
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére 

 

Tárgy : Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti üzlethelyiség hasznosításának kérdése: elvi 

döntés meghozatala    

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. bevezető 

 
Az önkormányzat tulajdona a Sztg. Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti 29/A/2 hrsz-ú, 83 m2-es 

(korábban önkormányzati bérlakás ami időközben üzlethelyiség átminősítést kapott) és a 

29/A/1 hrsz-ú, 33 m2-es alatti üzlethelyiség.   

A Széll K. tér 15 .sz. alatti 2 üzletet és 6 lakást magába foglaló társasház tisztán 

önkormányzati tulajdonú (, mely egy 3 egységből álló háztömb (utcafronti tömb, a lila színű 

ház, az udvarban egy lapostetős rész, majd a hátsó tömb, mely a várkerti parkoló felől látható) 

 

- A Szentgotthárd,  Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti 29/A/2 hrsz-ú 83 m2 alapterületű 

lakás korábbi bérlője 2011-ben elhalálozott.  

- Ezt követően a Testület  a lakás üzletként történő bérbeadása mellett döntött. Több 

fordulóban is hirdettük, de ajánlat nem érkezett.  

- Majd ezt követően felmerült az, hogy a lakást is magába foglaló társasház utcafronti 

épületében a lakásból annak átépítésével üzlethelyiséget lehetne kialakítani és azt 

lehetne hasznosítani. Ezzel együtt a fő téri épület homlokzati részét fel is kellene 

újítani. (utcafronti homlokzat felújítása –ablakok, portálok, cseréje, új üzlethelyiség 

bejáratának kialakítása, tetőzet felújítása-tetőcsere)  

- Elkészíttettük  az engedélyes terveket és a tervezői költségvetés alapján megállapított 

összeg (átalakítás és homlokzatfelújítás) a 2013.évi költségvetésben beállításra került. 

 

Ebből a helyzetből több irányba is tovább lehet lépni: 

       - A tervek alapján az ingatlant átépítjük majd ezt követően bérbe adjuk. 

Meghatározhatjuk a profilt is amit elvárunk az üzlet bérlőjétől 

       -    Az ingatlant bérbeadjuk azzal, hogy a bérlő lesz köteles az átalakításokat a terveink    

            szerint  elvégezni –    ennek költségeit a bérleti díjból majd lelakhatja. 

       -   Eladjuk az ingatlant – de ettől kezdődően igazi ráhatásunk már nem lesz az ottani      

            történésekre.  

  

 

Ezekre az üzlethelyiségekre korábban az alábbi ajánlatok érkeztek: 

- Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. alatti, 29/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség bérlő: a 

FANATIC BT. 9970 Szentgotthárd, III. Béla kir. u. 11., vételi és bérleti ajánlatot a 

CONTAT-PROVENCE KFT. 9970 Szentgotthárd, Vakarcs Kálmán u. 1. (képv.: 

Orbán Tamás) nyújtott be, továbbá a Gyöngycukor Kft. képviselője Kozó Valéria is 

jelezte ilyen irányú szándékát. 

-   Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú üzlethelyiség, mely 

jelenleg üresen áll, vételi és bérleti ajánlatot a CONTAT-PROVENCE KFT. 9970 

Szentgotthárd, Vakarcs Kálmán u. 1. (képv.: Orbán Tamás) továbbá a Gyöngycukor 

Kft. (képviselője Kozó Valéria) nyújtott be. 

 



- Dig-Tech Kft. (9400 Sopron, Balfi u. 70.) szeretne fogtechnikai tevékenység céljára 

önkormányzati ingatlant bérbe venni. (2012. decemberében jelezték ezen igényüket, 

kérdéses, hogy aktuális-e még) 

   

A CONTAT-PROVENCE KFT. és a Gyöngycukor Kft. is jelezte, hogy a Széll K .tér 15. sz. 

alatti ingatlanokat egyben kívánják megvásárolni (vétel esetén a Gyöngycukor KFt-t 

önmagában is érdekelné a 83 m2-es helyiség) amennyiben nem az értékesítés mellett dönt a 

T. Testület, akkor a bérbeadás is érdekelné őket, természetesen mindkét ingatlanra 

vonatkozóan.  

 

Esetleges értékesítés esetén a következőkre lehetne számítani:  

 
Az ingatlanokra korábban, 2012. októberében értékbecslést is készíttettünk, viszont akkor 

még lakásként szerepelt a 29/A/2 hrsz-ú ingatlan. Amennyiben értékesítés mellett döntene 

a T. Testület, úgy az értékbecsléseket aktualizálni kellene. 

Az ingatlanok adatai: 

Cím Hrsz. terület 
Megnevezés Bérlő Értékbecsült ár 

2012.10.18.  

Sztg., Széll K. tér 15. 
fszt. 

29/A/1 33 m
2 

üzlethelyiség 
Fanatic BT. 

(határozatlan időre 
szóló bérl. szerz.) 

7.657.650.-Ft 
(232.050.-Ft/m2) 

Sztg., Széll K. tér 15. 
fszt. 1. 

29/A/2 83 m
2 

lakás üres 
14.242.800.-Ft 

(171.600.-Ft/m
2
) 

 

A Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. alatti, 29/A/1 hrsz-ú, 33 m2-es üzlethelyiség jelenleg 

bérbeadás útján hasznosított, határozatlan idejű bérleti szerződés alapján.  

Mivel a bérleti szerződésben nincs kikötve felmondási idő, így az az 1993. évi LXXVIII. Tv. 

43.§. (1) bekezdése alapján egy évnél rövidebb nem lehet, tehát a jövőbeli vevőnek bérlőstől 

kell megvenni az üzlethelyiséget, amennyiben nem a bérlő vásárolja meg az ingatlant. 

Természetesen a bérlőnek elővásárlási joga áll fenn. 

 

Az értékesítéshez kapcsolódó jogszabályok: 
Üres lakás és üzlethelyiségek értékesítése esetén az Önkormányzat vagyonáról szóló  4/2001. 

(II.1.) önkormányzati rendelet szerint kell eljárni.  

A pályázat feltételeit és az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján kell 

meghatározni.  

Az önkormányzat vagyonáról szóló 14/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §-a alapján a 

vagyont elidegeníteni az alábbi módon lehet: 

15. § Vagyon elidegenítése 

  (2) -25.- M/Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a 

helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TV-

ben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való 

közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.   

 

Az ingatlanok vételára az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ 1 

(bekezdés) j.) pontja alapján ÁFA-t nem tartalmaz. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján az államot minden 

más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 

 

Az értékbecslés és egyéb járulékos költségek (pl. tulajdoni lap) összege 23.500.-

Ft/ingatlan, melyet a 231/2005. képviselő-testületi határozat alapján a vételárban 



érvényesíteni kell. 

 

A felújítás – átépítés költségei 
 

Az tény, hogy a lakás üzletként való hasznosításához elengedhetetlen a Homlokzat 

átalakítása, felújítása!! 

 

A Széll K .tér 15. sz. alatti társasház – mely tisztán, 100%-ban Önkormányzati tulajdonban 

van - felújítása érdekében engedélyes terveket készíttettünk a VÉ-KO INVEST KFT-vel.  A 

Lakáskoncepció részeként elfogadott felújítási programtervben ezen ingatlan felújítása 

szerepel első helyen.  

Mint mindenki előtt ismert az ingatlan nagyon rossz állapotban van, főleg annak homlokzata. 

A földszinten lévő lakás üzlethelyiségként történő hasznosításához szükséges az utcafronti 

homlokzat átalakítása: bejárat kialakítása, nyílászárók, portálok cseréje is. 

Mivel az épület utcafronti homlokzata helyi védelem alatt áll, ezért engedélyes tervek 

elkészíttetése szükséges. Az eddig elkészült tervek szerint készített tervezői költségvetés 

alapján becsült összeg, mely az utcafronti homlokzat átalakításán és felújításán kívül a 

tetőhéjazat cseréjét, kémény és tűzfal átrakását –mivel az a szomszédos ház teteje felé dől – is 

tartalmazza:  bruttó 14.311.000.-Ft. (A majdani ajánlatkérések alapján ezen összeg 

változhat bármelyik irányba a kivitelezők által adott legjobb árajánlat szerint) 

Az Önkormányzati ingatlanok felújítására fordítható keretben ez az összeg 14.500.000.-Ft-tal 

tervezve van. Továbbá II. ütemként lehet tervezni az épület udvar felőli homlokzatának a 

felújítását is. (Ez kb. 6.650.000.-Ft). 

Az értékesítés esetén biztos, hogy külön gond lenne a homlokzatfelújítás költségeinek a 

viselése is hiszen elvileg ezt már az új tulajdonosnak is viselnie kellene – azt viszont nehéz 

elképzelni, hogy valaki megvásárolja az ingatlant amit jelentős milliókért még át kell alakítani 

és több millió Ft-ért még finanszírozza a homlokzatfelújítás költségeit is. (A másik eset, hogy 

e várható és látható költségek miatt eleve alacsony vételárat lesz csak hajlandó megadni az 

ingatlanért. 

 

Összességében  

azt az elképzelésünket szeretnénk ha megerősítené a T. Testület, hogy a város fő terén az 

egyik legszebb ingatlannak a felújítását kellene hogy végigcsinálja az önkormányzat majd a 

felújított és átalakított üzlethelyiségre olyan bérlőt találjon aki az önkormányzat szerint fontos 

profilú tevékenységet folytat. (Ilyen lehetne mai tudásunk szerint  egy igazi jó cukrászda a 

Széll K. téren ahol választék és hely is van arra, hogy a vendégek elfogyasszanak 1-2 

süteményt – de más hasonló profi is elképzelhető lenne.) 

 

Amennyiben viszont a tulajdonos képviselője az eladás mellett dönt, akkor ezt készítjük elő és 

az ingatlant értékbecsültetjük.   

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező 

- Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt.  sz. alatti, 29/A/1 hrsz-ú, 33 m
2
 alapterületű, jelenleg 

bérbeadás útján hasznosított üzlethelyiséget nem értékesíti, 

- Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű  

üzlethelyiséget nem értékesíti, annak hasznosításáról a társasház utcafronti épületének 

felújítását követően fog határozni. 



 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, alább felsorolt ingatlanokat az Önkormányzat vagyonáról szóló többször 

módosított 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben 

szokásos módon meghirdeti eladásra – ennek előkészített anyaga a következő testületi ülésre 

kerüljön a képviselők elé.  

 

 

 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal 

Szentgotthárd 2013. szeptember 17. 

 

 

Fekete Tamás 

                        városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2013. szeptember  25.-i ülésére 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

 

8/2013. számú képviselő-testületi határozat 

 

JUBILEUMI MUNKACSOPORT munkája 

 

2013.  szeptember 10-én  tartotta legutóbbi megbeszélését a Jubileumi Munkacsoport, melyen 

a krumpli fesztivál tapasztalatai,  a szeptember hónapban megrendezésre kerülő Európai 

Mobilitási Hét programjai és a szeptember 28-29-re tervezett Itthon vagy – Magyarország, 

szeretlek! rendezvények programjainak  lebonyolításával kapcsolatos feladatok átbeszélése 

volt a napirend. 

 

1.  Szeptember 07-én került megrendezésre  a Zöld Szentgotthárd Környezetvédelmi, 

Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál, melynek keretében Rába-menti Szlovén Nap és a 

13. Pirított burgonya Fesztivál is volt. A rendezvény nagyon sikeres volt, több ezre 

látogatottsággal. 

