni. 

 

A pályázat célja, hogy a programok biztosítsanak lehetőséget a határmenti régióban már 

meglévő kerékpáros útvonalak jobb megismertetésére, ezen kerékpárutak és 

kerékpározásra alkalmas egyéb utak népszerűsítésére. A programok segítsék elő a 

biztonságos kerékpáros közlekedésre nevelést, a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési 

szabályok tudatosítását és elmélyítését, a túrák folyamán a gyakorlati kerékpár-használati 

ismeretek szerzését, valamit a csoportos kerékpározás kultúrájának terjedését. A kerékpáros 

rendezvények irányuljanak továbbá a települések, és határmenti régiók kulturális, történelmi, 

építészeti és természetvédelmi értékeinek megismerésére. 

 

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai: 

- a tervezett kerékpáros program komplexitása (biztonságos kerékpáros közlekedésre 

nevelés, környezettudatos szemlélet, határon átívelő közösségépítő vonatkozások, 

kulturális, történeti, művészeti programelemek), 

- a kerékpáros program megvalósításában magyarországi és határon túli partner 

szervezet(ek) bevonása, 

- a tervezett kerékpáros rendezvény időtartama, a túra hossza, a részt vevők száma, 

korosztálya, 

- a pályázó egyesület, intézmény vagy település részvétele az Európai Mobilitási Hét 

programban, 

- a kerékpáros program megvalósításához a pályázó rendelkezik-e önerővel. 

 

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa bruttó 500.000,- forint. A támogatás 

formája: vissza nem térítendő támogatás. Önrész vállalása nem kötelező, azonban az 

elbírálás során plusz pont érhető el vele, tehát az önerőt biztosító pályázók feltehetőleg 

előnyt élveznek a bíráláskor. A megvalósítási időszak határideje: 2019. október 31. 

 

Szentgotthárd Lendvával, illetve a szentgotthárdi Széchenyi István Általános Iskola évtizedek 

óta kiváló kapcsolatot tart fenn a Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolával, mely kapcsolat 
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képezné leginkább alapját jelen projektnek. Az iskolával történt egyeztetés mentén az alábbi 

főbb programelemekkel számolunk, a pályázat benyújtásáig a konkrét és részletes 

programtervet kidolgozunk: 

 

- várhatóan 2019. szeptemberi megvalósítás 

- min. 50 - 100 fő lendvai és szentgotthárdi diák és kísérő tanár bevonása   

- hivatásos kerékpáros túravezető(k) alkalmazása 

- a túrán résztvevők számára kerékpár biztosítás (kölcsönzéssel, kiindulópont várhatóan: 

Alpokalja Motel és Kemping) 

- kapcsolódó teljes ellátással 

- kísérőprogram: város- és helytörténeti programok.  

 

Így a Szlovéniából érkező, illetve szentgotthárdi diákok Szentgotthárdról közösen indulnának 

a kerékpártúrára, melynek pontos útvonala jelenleg kidolgozás alatt van még. A túra 

mindenképpen érintene kulturális, történelmi látnivalókat is, de tartalmazna olyan játékos 

elemeket, amelyet az érintett korosztály indokol. A túra végeztével pedig ismét 

Szentgotthárdra érkeznének meg. 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 
1. Mi indokolja, miért szükséges? 

A kerékpározás népszerűsítése iránt is, az egészségmegőrzés ügyéért is, a nemzetközi 

kapcsolatok erősítése iránt is, a szentgotthárdi fiatalokért is, a régiós kapcsolatok 

erősítése iránt is elkötelezett Szentgotthárd Város Önkormányzata. Ezeket a célokat 

egyszerre elégíti ki ez a pályázat. 

  

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

feltételek?  

Nyertes pályázat esetén mindezen feltételeket lehet biztosítani a pályázati pénzből. A 

szervezéshez szükséges személyi feltételeket biztosítani tudjuk. A támogatás saját 

forrással történő kiegészítése előnyt jelent az elbírálásnál.  

 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Tekintettel arra, hogy a pályázat egy konkrét eseményhez kapcsolódik, nem releváns 

kérdés.  

 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns kérdés. 

