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Tárgy: Idősügyi Tanács soron következő ülése 

Készült: Polgármesteri Hivatal, Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 17.számú tárgyaló  

              2012.01.24. 13.00 órakor 

 

Huszár Gábor polgármester megnyitja az ülést, üdvözli az Idősügyi Tanács tagjait. 

 

1. napirendi pont: A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon, beszámoló az 

önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahely teremtő intézkedéseiről és a 

közfoglalkoztatás tapasztalatairól 

Bartakovics Attila: elmondja az előterjesztést. Helyi szinten önkormányzati, rövid távú 

foglalkoztatás valósult meg, a térségben 800 főt tudtak foglalkoztatni. 434 nem támogatott 

álláshely van. A munkanélküliségi ráta:8,3%, ez összesen 534 fő nyilvántartott álláskeresőt 

jelentett szeptemberben. 

A 2006-os állapothoz viszonyítva emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma. Akkor 630-

650 fő körül mozgott ez a szám. Az Erdészet, a Vízügy és a Rendőrség indít ebben az évben 

országos közmunkaprogramokat, előreláthatólag 2012.február 1-től. Általában, ha a nemek 

szerinti megoszlást nézzük, akkor a férfiak vannak többségben a munkanélküliek között. A 

szakképzettség, iskolai végzettség tekintetében: 7,3% a főiskolát, egyetemet végzettek aránya, 

a gimnáziumi végzettséggel rendelkezők aránya: 13,7%, a szakközépiskolát végzetteké: 

16,5%. A tartós munkanélküliek aránya ( akik, több, mint 1 éve munkanélküliek) 30%-os. 

Még mindig nagyon magas. Ennek több negatív következménye lehet: pl. mentális 

betegségek, a közösség hiánya, a napi rutin hiánya. Némely munkáltató továbbfoglalkoztatást 

is vállal, abban az esetben, ha munkanélkülit alkalmaz. 2011 szeptembere óta 3 hónap az 

álláskeresési ellátás időtartama, ami még év elején 6 hónap volt. 

Komáromi Józsefné: Ha csökken a munkanélküliek száma, az örömteli dolog. Minél 

alacsonyabb a képzettsége valakinek, annál nagyobb az esélye, hogy munkanélküli lesz. 

Sokan a 8.általános iskolát sem fejezik be. Szentgotthárdon kinyitott a szálloda, a fürdő, ők 

hány főt foglalkoztatnak? Ezen belül is hány fő a szentgotthárdi lakos?  

Mennyi a regisztrált és a nem regisztrált munkanélküli szentgotthárdiak száma? Igaz az, mely 

szerint a közfoglalkoztatásba diplomásokat is be lehet vonni? Azt is hallottam, hogy 

minimális a díjazás, de ez hova fog vezetni? Mi van az iskola kerülő gyerekekkel, akik a 8 

általánost sem fejezik be? 

Bartakovics Attila: Az Opel, ha beindul, felszívja a munkanélküliséget. A fürdő is 72 fővel 

nyitott, de most 50-60 fő a szentgotthárdi lakos. Inaktívakat is felvesznek, de ott is meg kell 

határozni, mi a munkakör, amit el kell látnia. Be fogják vezetni az 5%-os bérkompenzációt a 

vállalatoknál. Erre a Munkaügyi Központban lehet majd pályázni. De indul az idén a helyi, 

intézményi közfoglalkoztatás, ahol szintén munkanélkülieket lehet foglalkoztatni. 

Horváth József: Az Ipari Park helyzete is stabilizálódik, ez is előnyt fog jelenteni a jövőben 

induló vállalkozások számára. 

Dr.Csanaki Eszter: Az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről beszél. 2010-ben vezették 

be az iskoláztatási támogatás intézményét. Cél a gyerek helyes irányú fejlődése,a 

tankötelezettség teljesítése. Ha 10 igazolatlan órája van, akkor az iskola értesíti a jegyzőt, ha 

50 óra igazolatlanja van, akkor a gyermeket védelembe vesszük és az iskoláztatási támogatást 

felfüggesztjük. A támogatás felhasználásáról a jegyző gondoskodik, eseti gondnokot jelöl ki. 

 

2. napirendi pont: Huszár Gábor: ismerteti az Idősügyi Tanács 2012 évi üléseinek 

napirendi pontjait. A napirendi pontokat egyhangúlag elfogadják a tagok. Majd javaslatokat 

kér a későbbi ülésekre. 



Az Idősügyi Tanács tagjai megköszönik a tájékoztatókat, azokat tudomásul veszik.  

 

Huszár Gábor polgármester lezárja az ülést és megköszöni a tagok aktivitását. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Huszár Gábor                                                                              Fábián Béláné                                                                            

Elnök                                                                                                Titkár 

 