2. Az Európai Mobilitási Hét városi programja szeptember 20-án egy napra 

koncentrálódik, az előző évi tapasztalatok alapján a PKKE most sem szervez többnapos 

rendezvényt. Pénteken viszont több program is várható – reggel a Széchenyi István Ált. 

Iskolánál jutalmazzák a kerékpárral érkező tanulókat. A délelőtt folyamán a Színház 

melletti szabad területen és friss levegőn  az ovisoknak lesz torna és mozgásos 

vetélkedő. Kora délután a város központban a napközis csoportok  és érdeklődők 

számára lesz torna, ügyességi verseny. A délután folyamán még közös kerékpározás és 

különböző mozgásformák kipróbálására nyílik lehetőség. 

3. Az Itthon vagy - Magyarország , szeretlek!  felhívásra eredetileg kétnapos 

rendezvénysorozatra nyújtott be pályázatot az önkormányzat a televíziós közvetítés 

reményében. Időközben kiderült , hogy televíziós közvetítés nagy valószínűséggel csak 

a megyeszékhelyekről lesz, így a csoport úgy döntött, hogy a két naposra tervezett 

rendezvényt egy napra, mégpedig vasárnapra szervezi át. Tette  ezt azért is , mert a 

PKKE  értesülése is az volt, hogy a szombati napon a környék településein kivétel 

nélkül kisebb-nagyobb rendezvények lesznek ( pl. Tökfesztivál, Szüreti felvonulás stb. ) 

 A vasárnapi program az alábbiak szerint alakul: 

 I Nemzetközi Vasútmodell Kiállítás a Színházban és környékén, Nyílt hétvége a 

Hivatalban, a könyvtárban és a Múzeumban, Kirakodó vásár a Színház környékén, 

14.00 órakor szavaló verseny a Refektóriumban, Új Szentgotthárd könyv bemutatója a 

refektóriumban 17.00 órakor, 18.00 órakor „dobókör” átadás Pars Krisztián és Gécsek 

Tibor részvételével, 18.30 Kulturális programok a Színház és a Templom között 

felállított színpadon , majd az est zárásaként 21.30 órakor pásztortűz gyújtása. 

4.  A munkacsoport tájékoztatást kapott, hogy az elkülönített pénzügyi keretből 1.283.688.-

Ft a még felhasználható összeg ( bár több számla az előző időszakrendezvényeiből még 

nincs kifizetve.) 



5. A megbeszélésen szó esett még az október 5-én rendezendő Zene Világnapi 

Kórustalálkozóról, melynek kezdési időpontja változik 17.00 órára. 

 Eldőlt az október 12-i Fúvószenekari koncert helyszíne is – a Széchenyi 

Tornacsarnokában lesz, és az együttes tájékoztatatása szerint támogató jegyvásárlásra 

lesz lehetőség. 

6. A Munkacsoport megállapodott abban is , hogy a Mozi  névadó ünnepségével 

kapcsolatban a szervező munkát el kell kezdeni. 

 

 

 

II. A Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

 

Városüzemeltető ügyek: 

 

 Folyamatban vannak a teljes szélességű burkolat-felújítási munkálatok. A közbeszerzési 

eljárás lefolytatását követően a kivitelező az UTPLAN Kft.. A szerződéses ár bruttó 

82.637.948,- Ft összeg  A felújításra kerülő utak : Zsidahegyi utca, Fővég utca első 700 

m-es szakasza, az Örökzöld u. Vakarcs utcától a Zsidai útig terjedő szakasza, Felsőmező 

utca, Erzsébet utca, a Szvétecz u, a Dobó I. utca, Pável Á. ltp.-en 56,25 m-es útszakasz, a 

Zsidai út Tűzoltó szertártól az Erdei útig terjedő szakasza és a  Tótfalusi u. É-i oldalán 

levő járda szakasz. Befejezési határidő 2013. október 13. A kivitelezés műszaki ellenőre a 

VÉKO Kft. Szentgotthárd. 

 

 Az önkormányzati tulajdonú utak, járdák, kerékpárutak kátyúzására a kivitelezői 
szerződés az önkormányzati tulajdonú SZET Szentgotthárdi Kft.-vel megkötésre került. 

Kivitelezés a SZET kft szeptember közepén tudta megkezdeni, mivel az önkormányzat 

csak erre az időpontra tudta az anyagköltséget megelőlegezni. Tervezett mennyiségek: 

450,00 m
2
 (hidegaszfalttal) + 280,00 m

2
 (melegaszfalttal). 

 

 Megtörténtek Szentgotthárd város közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú 
utakon lévő útburkolati jelek felújító festési munkálatai. Kivitelező: Útpiktor Kft. 

Szombathely. Felhívjuk a figyelmet, hogy az állami tulajdonú és kezelésű utakon az 

állami közútkezelő feladata és kötelessége az útburkolati jelek felújítása (Füzesi út, Széll 

K. tér, Árpád út, Kossuth L. utca, Mártírok út stb.)  

 

 Megtörtént a Mogersdorfi úton  2 db súlykorlátozó jelzőtábla cseréje, a József A. utcába a 

Rákóczi úti kereszteződéstől a Hunyadi út irányába 1 db megállni tilos jelzőtábla 

kihelyezése, illetve kiegészítő táblával ellátott megállni tilos jelzőtáblák KRESZ előírásai 

szerinti cseréje várakozni tilos jelzőtáblákra (6 db). Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megtörténtek a Szentgotthárd, Malom utca – Gárdonyi utca kereszteződésében, illetve a 
Hunyadi út Hunyadi vendéglő előtt az úttest szélén lévő leszakadt, balesetveszélyes rácsos 

csapadékvíz összefolyó aknák helyreállítása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megtörtént az Árpád út végén lévő (Szentgotthárd 933/1. hrsz.-ú) önkormányzati 
tulajdonú és kezelésű záportározó területének gépi kaszálása, illetve a területen felnőtt 

bozót irtása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 



 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 0 

Lakóház használatbavételi engedélyek, használatbavétel tudomásul            

vételi eljárások száma: 

0 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

0 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

3 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 2 

Építésrendészeti eljárások száma: 1 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 1 

 

 

     

 

Pénzügyi ügyek: 

 

Költségvetési feladatok: 

 

A rendelkezésre álló likviditási hitelkeret 2013. szeptember 20-ig állt rendelkezésre. 

Adóbevételünk szeptember 16-ig 321.025.000 Ft, melyet már terhel Önkormányzatunk 

86.752.361 Ft folyószámlahitel és kb 1 millió.Ft járulék 2013. szeptember 20-i visszafizetése, 

az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat kezességvállalásából adódó folyószámla hitel és 

járulékai 2013. szeptember 16-i kifizetése 16.024.044 Ft összegben. 

A kifizetetlen számlák összege: 30.847.159 Ft, Társulás és társulási intézmények 

finanszírozására 34.736 e/Ft  valamint a Gotthard Therm Kft kezességvállalásból származó 

kötvény és kamat, mely – árfolyamtól függően - kb 153 millió Ft. A 2013. szeptember 20-án 

befizetendő áfa várható összege 16 millió forint. 

A fentiek alapján összes kintlévőségünk: 338.359.564 Ft 

Szeptember hónapban szükséges megkötni a számlavezető pénzintézettel a munkabérhitel 

szerződést.  

 

Az Ávr új szabályozása alapján az eddig negyedéves adatszolgáltatás havira módosul - 

ugyanakkor megmarad a negyedéves termin is -, mely még több terhet ró az amúgy is 

túlterhelt pénzügyi kollégákra. 

 

Felhívjuk a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy Önkormányzatunk a jövőben 

kiadásokat csak a ténylegesen befolyt bevételből tud teljesíteni, mivel a továbbiakban 

folyószámlahitel nem áll rendelkezésre!!! 

 

 

Adóhatósági munka: 

 

A havi zárással összefüggő kimutatásokat elkészítettük, és átadtuk a költségvetési csoportnak. 



 

Elkészítettük az adózók részére az egyenlegközlőket, melyből a szeptemberi fizetési 

kötelezettségükről tájékoztatjuk őket. Ez 3.568 levelet jelent, melyeket csekkel együtt 

folyamatosan borítékoltunk és postáztunk az adófizetők részére.  

 

A parkoló-bérlethez igazolások kiadása. 

Új ÖNKADÓ-változások feldolgozása.  

Adószámlákra beérkező befizetések folyamatos átvezetése költségvetés részére.  

Adatszolgáltatások  a Magyar Államkincstár felé. 

 

 

Állandó feladatok:  

 

A napi banki és postai befizetések könyvelése  folyamatosan történik. 

Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.   

A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások  ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra, és telekadóra bejelentkezők és a 

megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő 

ügyfeleknek, valamint  a  talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.   

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok  kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozathozatalok 

folyamatosan történnek. 

 

A beérkező méltányossági kérelmek elbírálása, és adóigazolások kiadása, adóérték- 

bizonyítványok  kiállítása, a túlfizetések kiutalása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tájékoztatók: 

 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltsége 2013. július havi információs jelentése (2013.06.21 - 2013.07.20.) 

 

Munkaerő-piaci helyzet jellemzése 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 463 fő, 19 fővel kevesebb, mint az előző 

időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 6,8 %. Tárgyidőszakban 62 fő 

lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba. A belépők száma az előző időszakhoz képest 13 

fővel csökkent. Ágazat szerint legtöbben feldolgozóiparból (12 fő); kereskedelem, 

gépjárműjavítás (4 fő); közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás (3 fő). A többi 

belépő száma egyenletesen oszlik a többi ágazat között. A feldolgozóiparon belüli 



ágazatoknál is egyenletes a belépők számának eloszlása. A nyilvántartott pályakezdők száma 

38 fő, számuk az előző időszakhoz képest 7 fővel nőtt. 

 

Tárgyidőszakban kilépők száma: 81 fő, 10 fővel kevesebb, mint az előző időszakban. 8 fő 

közfoglalkoztatásban helyezkedett el, 12 fő helyezkedett el munkaviszony létesítésével. 55 főt 

zártunk ki statisztikából. Adott munkáltató nagyobb létszámban nem léptetett be regisztrált 

álláskeresőket. 

Tárgyidőszakban bejelentett álláshelyek száma 89 fő, az előző időszakhoz képest 17 fővel 

csökkent. A nem támogatott álláshelyek száma 45 fő. A nem támogatott, újonnan bejelentett 

munkahelyek többsége a feldolgozóiparból (32 fő) származik. 

 

A szentgotthárdi C.Tessile Kft. az augusztusi leállás után egy kb. 15-20 fős létszámbővítést 

prognosztizált. Csoportos behívást szerveztünk részükre a kirendeltségen. A cégnek sikerült 

kiválasztani a leendő alkalmazottak kb. 80 %-át. A szentgotthárdi székhelyű Pujante Kft., új 

telephelyen (Rábagyarmaton, a volt Vasi Épkoll Kft. telephelyén) is gyártani fog 

gyümölcskosarakat. Ez kb. 10-15 fő betanított munkás felvételével fog járni. A 

munkáltatónak csoportos behívás keretében toboroztunk a kirendeltségen. Az érdeklődés az 

alacsony bér és a telephely kedvezőtlen munkaerő-piaci mutatói miatt gyér volt. A 

felsoroltakon kívül behozott állásajánlatok nagy része 1-3 fős, mikro- és kisvállalkozások által 

kínált álláshelyek. 