 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Nyertes pályázat hiányában a rendezvényre nem kerül sor. 

 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Programterv-pályázat összeállítása, benyújtása, nyertesség esetén szerződéskötések, 

megvalósítás, elszámolás. 

 

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

 

Határozati javaslat: 

        

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be „Kerékpárral 7 határon át” 

pályázati kiírásra az előterjesztésben foglaltak szerint, 

A. / önerő biztosítása nélkül, 100%-ban pályázati finanszírozásból, bruttó 500.000,- Ft 

projektköltségvetéssel és vállalja a projekt előfinanszírozását. 

B. / a bruttó 500.000,- Ft támogatási összegen felül további … (100.000,- Ft) …… 

önerővel járul hozzá a pályázat sikeres elbírálása esetén és vállalja a projekt 

előfinanszírozását a …………………… terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2019. február 26. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Leader pályázati lehetőség  
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Megjelent az Őrség Határok Nélkül LEADER helyi akciócsoport által kiírt „Térségi 

turisztikai attrakciófejlesztés”, VP6-19.2.1.-68-2.-17 kódszámú felhívás a Vidékfejlesztési 

Program keretén belül. 

 

A felhívás célja a helyi és/vagy térségi szintű önálló vagy szálláshelyhez kötődő turisztikai 

szolgáltatások, attrakciók fejlesztésének, megvalósításának támogatása, amelyek 

hozzájárulnak az Őrség Határok Nélkül helyi akciócsoporthoz tartozó térség turisztikai 

versenyképességének megőrzéséhez, növeléséhez, a helyi gazdaság élénkítéséhez és a 

foglalkoztatás növeléséhez. A felhívás azon fejlesztési igényekre kíván reagálni melyek 

elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, helyben illetve a térségben tartózkodási időt 

hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal - közvetett módon - helyi-térségi foglalkoztatás 

bővítési potenciált hordoznak magukban. A fejlesztések eredményeképpen hosszabb időt 

tudnak eltölteni a turisták a térségben és igényeik kiszolgálására olyan turisztikai 

szolgáltatások nyújthatók a célcsoport bevonásával, amelyek hozzájárulnak a helyi gazdaság 

élénkítéséhez, munkahelyek teremtéséhez. 

 

Benyújtási időszak: 2019. február 01-től – 2019.február 28. 

A támogatás mértéke: minimum 1.000.000,- Ft, maximum 15.000.000,- Ft  

Támogatási intenzitás: 60%  

Önerő: 40%  

Előleg: 50% (ugyanakkor informális tájékoztatás keretében azt az állásfoglalást kaptuk, hogy 

előleg igénylésével nem célszerű számolni, mivel ahhoz bankgarancia szükséges, illetve 

negatív tapasztalatok is születtek ennek kapcsán más előleget igénylők esetében) 

Fenntartási kötelezettség: a projekt befejezését követő 5 év 

 

Választható önállóan támogatható tevékenységek: 

Tevékenység rövid megnevezése Tevékenység leírása 

Önálló turisztikai attrakciók, szolgáltatások 

kialakítása, meglévők fejlesztése 

Szabadidős, aktív turisztikai attrakcióhoz 

kapcsolódó fejlesztések támogatása vagy új 

turisztikai attrakció kialakítása (helyi, térségi 

jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező 

kulturális, épített, természeti örökség 

turisztikai hasznosítása, továbbá a szabadidő 

aktív eltöltését biztosító turisztikai 

fejlesztések, pl. kalandpark, tematikus utak, 

falusi wellness stb.) 

 

Szálláshelyhez kötődő turisztikai 

szolgáltatások 

Meglévő, működő szálláshelyhez kötődő 

fejlesztések meglévő szolgáltatás 

fejlesztésével vagy új szolgáltatás 

kialakításával (pl. rekreáció, 

egészségmegőrzés, szabadidős létesítmények 

stb.) 
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Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Tevékenység rövid megnevezése Tevékenység leírása 

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása Tájékoztatási és nyilvánossági 

tevékenységek az ÁÚF alapján 

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói 

Okirat kézbesítéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat kézbesítését követően 

legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

 

Projekt javaslat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a fenn ismertetett pályázati konstrukcióban az Alpokalja 

Motel területének fejlesztésére igényelhetne támogatást.  