 

Álláskeresők létszámadatai 

 

Szentgotthárd 

és kistérsége 
2013.03.20 2013.04.20 2013.05.20 2013.06.20 2013.07.20 

Álláskeresők 

aránya a 

gazdaságilag 

aktív 

népességen 

belül (%)* 

9,1 8,1 7,3 7,1 6,8 

Regisztrált 

munkanélküliek 

és nyilvántartott 

álláskeresők (fő) 

621 551 498 482 463 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

-5,6 -11,3 -9,6 -3,2 -3,9 

Ebből: 

pályakezdő 

munkanélküliek 

és nyilvántartott 

pályakezdő 

álláskeresők (fő) 

44 38 29 31 38 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

12,8 -13,6 -23,7 6,9 22,6 



 

 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltsége 2013. július havi információs jelentése (2013.07.21 - 2013.08.20.) 

 

Munkaerő-piaci helyzet jellemzése 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 435 fő, 28 fővel kevesebb, mint az előző 

időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 6,4 %. Tárgyidőszakban 42 fő 

lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba. A belépők száma az előző időszakhoz képest 20 

fővel csökkent. Ágazat szerint legtöbben feldolgozóiparból (8 fő); szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás (4 fő). A többi belépő száma egyenletesen oszlik a többi ágazat között. A 

nyilvántartott pályakezdők száma 41 fő, számuk az előző időszakhoz képest 3 fővel nőtt. 

 

A kilépők számának alakulásáról tárgyidőszakban nem áll rendelkezésre statisztikai adat. 

 

Tárgyidőszakban bejelentett álláshelyek száma 138 fő, az előző időszakhoz képest 49 fővel 

nőtt. A nem támogatott álláshelyek száma 120 fő. A nem támogatott, újonnan bejelentett 

munkahelyek többsége a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágazatból (101 fő, 

ebből a legnagyobb létszámban, a WHC munkaerő-kölcsönző keres az Opel Szentgotthárd 

Kft. részére gyártósori összeszerelőket) származik. 

 

Augusztusban a legtöbb feldolgozóipari termelő üzem vagy a nyári leállását töltötte, vagy 

szabadságok egy részét ilyenkor adják ki. Jellemzően már a szeptemberi kezdésre kerestek 

munkaerőt. 

A Pujante Kft-nek (fa gyümölcskosarak készítése) nem sikerült megtalálni a szükséges 

létszámot, de 6-7 fővel is megpróbálják beindítani a termelést Rábagyarmaton. 

Ebből: 

rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülő 

munkanélküliek 

(fő) 

9 10 10 10 11 

Tartósan (egy 

éven túl) reg. 

munkanélküli** 

131 125 123 126 122 

Tartós 

munkanélküli 

arány (%) 

21,1 22,7 24,7 26,1 26,3 

Álláskeresési 

járadék (fő) 
69 67 68 56 52 

Álláskeresési 

segély (fő) 
10 10 11 10 11 

Foglalkoztatás 

helyettesítő 

támogatás (fő) 

153 133 127 119 112 



Az Opel Szentgotthárd Kft. eltávolítatta az összes állásajánlatát. A közeljövőben egy 

egységes, és a korábbitól eltérő hirdetési arculattal szeretnének megjelenni. A WHC-nek 

kiadták az operátori munkakör feltöltését. 

Egy koszorúkötő cég is az őszi időszakban kezdi az őszi-téli idénymunkát. Várhatóan 30-40 

főt fognak foglalkoztatni ideiglenesen Szentgotthárdon. 

A felsoroltakon kívül behozott állásajánlatok nagy része 1-3 fős, mikro- és kisvállalkozások 

által kínált álláshelyek (jellemzően támogatott foglalkoztatásra irányuló). 

 

Álláskeresők létszámadatai 

 

Szentgotthárd 

és kistérsége 
2013.04.20 2013.05.20 2013.06.20 2013.07.20 2013.08.20 

Álláskeresők 

aránya a 

gazdaságilag 

aktív 

népességen 

belül (%)* 

8,1 7,3 7,1 6,8 6,4 

Regisztrált 

munkanélküliek 

és nyilvántartott 

álláskeresők (fő) 

551 498 482 463 435 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

-11,3 -9,6 -3,2 -3,9 -6,0 

Ebből: 

pályakezdő 

munkanélküliek 

és nyilvántartott 

pályakezdő 

álláskeresők (fő) 

38 29 31 38 41 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

-13,6 -23,7 6,9 22,6 7,9 

Ebből: 

rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülő 

munkanélküliek 

(fő) 

10 10 10 11 11 

Tartósan (egy 

éven túl) reg. 

munkanélküli** 

125 123 126 122 123 

Tartós 

munkanélküli 

arány (%) 

22,7 24,7 26,1 26,3 28,3 



 

 

 

 

 

IV.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 

 

 

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

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

 

         Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- A  31/2012.(IX.27.)  rendelet : Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi 

költségvetéséről szóló rendelet módosítása értelemszerűen változtatást nem igényel.                                                

 

 

 

 

                        V. Válasz képviselői felvetésekre 

 

 

 

Vadász József :  A Szépvölgyi utca torkolatánál levő, Zsida patakon átívelő híd (kocsibejáró) 

védőkorláttal való ellátására árajánlatot kértünk. A védőkorlát a jelenlegi híd oldalaitól 0,3 m-

re betonalapra elhelyezett acél I gerendákra lenne szerelve. A végleges megoldást a jelenlegi 

átjáró bontását követően, a patakra épített , min. 10 tonna teherbírású, a vonatkozó 

szabványoknak megfelelő híd jelentené, melynek építési költsége az 5 mFt-ot meghaladná. 

A Zsida patak mederfalának beszakadását  jelző zsidai lakos vízügyi panaszát az Örségi 

Vízrendezési Társulat vezetőjével – bevonva a panaszbejelentőt is – közösen vizsgáltuk ki. A 

társulat vezetője ígéretet tett hiba mielőbbi megszüntetésére. 

 
Dr.Haragh László:  A 7459.számú Szentgotthárd-Rábafüzes ök. út a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt kezelésében van, azon gyalogos átkelő (zebra) csak a hozzájárulásukkal, terv és 

építési engedély birtokában lehetséges. Ugyanitt, a Felsőliget u. torkolatánál sárga villogó 

lámpa, szintén az engedélyükkel elhelyezhető. A jövő évi tervek között szerepel az Allison 

gyártelepéig egyesített kerékpárút és járda építése, amennyiben az építés forrásigényét sikerül 

megteremteni.  

Álláskeresési 

járadék (fő) 
67 68 56 52 40 

Álláskeresési 

segély (fő) 
10 11 10 11 12 

Foglalkoztatás 

helyettesítő 

támogatás (fő) 

133 127 119 112 96 



Az OPEL gyárhoz vezető önkormányzati kezelésű úton felfestett gyalogos átkelő található. A 

zebra elé sárga villogó lámpát kihelyezni forgalomtechnikai okokból indokolatlan. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: A Deák Ferenc utcai magántulajdonban levő szálloda 

tulajdonosait az elmúlt időkben többször, összességében többszázezer forint építéshatósági 

bírsággal próbáltuk jogkövetésre kényszeríteni, eddig sajnos eredménytelenül. 

A SMATCH áruház környezetében az építési törmelék (sitt) kezelését a közterület felügyelők  

rendszeresen ellenőrzik. 

A rábafüzesi városrészen – közterület felügyelők szerint – az illegális kamion parkolás 

megszűnt. 

Rábafüzes városrészen az életveszélyes lakóépületeket és az illegális fa- és egyéb anyag 

lerakatokat a közterület felügyelők és az építéshatóság rendszeresen ellenőrzik. 

 

Labritz Béla : A Felsőpatak hídjánál található kátyúk megszüntetésére a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt figyelmét felhívtuk. A Felsőpatak utcában az újabba keletkezett  kátyúk 

megszüntetését a SZET kft-től megrendeltük. 

  
Dömötör Sándor : A rábafüzesi kerékpárút garanciális bejárását 2013. 09. 26.-ára hívtuk 

össze. A kivitelező Németh Térburkoló és Útépítő kft-vel a garanciális javításokat 

elvégeztetjük. 

Szentgotthárd 2013. szeptember 17. 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 



VI. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2013. szeptember 

16-án 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 

ivóvízminőség-

javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-

javítása 

132/2009. 
179/2010. 

Elszámolható 

költségek – 

nettó: 

1F:1.617.000,- 

2F: 30.450.000,- 

 

Elnyert 
támogatás: 

1F: 

1.374.450,- 

Ft 

2F: 

27.405.000,- 
Ft 

1F: 242.550,- 

2F: 

3.045.000,- 

 
ÁFA (25 %): 

1F: 404.250,- 

2F: 

7.612.500,- 

Tempero Kft. végelszámolás 

alatt, új közbeszerzési eljárás 

lefolytatása. 

Ajánlatok bontása 2013. 

február 18. 
Nyertes ajánlattevő: Utplan ’95 

Kft. Szerződéskötés dátuma. 

2013. április 12. 

Kivitelezés elkezdődött! 

45%-os készültségű a projekt 

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 

EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 

182/2012. 
3.045.000,-Ft   Nyert! 

Szentgotthárd-Luzern 
energiaváros projekt 

Svájci-magyar 

Együttműködési 

Program 
Testvértelepülési és 

Partnerségi 

Pályázati Alap 

57/2011. 18.000.000,- Ft 
18.000.000,- 

Ft 

 

2.000.000,- 

Ft 

2013. augusztus 8. Záró 

rendezvény 

Szentgotthárdon. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-

2011-0006 

Vízügyi 
Igazgatósággal 

konzorciumi 

pályázat 

268/2011. 

 

Önk. 

projektrész: 

130.115.053,- 

 

Teljes: 

317.713.678,- 

Igényelt 

támogatás 

önk.: 

117.103.547,

- Ft 
 

Teljes: 

304.702.173,

- Ft 

 

Önkormányza

t: 

13.011.505,- 

 

Vízügy: 

0,- 

 

Kivitelező: UTPLAN ’95 

Építőipari és Szolgáltató Kft. 

(Zalaegerszeg) 

Kivitelezés 2013. szeptember 

15-én befejeződik. 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 
fejlesztése, Önerő 

Alap 

Belügyminisztérium 262/2012. 

 

13.011.505,- 

Ft 

 

 
Nyert! 

12.711.785,- Ft 

Hársas-tó 

szabadstrandjának 

fejlesztése – 

vízvezeték kiépítése, 
strand röplabda pálya 

létesítése 

LEADER 
 

Pályázó: 

Horgászegyesület 

Szentgotthárd 

2.838.497,- 

 

2.838.497,- 

 

 

 

 
0,- 

Szerződéskötés, VÍZÉPTEK 

Bt. 

Kivitelezés befejeződött. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd térségi 

közösségi közlekedés 
fejlesztése 

NYDOP-3.2.1/B-12 

Konzorciumi 

pályázat: 

konzorcium vezető-

Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 
Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

SzakonyfaluKonzor

ciumi pályázat: 

konzorcium vezető-
Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

Szakonyfalu 

20/2013. 

 

 

 

 

 

 

215.598.919 Ft 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

199.924.919

Ft 

0,- Nyert! 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

KEOP-2012-4.10.0/A. 

Önkormányzati 

intézmények 

megújuló 

energiával 
(napelem) való 

ellátása: 

28/2013. 

 

166.705.790,- 

Ft. 

 

 

141.700.670,

- Ft 

25.005.120,- 

Ft 

Benyújtva 2013. február 27-

én, elbírálás folyamatban. 

Tartalmi ellenőrzés alá 
bocsájtották. 

Leader- Radnóti úti 

gyermek kalandpark 

 

LEADER 
134/2013 

 
 

8.000.000,- 

 
  

2.160.000,- 

 

Beadási határidő: 2013. 

szeptember vége. 

Leader- Hársas-tó 

Információs táblák 
Leader - 

 
 

1.289.050,- 

 
 

 0,- 
Beadási határidő: 2013. 

szeptember vége. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Vizuális Művészetek 

Kollégiuma Nemzeti 
Kulturális Alap-

Szoborpályázat 

NKA 125/2013. 

 

 

1.289.050,- 

 

 

552.450,- Nyert! 

LEADER- 

Együttműködés a 
béke nevében 

(Vasvárral) 

MVH 57/2013. 

(III.22.) 

Közleménye 

- 25 000 000,- 

 

0,- 
Beadási határidő 2013. 

november 30. 

ÁROP 1.A.5-2013 

„Önkormányzati 

szervezetfejlesztés 

megvalósítása 

Szentgotthárdon” 

Államreform 

Operatív Program 
160/2013. 21 999 956,-  0,- 

Benyújtva 2013. július 29-

én. Elbírálás folyamatban. 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott 

pályázatok helyzete 2013. szeptember 16-án 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Lelki egészség 

megőrzése  

Szlovénia-

Magyarország  

2007-2013 

165/2008. 

Önk.  

 

174.908.-euro 
nyert 8.744.-euro 

A projekt megvalósult, 

elszámolása folyamatban van,  

2013. március 04-én VÁTI Kft. 

a helyszíni ellenőrzését 
megtartotta. 

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

Támogató Szolgálat 

pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.550.000.-

Ft/év 

8.550.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént 

Megvalósítás szakasza 

2012-2014 évekre befogadást 
nyert  



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

a Pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása 

szolgáltatás pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.000.000.-

Ft/év 

8.000.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  

Megvalósítás szakasza 

 

2012-2014 évekre befogadást 

nyert  

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

pályázat 

NRSZH 68/2009. 

2.600.000.-

Ft/év 

2.600.000.-

Ft/év - Megvalósítás szakasza 

SZEOB Tótágas 

Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-

11 

 
Szociális 

alapszolgáltatások 

és gyermekjóléti 

alapellátások 

infrastrukturális 

fejlesztése” 

 
  

47/2011. TT 

határozat 

 

 

 

 

87.940.705.- 

 

 

 

 

79.146.634.
-Ft 

 10% + az 
óvodai 

feladatellátási 

hely 

felújításának 

költségeinek 

100%-a 

nyert, támogatási szerződés 

megkötésre került, a 

közbeszerzés lezárt, nyertes 

kivitelező a Cseke Kft. 2013. 

május 07-én aláírtuk a 
szerződést, munkaterület 

átadás: 2013. május 15.  

A befejezés határideje: 2013. 

október 31. 

Munkálatok megkezdése: 2013. 

május 17-én. 60%-os 

készültség. Előreláthatólag a 
kivitelezés határidőre 

befejeződik. 

 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Játékvár 

Óvodájának négy 

gyermek 

csoportszoba teljes 
felújítására, és a 

hozzájuk tartozó 

gyermekmosdók-, 

illetve 4 db 

gyermeköltöző 

felújítása 
Kerekerdő Óvoda 

tetőszerkezetének 

felújítása, külső 

vakolat javítása 

a belügyminiszter 

4/2012. (III. 1.) 

BM rendelete, az 

önkormányzati 

feladatellátást 
szolgáló 

fejlesztésekhez 

kapcsolódó 

központosított 

előirányzatból 

származó 
támogatás 

igénybevételének 

részletes 

feltételeiről szóló 

felhívásra 

19/2012. TT 

határozat 

 

 

 

 

 
29.889.747.- 

 

 

 

 

 
 

 

nem 

részesült 

támogatásb

an 

6.235.079.-Ft 

BMÖGF/100-22/2013. ikt. sz. 

Belügyminisztériumi levél 

alapján:                       „ a 

támogatás alapjául szolgáló  

2012.évi költségvetési 

törvényben rendelkezésre álló 
előirányzat sajnálatos módon 

csak az igények töredékének 

kielégítésére volt elegendő, így 

a pályázat nem részesült 

támogatásban.” 

Egészségre nevelő és 

szemléletformáló 

életmódprogramok a 

Szentgotthárdi 

kistérségben 
 

TÁMOP-6.1.2/11/3 

69/2012. KT 
határozat 

 

20/2012. TT 

határozat 

- - 

100% 

támogatási 

intenzitású 

Nyert! Konzorciumi 

szerződéskötés megtörtént. 

Támogatási szerződéskötés 

folyamatban. 

SZEOB óvodai 

intézményegységének 
„óvodafejlesztés” 

pályázata 

Az 

Óvodafejlesztés” 
(kódszám: TÁMOP-

3.1.11-12/2) 

30/2012. TT 
határozat 

- - 
100% 

támogatási 

intenzitású 

forráshiány miatt nem 

részesülhetett támogatásban, 

tartaléklistára került 

 



Kerekerdő Tagóvoda 

(Rönök) tetőcsere és 

homlokzat 

hőszigetelése 
 

Tapsifüles Tagóvoda 

(Gasztony) 

fűtéskorszerűsítés, 

hőszigetelés, 

vizesblokk felújítása, 
épület külső és belső 

felújítása, tornaszoba 

kialakítása  

A belügyminiszter 

8/2013.(III.29.) 

BM rendelete, „Az 

egyes 

önkormányzati 

feladatokhoz 
kapcsolódó 

fejlesztési 

támogatás 

igénybevételének 

részletes 

szabályairól”  

80/2013. KT 

Szentgotthár

d  határozat 
 

21/2013. 

Rönök 

Önk.hat. 

 

30/2013. 
Gasztony 

Önk.hat. 

 

 

 

29.999.946,- 

 

 

 

 
 

 

 

 

              0,- 
Benyújtva 2013. április 26-án, 

elbírálás folyamatban. 
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BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a vállalkozó háziorvosok és fogorvosok munkájáról.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az előterjesztés a lejárt határidejű 306/2003. sz. határozatban foglaltaknak megfelelően a 

vállalkozó háziorvosi és fogorvosok kétévenkénti szakmai munkáját mutatjuk be. Legutóbb 

ezt a testület 2011. év őszén tárgyalta, így ez a napirendi pont ismét aktuálissá vált.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 

4. pontja  alapján a települési önkormányzatok feladatai különösen az egészségügyi 

alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások. Az egészségügyi ellátást a 

lakosságszám és teljesítőképesség figyelembevételével kell megszervezni. A beteg 

lakóhelyén, illetve annak közelében működtetett ellátórendszernek az egészségügyi 

alapellátási feladatok folyamatos végrehajtását kell biztosítani, mely az egészségügyi 

ellátások legkiterjedtebb formája. Az egészségügyi alapellátás feladatait az egészségügyről 

szóló 1997. évi CLIV. törvény 88. és 152. §-aiban található jogszabályi rendelkezések 

foglalják össze, míg a háziorvosi, házi fogorvosi, védőnői, iskola-ifjúság egészségügyi 

feladatok ellátásának részletes szabályait további jogszabályok állapítják meg.  

 

A vállalkozó orvosokkal kötött megállapodásokban rögzítették, hogy az orvos elsődleges 

feladata a beteg személyes és folyamatos ellátása az egészségi állapot megőrzése, a 

betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvosi feladatok ellátásához az 

Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a Rákóczi u. 5. sz. ill. Hunyadi u. 18. sz.  alatti 

rendelőket és a hozzájuk tartozó helyiségeket, csak a rendelőikre eső költésegeket fizetik meg 

rezsiként (víz, villany, szemétszállítás, fűtés, takarítás). Továbbá az Önkormányzat 

térítésmentesen biztosítja a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott az 

egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges tárgyi minimumfeltételeket is.  

 

Az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban Öotv. ) 2/ B. § 

(1) bekezdése értelmében a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett 

települési önkormányzat között feladat-ellátási szerződés jön létre. Az Öotv. 3. § (8) 

bekezdése értelmében , valamint az egyes  egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CLXXVI. törvénnyel megállapított 2/B. §-ában foglalt követelményeknek 

2013. január 1-jétől kell megfelelni. Ezek alapján szükségessé vált a háziorvosi tevékenység - 

beleértve a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységet is - vállalkozási formában történő 

ellátására kötött szerződések felülvizsgálata. A felülvizsgálat kapcsán megállapítottuk, hogy a 

szerződések a jogszabályi előírásoknak megfelelnek - csak a kártérítésre, kártalanításra 

vonatkozó rendelkezésekkel kellett a szerződéseket kiegészíteni. A felülvizsgálat szükséges 

volt azért is, mert a háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok munkába állásának időpontjai 

különbözőek voltak, így a szerződések szövegezése sem  volt egységes.  

 

Mivel a beszámolót kétévente tárgyalja a Képviselő-testület, ezért a vállalkozó háziorvosok és 

fogorvosok munkáját 2011. és a 2012. évre vetítve mutatjuk be. 
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I. HÁZIORVOSI KÖRZETEK RÖVID HELYZETELEMZÉSE: 

 

I. számú felnőtt háziorvosi körzet:  

A T. Képviselő-testület az 52/2009. sz. határozat 2. pontja értelmében a szentgotthárdi I. sz. 

felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátásával 2009. május 01. napjától a VAR-

MED BT-t bízta meg, azzal, hogy Dr. Varga Ferenc a háziorvosi tevékenységet a személyes 

közreműködésével látja el.   

 

II. számú felnőtt háziorvosi körzet:  

II. számú háziorvosi körzet orvosa: az önkormányzat 192/2010. sz. Képviselő-testületi 

határozata alapján 2010. október 01-jétől Dr. Faragó Beáta, aki szintén vállalkozásban látja 

ela körzetet.  

 

III. sz. felnőtt háziorvosi körzet:  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2009. sz. határozatával a 

Szentgotthárdi III. sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátását 2009. március 

01-jétől az  Aknay és Társa Bt-vel láttatja el, melyet Dr. Aknay Imre  háziorvos személyes 

közreműködésével látja el. 

 

IV. számú felnőtt háziorvosi körzet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  261/2013. sz. határozatával a 

szentgotthárdi IV.  számú körzet háziorvosi  feladatainak  ellátását 2007. december  1-jétől    a 

Csata-Med Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal láttatta el, melyet Dr. Birtha 

Gyöngyike háziorvos  személyes közreműködésével látott el 2012. december 31. időpontig. 

2013. január 1-jétől 2013. július 31. időpontig a Csata – Med Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 

a körzet betegeit helyettesítéssel látta el, illetve a praxisjogot hirdette, de nem tudta eladni 

érdeklődő hiányában.  