„Önálló turisztikai attrakciók, szolgáltatások kialakítása, meglévők fejlesztése” jogcímen 

adnánk be pályázatot, mivel a SZET Kft. nem rendelkezik MVH-s regisztrációval, de a 

projekt amúgy sem kizárólag a Motelt, hanem a várost is segítené. Az Alpokalja Motel udvara 

amellett, hogy a kenusoknak is pihenőhelyszínt biztosít, régóta a város tervei között szerepel, 

hogy mint egy közösségi tér is megjelenhessen a mindennapokban. Így a fejlesztés 

eredményeként „megnyitnánk” ezt a területet a szentgotthárdiak előtt is azzal, hogy a 

szemben lévő benzinkúttal körülbelül egy magasságban egy hidat (1. számú melléklet) 

létesítenénk (hasonlóan a pár méterrel arrébb lévő élelmiszerbolthoz), amellyel közelebb 

hoznánk a területet a város életéhez, illetve annak könnyebb megközelíthetőségét is lehetővé 

tennénk. 

A terület „megnyitását” követően pedig magát a területet is fejlesztenénk természetesen. 

Ennek keretében a gyerekekre és a felnőttekre egyaránt gondoltunk. A kisebbek számára 

játszóeszközök kerülnének telepítésre (2. számú melléklet), míg a nagyobbaknak pedig 

szabadtéri kondi eszközöket (3. számú melléklet) helyeznénk ki, amik régóta hiányként 

jelennek meg a városban. 

Ezeken túl egy főzőhely (1. számú melléklet) is kialakításra kerülne az ilyen céllal jelenleg is 

használatban lévő pontján az udvarnak. Azonban egy minőségibb, valóban főzéshez 

megfelelő körülményeket kínálva. 

A projekt egyszerre több területet is kielégítene: 

• Kerékpáros turizmus fejlesztése 

• Vízi turizmus fejlesztése 

• Sport - mozgás lehetőségek megteremtése 

• Kulturális vonatkozású szabadidő lehetőségek fejlesztése 

• Kemping / Motel lehetőségeinek kihasználása 

 

A pályázat, mely a „Kössön ki Szentgotthárdon, azaz kenu megálló fejlesztése” nevet viseli, 

elsősorban a kenu és kerékpáros turizmus szempontjából kerülne bemutatásra a 

Támogatáskezelő számára. 

 

Ennek mentén a projekt költségvetése a következőképpen alakulna: 

 

Tevékenység Teljes összeg* Támogatás összege* Önerő* 

Gyermek 

játszóeszközök 

1.846.266,- Ft 1.107.760,- Ft 738.506,- Ft 

Szabadtéri street 

workout eszközök 

3.536.188,- Ft 2.121.713,- Ft 1.414.475,- Ft 
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Gyalogos híd 5.969.000,- Ft 3.581.400,- Ft 2.387.600,- Ft 

Főzőhely kialakítása 5.397.500,- Ft 3.238.500,- Ft 2.159.000,- Ft 

Projekt előkészítés 

költsége (tervezés, 

engedélyezés) 

1.200.000,- Ft 720.000,- Ft 480.000,- Ft 

Nyilvánosság 30.000,- Ft 18.000,- Ft 12.000,- Ft 

Összesen: 17.978.954,- Ft 10.787.373,- Ft 7.191.581,- Ft 

*bruttó összeg 

 

Koncepcionális keret: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata évek óta napirenden tartotta az Alpokalja Motel és az 

ahhoz kapcsolódó terület lehetséges fejlesztési irányait. Sikeres pályázatoknak és 

támogatásoknak köszönhetően az idei évtől pedig jelentős lépéseket tehet ez ügyben, ugyanis 

a következő ütemterv alapján kiemelkedő fejlesztések és beruházások valósulhatnának meg az 

idei esztendőtől: 

1. ütem:  

Kajak – Kenu Szövetséggel közös projekt keretében 50.000,154,- Ft támogatást ítéltek meg a 

terület fejlesztésére. Ennek keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg 2019. június 