2013. augusztus 1. időponttól Szentgotthárd Város Önkormányzata ( mivel a praxisjog 

visszaszállt az önkormányzatra )  megbízta a Rendelőintézet Szentgotthárd intézményét, hogy 

a IV. számú háziorvosi körzet betegeinek ellátásáról helyettesítés útján  gondoskodjon. Ezen 

időponttól az asszisztens a Rendelőintézet állományába került. 

 

I. sz. fogorvosi körzet: 

1996.július 01. napjától 2012.december 31. napjáig a körzetet Dr. Csuka János látta el 

vállalkozásban .  2013. január1-jétől 2013. június 30-ig nevezett orvos árulta a praxisjogot, de 

a praxis után  érdeklődő orvossal megállapodás nem született. 

Az I. számú fogászati körzet betegeinek ellátása 2013. január 1. naptól helyettesítéssel ( Dr. 

Bedics Katalin, Dr. Schultz Antal) megoldott. 

 

II. sz. fogorvosi körzet: 

1995. november 30. időponttól  Dr. Bedics Katalin egyéni vállalkozó látja el vállalkozásban. 

 

I. sz. gyermek háziorvosi körzet: 

1996. november 1-jétől Dr. Máté János és Társa Bt látja el a gyermek háziorvosi teendőket 

Dr. Máté János gyermek orvos személyes közreműködésével.  

 

 

II. sz. gyermek háziorvosi körzet: 
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1997. február 01. időponttól Dr. Tőkés Emma és Társa Bt. látja el a gyermek háziorvosi 

teendőket Dr. Tőkés Emma gyermekorvos személyes közreműködésével. 

 

II. KÉRDŐÍV: 

 

Az alábbi áttekintés az elmúlt 2 évben történt személyi, szakmai változásokra mutat rá, mely 

alapjául az érintetteknek – háziorvosok, járási tisztifőorvos, szakfelügyelő főorvos -  

előzetesen kiküldött  kérdőív szolgált. 

A jelenleg üres háziorvosi és fogorvosi körzetből adatszolgáltatás nem történt. 

 

1.) Az egyes orvosokhoz tartozó beteglétszám és ennek változása 2011-2012 évben:  

Kártyaszám (illetve ahol ez így nem értelmezhető, ott lakosságszám) 

 

 2011. dec. (fő) 2012. dec. (fő) 

I. körzet (felnőtt) 

 

2259 2258 

II. körzet (felnőtt) 

 

1431 1433 

III. körzet (felnőtt) 

 

1346 1329 

IV. körzet (felnőtt) 

 

- - 

I. körzet (gyermek) 

 

841 818 

II. körzet (gyermek) 

 

690 694 

I. fogászati körzet 

 

- - 

II. fogászati körzet  

 

4698 4689 

 

Nagymértékű kártyaszám csökkenés egyik körzetben sem figyelhető meg, a néhány estben 

látható pár fős csökkenés az a lakosságszám csökkenésére vezethető vissza. 

 

2.) Betegforgalom: 

 

 Össz. 

betegforgalom 

Össz. megjelent 

beteg / fő 

Össz. 

meglátogatott 

beteg / fő 

Beteglátogatás 

hívásra / fő 

Lakáson állapot 

ellenőrzés / fő 

 2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012.  

I. körzet 

(felnőtt) 

 

15056 15039 14780 14788 276 251 159 203 117 48 

II. körzet 

(felnőtt) 

 

8705 8573 8657 8511 48 62 47 61 1 1 

III. körzet 

(felnőtt) 

 

9066 8765 8802 8628 264 137 61 52 203 85 

IV. körzet 

(felnőtt) 

 

- - - - - - - - - - 
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I. körzet 

(gyermek) 

 

nincs 

adat 

nincs 

adat 

4465 4218 30 33 8 7 0 0 

II. körzet 

(gyermek) 

 

nincs 

adat 

nincs 

adat 

3924 3594 35 34 67 47 6 3 

I. fogászati 

körzet 

 

- - - - - - - - - - 

II. fogászati 

körzet  

 

- - 2070 2225 - - - - - - 

 

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy az I. sz. felnőtt háziorvosi  körzetnek  magas a 

kártyaszáma, így magasabb betegforgalmat is eredményez. A III. számú felnőtt háziorvosi 

körzetben körzetben 2011-ben még magas a lakáson állapot ellenőrzés, de megállapítható 

valamennyi felnőtt körzetben, hogy  a kártyaszámhoz viszonyítva hasonlóak az adatok.  

 

 

3.) Háziorvosi vélemények a körülményekről:  

 

 Munkakörülmények, 

munkafeltételek 

Kollégákkal, más 

orvosokkal 

kapcsolat 

Önkormányzattal a 

kapcsolat 

Egyéb eü. 

intézménnyel a 

kapcsolat 

I. körzet (felnőtt) 

 
közepes közepes elégséges elégséges 

II. körzet (felnőtt) 

 
elégséges jó elégtelen! jó 

III. körzet (felnőtt) 

 
jó jó jó közepes 

IV. körzet (felnőtt) 

 
- - - - 

I. körzet (gyermek) 

 
kitűnő kitűnő kitűnő kitűnő 

II. körzet 

(gyermek) 

 

jó jó jó közepes 

I. fogászati körzet 

 
- - - - 

II. fogászati körzet  

 
jó jó közepes közepes 

 

- A munkakörülmények tekintetében a 2011. év őszén tárgyalt beszámolóhoz képest 

kissé romlott az orvosok megítélése. 

- A kollégákkal, orvosokkal való kapcsolat szintén kissé romlott a két évvel ezelőtti 

véleményekhez képest; 

- Az önkormányzattal való kapcsolat átlaga közepes, amely az elmúlt két évhez képest 

nem változott, viszont némely esetben javult, némely esetben nagyon romlott az 

önkormányzattal való kapcsolat megítélése annak ellenére, hogy – új elemként - 

félévente időpontot egyeztetünk az orvosokkal és megbeszélésre hívjuk őket. Az azért 

elgondolkodtató, hogy a találkozókon a háziorvosok egyre kisebb számban jelennek 

meg, a feltett kérdésre, hogy miben kérnének segítséget, alig merül fel igény illetve 

ami felmerül, az többnyire technikai részletkérdés és ilyen előzmények után van aki 

szerint az önkormányzattal való kapcsolat elégséges vagy elégtelen…  
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- Az egyéb egészségügyi intézménnyel való kapcsolat az orvosok véleménye alapján 

szintén romlott.  

 

4.) Változás a praxis felszereltségében az elmúlt 2 évben:  

 

 Eszközbeszerzés: 
I. körzet (felnőtt) 

 
Nem történt változás 

II. körzet (felnőtt) 

 
OEP támogatás révén EKG és informatikai 

felszerelés 
III. körzet (felnőtt) 

 
Új számítógép beszerzése 

IV. körzet (felnőtt) 

 
- 

I. körzet (gyermek) 

 
OEP által finanszírozott eszközbeszerzés 

II. körzet (gyermek) 

 
Karitatív támogatásból ( gyermekképek árverezési 

összege ) vérnyomásmérő és személyi mérleg 

beszerzése 
I. fogászati körzet 

 
- 

II. fogászati körzet  

 
2012-ben az önkormányzat új intraorális 

röntgenkészüléket vásárolt és helyezett üzembe. Az 

OEP eszköztámogatásból kéziműszerek, turbina és 

apex locator beszerzése. 

 

A beszerzések tekintetében az érintett két évben több eszközbeszerzés történt , mint a 2011. 

évi beszámolóban olvashattunk.   

 

 

5.) A praxispénz hány %-át fordítja működésre havonta? 

 
I. körz. 

(felnőtt) 

 

II. körzet 

felnőtt 

III. 

körzet 

felnőtt 

IV. 

körzet 

felnőtt 

I. körz. 

(gyermek) 

 

II. . körz. 

(gyermek) 

 

I. fogászati 

körzet 

 

II. 

fogászati 

körzet 

 
89% 85% 100% - 75% 80% - 100%  

 

 

6.) Arra a kérdésünkre, hogy „Alkalmazza-e az előjegyzési rendszert? Ha igen, milyen 

gyakran, illetve bevált-e?” az alábbi válaszokat  kaptuk:  

 

 Előjegyzési rendszer: 
I. körzet (felnőtt) 

 
Nem 

II. körzet (felnőtt) 

 
Alkalmazza. A betegek ritkán élnek vele.  

III. körzet (felnőtt) 

 
Igen, de kevés beteg igényli.  

IV. körzet (felnőtt) 

 
-  

I. körzet (gyermek) 

 
hirdettük, de nem tartottak rá igényt. 
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II. körzet (gyermek) 

 
Nem  

I. fogászati körzet 

 
- 

II. fogászati körzet  

 
Alkalmazza az előjegyzési rendszert, bár nehezen 

tartható, mivel a helyettesített körzetből sem csak 

napi egy órában érkeznek betegek. Két ilyen méretű 

körzet ellátása a napi 7 órás rendelési időben nem 

oldható meg, sok az időigényes beavatkozás.   

 

A jelenlegi beszámolóhoz küldött vélemények alapján az orvosok többsége nem alkalmazza 

az előjegyzést, mert a betegek többsége nem is igényli.  

 

7.) Ügyeleti ellátás 

 

A kérdőíven megkérdeztük az orvosokat, hogy mennyire elégedettek az ügyeleti ellátás 

szervezésével, beosztásával? Javasol-e változást, ha igen, miben? 

 

 Ügyeleti ellátás:  
I. körzet (felnőtt) 

 
Nem elégedett, aránytalannak és rosszul 

szervezettnek tartja.  
II. körzet (felnőtt) 

 
Létszám hiány miatt külsős ügyelők bevonását 

javasolja. Az ügyeleti díjat megalázónak tartja. A 

túlóra bére 624.-Ft/óra!  
III. körzet (felnőtt) 

 
Az ügyeleti kocsi számára a garázs felszabadítását 

javasolja. Továbbá a Szociális Otthon kivonulását az 

ügyeletből. Javaslata alapján  ezt nem a városi 

ügyelet kereteiben , hanem a külön egészségügyi 

intézet saját szabályai szerint kellene ellátni. 

További javaslat, hogy indokolatlanul ( most érek rá,  

külföldön dolgozom, épp erre jártam stb. ) ne 

lehessen igénybe venni az ügyeletet – ez akár 

pénzfizetéssel is járhatna. 

Személyzet megfelelő bérezése. 
IV. körzet (felnőtt) 

 
- 

I. körzet (gyermek) 

 
Elégedett 

II. körzet (gyermek) 

 
Reményei szerint kiszervezik az ügyeleti ellátást és 

akkor ( korára való tekintettel ) nem vállalna több 

ügyeletet. 

 

Az orvosok többsége továbbra is  elégedetlen az ügyeleti ellátás szervezésével, beosztásával, 

díjazásával. Jelenleg is napi téma  az orvosi ügyelet biztosítása, ellátása, javadalmazása. 

 

 Ellenőrzések:  

 

8.) Arra a kérdésre, hogy volt-e ellenőrzés 2011. jan. 01. óta a praxisban? Ha igen, mik 

voltak annak lényegesebb megállapítása, az alábbi válaszokat kaptuk:  

 

 Ellenőrzések:  
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I. körzet (felnőtt) 

 
Volt ellenőrzés, nem találtak hiányosságot. 

II. körzet (felnőtt) 

 
Igen. 

III. körzet (felnőtt) 

 
Nem volt ellenőrzés.  

IV. körzet (felnőtt) 

 
- 

I. körzet (gyermek) 

 
ÁNTSZ ellenőrzött, hiányosságot nem találtak. 

II. körzet (gyermek) 

 
Két ízben volt ÁNTSZ ellenőrzés, nem tapasztaltak 

hiányosságot. 
I. fogászati körzet 

 
- 

II. fogászati körzet 

 
A járási ÁNTSZ, illetve a Győr-Moson-Sopron  

Megyei Kormhivatal ÁNTSZ a röntgenberendezéssel 

végzett tevékenység engedélyezése során helyszíni 

szemlét tartott. Mindent rendben talált mindkét 

ellenőrzés.  

 

Az ellenőrzések során az ellenőrzést végző szervek nem találtak  hiányosságokat.  

 

9.) A praxisban folyó szakmai színvonal megtartásának módja?  

  

  
I. körzet (felnőtt) 

 
Rendszeres továbbképzéseken való részvétel  

II. körzet (felnőtt) 

 
Rendszeres továbbképzéseken való részvétel 

III. körzet (felnőtt) 

 
Folyamatos továbbképzéssel.  

IV. körzet (felnőtt) 

 
- 

I. körzet (gyermek) 

 
Rendszeres továbbképzéseken való részvétel,  

szakmai folyóiratok olvasásával 
II. körzet (gyermek) 

 
Továbbképzéseken, konferenciákon  való részvétel, 

szaklapok olvasása. 
I. fogászati körzet 

 
- 

II. fogászati körzet 

 
Továbbképzéseken való részvétel és korszerű 

eszközök, műszerek, anyagok használata. 

 

Az orvosok egyhangúlag a szakmai színvonal megtartását a továbbképzéseken való 

részvétellel kívánják fenntartani, illetve a szakfolyóiratok olvasásával és a korszerű eszközök 

alkalmazásával. 

 

10.) A kérdőíven megkérdeztük, hogy figyelemmel kíséri-e a pályázati lehetőségeket? 

Indult-e 2011. január óta a praxisához kapcsolódó pályázaton, erre az alábbi válaszokat 

kaptuk:  

 

Az általános válasz – az I. sz. háziorvosi körzetet kivéve -  az volt az orvosok körében, hogy 

NEM  kísérik figyelemmel  a pályázatokat, a működő fogászati körzetben pedig az OEP 

eszköztámogatást veszik igénybe. 
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11.) Az utolsó kérdésként feltettük az orvosoknak, hogy az Önkormányzattal szemben 

milyen javaslata, elképzelése, elvárása van a praxisok kapcsán?  

 
I. körzet (felnőtt) 

 
Ügyeleti rendszer átalakítása külső szolgáltatókkal.  

II. körzet (felnőtt) 

 
Egyoldalú kommunikáció párbeszéddé alakítása.  

III. körzet (felnőtt) 

 
Rezsi átvállalása, névtelen kérdőívek alkalmazása az 

őszintébb válaszok reményében, parkolójegyek 

osztása.  
IV. körzet (felnőtt) 

 
- 

I. körzet (gyermek) 

 
Elégedett az önkormányzat tevékenységével.  

II. körzet (gyermek) 

 
Nincs elvárása.  

I. fogászati körzet 

 
-  

II. fogászati körzet 

 
Szeretné, ha az I.sz. fogorvosi körzet ellátása teljes 

rendelési időben hamarosan megoldódna. 

Továbbra is kérik a működéshez szükséges alapvető 

eszközök, minimumfeltételek biztosításához az 

Önkormányzat segítségét. 

Kéri, hogy a rezsiköltségek számlázását közvetlenül 

az Önkormányzat végezze, ne a Rendelőintézet 

köztes adminisztrációval. 

 

Összességében : 

 

A kérdőívek alapján az orvosok igénylik a  rendszeres kommunikációt az Önkormányzattal. A 

félévente szervezett találkozók, amelynek időpontját a háziorvosok választhatják meg, 

továbbra is megtartjuk úgy, hogy előre fixáljuk annak időpontját – ehhez mivel ez fél évre 

előre tudott dátum mindenki igazodni tud. Minden félév első hónap első csütörtökén 14.00 

órakor az önkormányzat illetékes tisztségviselői, képviselői a háziorvosok rendelkezésére 

állnak.  Ezen túlmenően  felajánljuk a  háziorvosoknak, hogy Önkormányzatot érintő kérés / 

tennivaló esetén azt a háziorvosi tevékenységgel foglalkozó ügyintéző e-mail címére 

bármikor jelezhetik – az ilyen jelzésekre megpróbálunk intézkedni és a felvetett problémára 

mindig visszatérünk a személyes félévenkénti találkozókon is. . 

  

 

III. ÁNTSZ, SZAKMAI FELÜGYELŐ FŐORVOSI, INTÉZMÉNYVEZETŐI 

VÉLEMÉNYEK: 

 

Véleményt kértünk Dr. Birtha Gyöngyike járási tiszti főorvostól,  Dr. Schultz Antal városi 

szakfelügyelő főorvostól, valamint Dr. Csiszár Judit intézményvezetőtől,  hogy az 

előterjesztés elkészítéséhez a szentgotthárdi vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok és 

fogorvosok elmúlt kétévi (2011-2012.) tevékenységével kapcsolatban észrevételeiket tegyék 

meg.  

 

- Dr. Birtha Gyöngyike járási tiszti főorvos észrevételei: 
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Vállalkozó háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok 

2011-2012. évi tevékenysége 

 

Egészségügyi vállalkozások:    2011. év   2012. év 

 

Felnőtt háziorvosi szolgálat:    4    4 

Házi gyermekorvosi szolgálat:   2    2 

Fogorvosi alapellátást végző szolgálat:  3    3 

 

A praxisokban a minimumfeltételek biztosítottak. 

 

Személyi változás a vizsgált 2 évben nem történt. Valamennyi háziorvos és házi 

gyermekorvos vállalkozás keretében látja el a tevékenységet. A 3 fogorvos közül 1 

közalkalmazott, 2 vállalkozás keretében működik.  

 

Tevékenységi adatokkal kapcsolatos észrevételek: 

1. A felnőtt háziorvosokhoz bejelentkezettek száma 2012. évben kismértékű emelkedést 

mutat. Emelkedett a rendelésen megjelent betegek száma és a lakásra történt hívások 

száma is. A folyamatos látogatások száma nagymértékben csökkent. A rendelésen 

megjelentések, valamint a lakáson történő látogatások száma 2012. évben összesítve 

minimális emelkedést mutat de az előző vizsgált 2 évhez viszonyítva lényeges a 

csökkenés. A szakrendelésre irányítások közül a diagnosztikai tevékenység 

emelkedést, a szakkonzultáció viszont csökkenő tendenciát mutat. A kórházba 

utalások számában lényegi változás nem történt. Körzeti ápolói látogatások száma 

csökkent 2011. évhez viszonyítva, az előző vizsgált 2 évhez képest viszont lényeges a 

csökkenés.  

2. Az egyes praxisok adataiban tapasztalható, kiugró eltérések egyik oka a számítógépes 

programok különbözősége, illetve az esetleges eltérő adminisztrációs gyakorlat is 

lehet. 

3. A házi gyermekorvosok esetében 2011. évhez viszonyítva 2012–ben minimálisan 

csökkent a bejelentkezettek száma. Magasabb mértékben csökkent a rendelésen 

megjelentek száma, minimális csökkenést mutat mind a hívásra történő, mind a 

folyamatos látogatások száma. Csökkent a szakrendelésre, szakkonzultációra utaltak 

száma, emelkedett viszont a kórházba utalt gyermekek száma.  

4. A 5. számú táblázat a felnőtt lakosság egészségi állapotának változását mutatja. 

Minimálisan emelkedett a daganatos megbetegedések, a cukorbetegség, a 

zsíranyagcsere betegség és az asztmás megbetegedések aránya 2011. évben 2009-es 

adatokhoz viszonyítva. Ebben az időszakban minimális csökkenést mutat a magas 

vérnyomás, az ischemias szívbetegség és az osteoporosis aránya a felnőttek körében.  

5. A gyermeklakosság vonatkozásában 2009 évhez viszonyítva 2011-ben minimális 

emelkedést mutat a vér, vérképzőszervi, immunrendszeri betegségek, a vashiányos 

vérszegénység, az endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek, az asztmás 

megbetegedések és a szemizmok, szemmozgás, fénytörési betegségek aránya. 

Minimálisan csökkent viszont az atópiás dermatitis, a mentális és viselkedészavar, az 

elhízás, a deformáló hátgerinc elváltozások, a magzat növekedési elmaradása, 

valamint az epilepsziás megbetegedések aránya. 

6. A fogorvosi ellátással kapcsolatosan statisztikai adatok nem állnak rendelkezésünkre. 

 

Működéssel kapcsolatos észrevételek: 
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1. Az ügyeletben résztvevő ápolók részére biztosított nővérpihenő burkolata, szőnyegei 

rendkívül elhasználódott állapotban vannak, ezek felújítása, cseréje javasolt. 

2. Az egészségügyi személyzet 14-24 órát tölt el az ügyeletben, így biztosítva a lakosság 

számára a folyamatos egészségügyi és sürgősségi ellátást. Ez idő alatt a higiénés és 

táplálkozási szükségleteik kielégítésére kultúrált körülményeket érdemelnének. 

Kérnénk ennek megoldásában szíveskedjenek megoldást keresni (étkezés és 

mosogatás, kézmosás feltételei).  

3. Intézetüktől érkező jelzések alapján a háziorvosi ügyeletet ellátó háziorvosi állomány 

létszáma és korcsoportos összetétele alapján az ügyeleti beosztás elkészítése egyre 

inkább nehézségekbe ütközik. A probléma megoldásában külső közreműködő 

igénybevétele segítséget nyújthat. 

4. A veszélyes hulladék előírás szerinti kezelése tapasztalataink szerint folyamatosan 

problémát jelent. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 

teendőket (4 háziorvosi rendelő, 2 házi gyermekorvosi rendelő, ügyeleti rendelő, 

védőnői tanácsadó) a külső takarítócég által alkalmazott takarítónő végzi (rendelőkből 

a hulladékgyűjtők ürítése, Megoldás Kft. által biztosított gyűjtőedényekben való 

elhelyezése, zárt és hűtött tárolás biztosítása). Az épületben működő egészségügyi 

szolgáltatók közül nincs kijelölt felelős személy a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

eljárás elvégzésére az 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet szerint. A veszélyes hulladék 

kezelésére vonatkozó szabályzatot minden dolgozó számára hozzáférhetővé kell tenni.  

5. A helyiségek fertőtlenítő takarítását végző külső szolgáltatónak az ott dolgozó 

háziorvosok és házi gyermekorvosok rendelkezésére kell bocsátani a fertőtlenítő 

takarításra vonatkozó utasítást, szabályzatot, mivel az fontos részét képezi az 

intézmény fertőtlenítési rendszerének. Az alapellátás keretében ellátást nyújtó 

egészségügyi szolgáltató infekciókontroll tevékenységéhez hozzátartozik a 

felületfertőtlenítésre vonatkozó szabályzat is (helyiségek, felületek takarításának 

gyakorisága, fertőtlenítőszer megnevezése, alkalmazási koncentrációja).  

 

Észrevételeink megoldásával kapcsolatban igény esetén szakmai segítségnyújtással 

készséggel állunk rendelkezésükre. 

 

Körmend, 2013. szeptember 13. 