10-ig: 

- Meglévő szociális blokk festés  

- Meglévő közösségi tér felújítás  

- Közösségi és szociális blokk kialakítás  

- Közlekedő út készítés  

- Közvilágítási rendszer kiépítés  

- Zöldterület rendezés  

- Kerítésépítés  

- Zárt kerékpártároló helyiség kialakítása  

 

2. ütem: 

Szintén a Kajak – Kenu Szövetséggel történő együttműködés keretében további 30.000.000,- 

Ft-os pályázati támogatással kalkulálunk az idei év második felére, vagy a jövő év első felére 

vonatkozóan. Ennek tartalma jelenleg kialakítás alatt van, de prioritást élvez a Motel 

homlokzatának felújítása, busz parkolóhely kialakítása és csónakház kialakítása is. A 

tevékenységek az elérhető keretnek megfelelően kerülnek kijelölésre. 

 

3. ütem: 

Jelen előterjesztésben tárgyalt Leader pályázat pedig a területet a városi életbe is be tudná 

kapcsolni mind fizikailag a híd segítségével, mind pedig az új szolgáltatásokkal: főzőhely 

kialakítása, gyermek játszó - és felnőtt sporteszközök telepítése. Sikeres elbírálás esetén 

várhatóan legkorábban az év második felében kerülhetne sor az eszközök telepítésére, a 

pályázatról való Támogatói döntés függvényében. 

 

Hatásvizsgálat 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 

A projekt lehetővé tenné olyan hiánypótló fejlesztések megvalósulását, amelyek a 

helyi lakosság és a turisták igényeire egyszerre reagálnak. A pályázat minden eleme új 

szolgáltatás megvalósulását teszi lehetővé a városban. 

 

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

Rendelkezésre állnak, pozitív döntés esetén a megvalósításhoz szükséges saját forrás, 

illetve az előfinanszírozáshoz szükséges költség fedezetét az Önkormányzat 

költségvetésében kell megtalálni. 

 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Legalább a fenntartási időszak végéig a megvalósított pályázati fejlesztéseket fenn kell 

tartani, arra a költségvetésben pénzeszközöket kell majd biztosítani. Ennek nagysága 

azonban nem jelenthet megoldhatatlan feladatot.  

 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Kockázata, ha nem működik majd, mert a szentgotthárdiak szándékaink ellenére nem 

fogják majd igénybe venni. A másik kockázata, hogy egy működő kemping területére 

engedjük be azokat (a szentgotthárdiakat), akik ott esetleg nem pont úgy akarnak 

pihenni mint azok, akik turistaként „lakni” szeretnének egy üdülésre kitalált 

kempingben. Mondhatjuk ezt érdekes kísérletnek is, aminek a végeredménye ma még 

nem egyértelmű. Természetesen a két dolog kiválóan meg is férhet egymás mellett. 

 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A Motel udvara a jelenlegi állapotban marad, az itt említett, szükségesnek mondott 

fejlesztések nem valósulnak meg, amik mind turisztikai mind pedig városi 

szempontból fontosak. A régóta napirenden lévő és több alkalommal fejlesztési 

prioritásként megfogalmazott célok nem valósulnak meg. 

 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Pályázatírás, Támogatáskezelővel folytatott konzultáció Őriszentpéteren, sikeres 

pályázat esetén a projekt lebonyolítása, szerződés-megrendelés, megvalósítás, 

elszámolás. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az előterjesztésben meghatározottak szerint pályázatot 

nyújtson be „Kössön ki Szentgotthárdon, azaz kenu megálló fejlesztése” néven a „Térségi 

turisztikai attrakciófejlesztés” elnevezésű, VP6-19.2.1.-68-2.-17 kódszámú pályázati 

felhívásra a szentgotthárdi 1568/14 hrsz-on található kenu megállóhely fejlesztésére 

vonatkozóan. 

Sikeres elbírálás esetén vállalja a projekt előfinanszírozását és biztosítja az ehhez szükséges 

7.191.581,- Ft önerőt a 2019. évi költségvetés terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
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Szentgotthárd, 2019. február 27. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 
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2. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. számú melléklet 
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3. számú melléklet 
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