 

       Tisztelettel: 

 

      Dr. Birtha Gyöngyike s.k. 

       járási tiszti főorvos 

 

 

  

  

            



 

   
Szentgotthárd Város 

 
1. sz. táblázat 

   
Vállalkozó háziorvosok tevékenységének adatai 

  

   

2011. év 

  

          

Orvos 

Bejelentkezett 
lakosok száma 

Rendelésen 
megjelentek 

Lakáson történt látogatások 

Összesen 

Szakrendelésre irányítás 

Kórházba 
utaltak 

Körzeti 
ópolói 

látogatások 
15-    éves hívás folyamatos 

EKG, Rtg, 
labor, 

kiegészítő 
diagnosztika 

szakkonzultáció 

Dr. 
VF 225900 1478000 15900 11700 1505600 107300 48900 4500 30900 

Dr. 
FB 143700 870500 4700 100 875300 40400 52800 800 10200 

Dr. AI 134600 906600 6100 20300 933000 39500 92600 4400 96600 

Dr. 
BGy 134200 728300 5200 4500 738000 12700 54200 600 21700 

Össz: 638400 3983400 31900 36600 4051900 199900 248500 10300 159400 

          

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

 
 
 

Szentgotthárd Város 
 

2. sz. táblázat 

   
Vállalkozó háziorvosok tevékenységének adatai 

  

   

2012. év 

  

          

Orvos 

Bejelentkezett 
lakosok száma 

Rendelésen 
megjelentek 

Lakáson történt látogatások 

Összesen 

Szakrendelésre irányítás 

Kórházba 
utaltak 

Körzeti 
ópolói 

látogatások 15-    éves hívás folyamatos 

EKG, Rtg, 
labor, 

kiegészítő 
diagnosztika 

szakkonzultáció 

Dr. 
VF 225800 1478800 20300 4800 1503900 97100 45600 5800 37200 

Dr. 
FB 143200 857300 6100 100 863500 43200 46700 1700 3200 

Dr. AI 132900 866100 5200 8500 879800 38600 71100 2000 93400 

Dr. 
BGy 140700 799500 7000 700 807200 70400 72100 900 17400 

Össz: 642600 4001700 38600 14100 4054400 249300 235500 10400 151200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
Szentgotthárd város 

Vállalkozó házi gyermekorvosok tevékenységének adatai 
2011. év 

 
3. sz. táblázat 

 

       

       

            

Orvos 

Bejelentkezettek száma 

Rendelésen 
megjelentek 

Beteglátogatás Szak-
rendelésre 

utalt 

Szak- 
konzultációra 

utalt 
Kórházba 

utalt 0-11 hó 1-4 éves 
5-14 
éves 

15-18 
éves összesen hívás 

látogatás 
folyamatos 

Dr. TE 20 159 381 130 690 3924 67 6 79 111 0 

Dr. MJ 21 132 478 210 841 4163 22 8 118 124 0 

Össz: 41 291 859 340 1531 8087 89 14 197 235 0 

            

            

  

 
 
 

         

            

            

            

    
Szentgotthárd város 

Vállalkozó házi gyermekorvosok tevékenységének adatai 
2012. év 

 
4. sz. táblázat 

 

       

       

            

Orvos 

Bejelentkezettek száma 

Rendelésen 
megjelentek 

Beteglátogatás Szak-
rendelésre 

utalt 

Szak- 
konzultációra 

utalt 
Kórházba 

utalt 0-11 hó 1-4 éves 
5-14 
éves 

15-18 
éves összesen hívás 

látogatás 
folyamatos 

Dr. TE 32 136 397 129 694 3594 47 3 83 103 12 

Dr. MJ 24 123 465 206 818 3868 26 2 82 105 2 

Össz: 56 259 862 335 1512 7462 73 5 165 208 14 

 

 

 

 

 

 



 

       
5. sz. táblázat 

        

        

        

 
Szentgotthárd város 

Felnőtt lakosok körében előforduló megbetegedések (%) 
2011. év  

 

        
Orvos 

Daganatos 
megbetegdések 

Cukorbetegség 
Zsíranyagcsere 

zavar 
Magas 

vérnyomás 
Iszkémiás 

szívbetegség 
Oszteoporozis Aszthma 

Dr. VF 5,2 20,34 22,16 39,74 23,4 8,93 3,46 

Dr. FB 6,41 9,05 14 34,82 17,55 3,41 1,53 

Dr. AI 4,18 12,68 18,34 41,31 15,96 3,73 2,16 

Dr. BGy 2,32 8,51 12,47 30,55 11,28 2,99 1,19 

Átlag: 4,5275 12,645 16,7425 36,605 17,0475 4,765 2,085 

        

          
6. sz. táblázat 

 

            

            

            

 
Szentgotthárd város 

Gyermek lakosok körében előforduló megbetegedések (%) 
2011. év 

 

  

  

            

Orvos 

Vér, 
vérképzőszervi, 
immunrendszeri 

betegségek 

Vashiányos 
vérszegénység 

Endokrin, 
táplálkozási 

és 
anyagcsre 

betegségek 

Aszthma 

Atopiás 
dermatitis 
(allergiás 
eredetű 
ekcéma) 

Mentális és 
viselkedés 

zavar 
Elhízás 

Deformáló 
hátgerinc 

elváltozások 

Dismaturitás 
prematuritás 

(magzat 
növekedési 
elmaradása) 

Szemizmok, 
szemmozgás, 

fénytörési 
betegségek 

Epilepszia 

Dr. TE 9,57 9,13 6,81 7,97 11,74 3,04 1,16 1,45 1,16 2,75 0,72 

Dr. 
MJ 2,97 2,38 3,21 5,11 7,02 1,07 0,24 1,07 0,48 0,59 0,12 

Átlag:  6,27 5,755 5,01 6,54 9,38 2,055 0,7 1,26 0,82 1,67 0,42 
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- Dr. Schultz Antal  városi szakfelügyelő főorvos beszámolója: 
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--Dr. Csiszár Judit  intézményvezető beszámolója: 

 

 Az egészségügyi intézményhálózat egészében véve kiépült, csak kisebb korrekciók 

szükségesek. 

 Jól képzett, elhivatott szakembergárda dolgozik az egészségügyi intézményekben. 

 Az alapellátás megoldott. A nemzetközi ajánlásokkal megegyező arányban az esetek 
mintegy 80 százaléka az alapellátásban kerül ellátásra 

 Az ügyeleti rendszer központilag szervezett, 24 órás hozzájutás biztosított 

 A rendelőintézetben a főbb szakellátások megfelelő színvonalon hozzáférhetőek  

 Új beruházásoknak köszönhetően a dolgozók munkakörülményei és a betegellátás 
tárgyi/környezeti feltételei javultak 

 Bővülő tapasztalat áll rendelkezésre az uniós pályázatok írásában és megvalósításában. 

 A gazdálkodás egyelőre zökkenőmentes 

 Az alapellátás vállalkozói formában történő ellátása miatt kevés lehetőség van az egységes 
szakmai irányelvek kialakítására és ellenőrzésére a szervezet egészét illetően, mivel a 

szolgálatok autonóm gazdasági szervezetek formájában működnek és az Intézet nem 

gyakorol direkt szakmai felügyeletet ezek orvosi munkája felett. 

 Az ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok száma folyamatosan csökken és  részben az 
állomány életkora részben a szerény díjazás és a jogi szabályozás ellentmondásai miatt  az 

ügyeleti  ellátásban való önkéntes részvételi kedv csökken ezért az ellátás folyamatossága 

és minősége veszélybe kerülhet  

 A szakdolgozók és egyes szakorvosok folyamatos továbbképzése  egyénileg  zajlik, és bár 

nincs elmaradás az előírt  minimumfeltételek megszerzésében,  rendszerszerű kollektív 

terv egyelőre nem áll rendelkezésre.  

 Az orvosok és szakdolgozók egészségnevelési fejlesztési jártassága, kompetenciája és 
hajlandósága fejlesztésre szorul . A rendelések zsúfoltsága és a rossz betegirányítás miatt 

a  betegtalálkozások egészségnevelésre való hasznosítása a kívánatosnál gyengébb  

   e-Egészségügy  nyújtotta lehetőségek egyelőre nem kerültek kihasználásra . 

  A  betegek jártassága  az egészségügyi ellátó rendszer  hatékony használatában ( 

orvoshoz fordulás ideje,  gyakorisága, célja,  a konzultáció rendeltetésszerű használata) 

alacsony  

 Uniós  és  más nem állami/önkormányzati  források/lehetőségek  kihasználtsága 
leterheltség miatt  nem teljes körű  

 

Háziorvosi ügyeleti ellátás helyzete:  

A háziorvosi ügyelet 2012 évi  összesített forgalma   3882 volt. Az ügyletben jelenleg 9 

orvos és 9 asszisztens vesz részt a Rákóczi úti telephelyű központi ügyleti szolgálatban 

amelyet egy vállalkozói megbízásban  szerződtetett gépkocsi  vezető támogat.  

A háziorvosok szerződésben rögzített kötelezettsége a folyamatos ellátás biztosítása 

betegeik számára,  amelyet  forgó rendszerben szervezett központi  ügyeleti rendszerben 

old meg az önkormányzat. Az ügyletben 2012 február 1-től 11 orvos, május 9-től 10 

orvos, október 1-től 12 orvos 2013 januártól 9 orvos vesz részt  9 asszisztensnő 

közreműködésével –megbízási díjjal, illetve vállalkozásban.  Az orvosok ügyletben 

tölthető munkaidejét  a  2003. évi LXXXIV törvény valamint a 47/ 2004 (V.11) 

ESzCsM rendelet határozza meg, amely előírja, hogy a dolgozó  hány óra túlmunkára 

kötelezhető
1
.  

                                                 
1
 .  Az alkalmazott egészségügyi dolgozó számára - a heti 40 órás rendes munkaidőn felül - naptári évenként 

legfeljebb 416 óra egészségügyi ügyelet rendelhető el azzal, hogy a rendkívüli munkavégzés és az elrendelt 

egészségügyi ügyelet együttes időtartama nem haladhatja meg naptári  évenként a 416 órát. A heti munkaidő - a 
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A rendelet azt is kimondja hogy  " Az egészségügyi dolgozó többletmunka vállalására 

nem kényszeríthető, jogos érdeke ezzel  összefüggésben nem csorbítható, 

érdekérvényesítési lehetősége nem korlátozható" .  Ez az ügyelet megszervezéséért 

felelős intézményt nehéz, szinte megoldhatatlan feladat elé állítja, hiszen a  kötelezően 

előírható  óraszámok  mindent esetben jóval a 6 hónap lejárta előtt  kimerülnek és csak 

két háziorvos orvos nyilatkozott pozitívan az önként vállalt ügyeletről ezért különösen a 

szabadságolások körül, július-augusztusban illetve  november decemberben nagyon 

nehéz egy igazságos  ügyleti  beosztás elkészítése. A problémát részben kezelte a 

júliustól  folyósított felemelt  ügyleti óradíj.  Ennek segítségével sikerült 2-3 külső 

munkatársat bekapcsolni az ügyleti rendszerbe, azonban az  emelésre fordítható  

pluszfinanszírozást a testület csak szeptemberig biztosította .  Hogy  a működőképességet 

a  nagyon kritikus  november december hónapokban is fent tudjuk tartani  az év hátralevő 

részében a finanszírozást erre az emelt óradíjra továbbra is önkormányzati forrásból  kell 

biztosítanunk.  Hosszútávon a szolgálatnak a bérbeadása jelentene megoldást mert ebben 

az esetben az ellátási kötelezettség a külső szolgáltatóhoz kerülne át. 

 

Védőnői szolgálat 

A rendelőintézet jelenleg három  területi és két iskola egészségügyi /ifjúság egészségügyi 

védőnőt alkalmaz. A három  védőnői körzet egyikét jelenleg  helyettesítéssel látja el  az 

egyik  területi védőnő  a kolleganője tartós távolléte miatt ( GYED) . A  területi védőnők 

által ellátott létszám 2012-ben 428 fő volt ebből 36 várandós nő és 392 0-7 éves korú 

gyermek került gondozásra. Az iskolákban összesen 1415 gyermek/fiatal részesül 

védőnői gondozásban. A védőnői tevékenység  jelenleg  átszervezés alatt áll mind helyi 

szinten,  mind pedig az országos egészségpolitika szintjén.  Szentgotthárdon jelenleg az 

iskolavédőnői szolgálat működését  tekintjük át  az újonnan elnyert TÁMOP pályázat 

fényében. Ennek megfelelően az ifjúság- egészségügyi védőnői ellátás modernizálása, 

korszerű módszertani  és tartalmi elemekkel való kibővítése és hatékonyságának emelése 

van napirenden.  A területi védőnők egészségfejlesztési munkájának új alapokra 

helyezése is sorra  kerül  az elkövetkezendő hetekben. A cél a létszám alapú - csak 

folyamat indikátorokon alapuló - értékelésről az eredmény-orientált értékelésre való 

áttérés. Ennek elősegítésére a védőnők képzésére továbbképzésére és szakmai  

támogatására új rendszerszintű és egyénre szabott megoldásokat dolgozunk ki az 

érintettekkel közösen.  

 

Tisztelettel:           Szentgotthárd,  09.16. 2013. 

 

 

Dr. Csiszár Judit 

Intézményvezető 

 

 

                                                                                                                                                         
(2) bekezdésben foglalt kivétellel - a munkáltató rendelkezése szerint a munkaidőkeret átlagában a 48 órát nem 

haladhatja meg azzal, hogy ennek terhére a munkáltató a napi  munkarend szerinti munkaidőn túl 

a) rendkívüli munkavégzést vagy 

b) egészségügyi ügyeletet 

rendelhet el. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérıen - külön, írásba foglalt megállapodás alapján - az alkalmazott 

egészségügyi dolgozó többletmunkát vállalhat, amelynek mértéke nem haladhatja meg a munkaidıkeret 

átlagában a heti 12 órát, illetve ha a többletmunka kizárólag egészségügyi ügyelet ellátására irányul, akkor a 
heti 24 órát 
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IV.ÖSSZEGZÉS: 

 

- Mivel  az érintett vállalkozó háziorvosok részéről az igény továbbra is felmerül , az 

esetleges problémák megoldására - az Önkormányzat  személyes konzultációs 

lehetőséget biztosít minden félévben a tárgyfélév első hónapjának első csütörtökén, 

továbbá a problémákat/felvetéseket bármikor jelezhetik az intézményi ügyintéző e-

mail címén. 

- Az orvosi ügyeleti ellátás kardinális kérdés – másik előterjesztési anyag, mely   

részletesen foglalkozik az ügyelet jövőbeni ellátásával.  

- A szakmai munka feltételei, valamint a betegellátás tárgyi és környezeti feltételei az 

elmúlt időszak beruházásainak köszönhetően mind a Rákóczi úti, mind a Hunyadi úti 

rendelőkben javultak, de még mindig akad tennivaló. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen beszámolót megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjenek.  

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vállalkozó háziorvosok és 

fogorvosok munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja, a következő 

kiegészítésekkel: 

1.1. felkéri a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  érintett csoportját, hogy 

interneten folyamatosan fogadják a háziorvosok, fogorvosok gyermekorvosok 

felvetéseit,  és azokra a félévenként esedékes konzultációkon reagáljanak. 

1.2. az Önkormányzat személyes konzultációs lehetőséget biztosít az orvosok 

számára minden félév első hónapjának első csütörtökén 14.00 órától, ahol az 

Önkormányzat illetékesei és a háziorvosok személyesen is áttekintik a 

háziorvosok felvetéseit,   

1.3. az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében gondoskodni kell az 

épület további felújításáról (nővérpihenő burkolatának felújításáról, 

szőnyegeinek cseréje, az étkezés és mosogatás, kézmosás feltételeinek 

megteremtése), 

1.4. az épületben működő egészségügyi szolgáltatók közül ki kell jelölni egy felelős 

személyt a veszélyes hulladékkal kapcsolatos eljárás elvégzésére, illetve a 

veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó szabályzatot minden dolgozó számára 

hozzáférhetővé kell tenni, 

1.5. a helyiségek fertőtlenítő takarítását végző külső szolgáltatónak az ott dolgozó 

háziorvosok és házi gyermekorvosok rendelkezésére kell bocsátani a fertőtlenítő 

takarításra vonatkozó utasítást, szabályzatot.  

 

Határidő: folyamatos 

     közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2013.szeptember 12. 

 

    Huszár Gábor 

     polgármester 

Ellenjegyezte:  

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző    
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére. 

 

Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, 

különös tekintettel a  köztisztasággal,  szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív 

hulladékgyűjtéssel  kapcsolatos tapasztalatokra.  A környezetvédelmi program felülvizsgálata.  

Döntés a hulladékgyűjtéssel kapcsolatban 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

1. Az ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatban: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 22/2001. 

(VI.28.) számú önkormányzati  rendelete (továbbiakban: rendelet) foglalkozik a helyi 

környezetvédelem szabályozásával, amellyel kapcsolatban az alábbi beszámolót terjesztjük 

elő: 

- A települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezése  

Szentgotthárd város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtését, 

elszállítását és ártalommentes elhelyezését - a 2002. november 12-én kötött 10 évre szóló 

hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés alapján - a MÜLLEX - Körmend Kft. látta el. Ez 

a szerződés 2012. december 31-vel lejárt, amelyet az új közszolgáltatási szerződés hatályba 

lépéséig – 2013. április 01-ig – meghosszabbított az önkormányzat. Az uniós eljárásrendnek 

megfelelő közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2013. április 01-vel az önkormányzat a 

Müllex Közszolgáltató Kft.-vel kötött a lakossági szilárd hulladékkezelésére közszolgáltatási 

szerződést. Ezt a szerződést az új törvényi előírások miatt 2013. július 30-val hat hónapos 

felmondási idővel fel kellett mondanunk, mivel a szolgáltató 2013. június 30-ig nem tudta 

beszerezni az új jogszabályi előírások szerinti engedélyeket. Jelen állás szerint újból 

közbeszerzési eljárást kell indítanunk a tárgyi közszolgáltatási szerződés megkötésére. Az 

elmúlt kistérségi társulási ülésen olyan javaslat érkezett, hogy kistérségi szinten kerüljön ez a 

közszolgáltatás megszervezésre. Ezzel az előterjesztés későbbi részében külön is foglalkozni 

fogunk. 

Az új szerződéssel egyidejűleg 2013. április 01-vel új hulladékgyűjtési és –szállítási rendszer 

lépett életbe a városban, kötelezővé lett téve a szelektív gyűjtés. Amennyiben a mostani 

hulladékgyűjtési és szállítási rendszer maradt volna, akkor Szentgotthárd esetében csak a 

bevezetett új hulladéklerakási járulék miatt 2016-ra 50 %-kal emelkedne a hulladékszállítás 

költsége, ezért a jelenlegi hulladék-kezelési rendszert csak a hulladékszállítási díjak drasztikus 

emelésével lehetett volna fenntartani, ezért döntött úgy a novemberi testületi ülésen az 

önkormányzat, hogy kötelezővé teszi a szelektív gyűjtést. Az új rendszer szerinti 

szolgáltatások korábban is működtek a városban csak bizonyos elemek igénybe vétele nem 

kötelező. A házhoz menő sárga zsákos szelektív gyűjtést például a kötelezővé tétel előtt 800 

háztartás vette igénybe a város területén. A hulladéklerakási járulék emelkedése miatt, amely 

2013-ban is megjelent már és 2016-ban éri majd el a végleges mértékét pedig nem is volt más 

lehetőség, mint a szelektív gyűjtés kötelezővé tétele, amely 2015-től egyébként is törvényi 

előírás lesz. 

Az új szállítási rend szerint a családi házas övezetben kéthetente történik a vegyes, illetve a 

sárga színű zsákokban gyűjtött szelektív hulladék elszállítása, a szerves (bio) hulladék 

elszállítása pedig hetente. A tömbházas övezetben a vegyes hulladék elszállítása hetente, a 

szeletíven gyűjtött hulladék elszállítása pedig kéthetente történik. Tégelyben elhelyezett 

használt sütőolajos hulladék elszállítása pedig havonta egy alkalommal történik.     
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Az átállás során rövid idő  állt a szolgáltató rendelkezésre az új szállítási napok 

megismertetésére, ami nehézséget okozott. A ritkább vegyes hulladék gyűjtési alkalmaknak 

köszönhetően lényegesen emelkedett a szelektíven begyűjtött hulladékok mennyisége. 

Elsősorban a sárgazsákos gyűjtés során, a növekvő mennyiség mellett viszont minőségi 

problémák mutatkoznak.  

A szolgáltatás magában foglalja az évi egyszeri (tavaszi) lomtalanítási akciót a város teljes 

közigazgatási területén. Ebben az évben 2013. május 11-én Szentgotthárdon a Rába-folyótól 

nyugatra eső utcákban, így a Pável Á. ltp-en, Hunyadi, Május 1., Malom, Mátyás király, 

Móricz Zsigmond, Ady Endre, Baross Gábor, Jókai és a Gárdonyi G. utcákban, valamint 

Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu, Farkasfa, Zsida és Zsidahegy 2013. május 18 

– án pedig a város többi utcájában, illetve Rábakethely városrészen. A tavalyi évhez 

hasonlóan ebben az évben is a lomtalanításhoz kapcsolódóan civil szervezetek külön 

összegyűjtötték az értékesíthető hulladékokat, elsősorban fémhulladékot, majd ezt 

értékesítették.  A lomtalanítás során az elmúlt évekhez hasonlóan a kihelyezett hulladékok 

egy része nem a jogszabály szerinti lom hulladék volt, hanem a vegyes ( kukás ) 

hulladékgyűjtés során gyűjthető települési hulladék, illetve gyakori volt a hulladékok nem 

rendezett állapotú kihelyezése.  

- Az év hátralévő részében a háztartási lomok elhelyezésére a SZET Szentgotthárdi Kft. 

telephelyén kihelyezett 30.0 m3-es lomgyűjtő konténerben van lehetőség, ahol a lakosság 

ingyenesen elhelyezheti hulladékát. A tavalyi évben 15 alkalommal kellett ezt a konténert 

üríttetnünk. Az ürítés díját teljes egészében az önkormányzat fizeti. 

 

- Az ingatlanoknál keletkező építési és bontási törmelékek átmeneti gyűjtése is a SZET 

Szentgotthárdi Kft. telephelyére kihelyezett 8 m3-es konténerben történik, amelyet a 

Müllex Közszolgáltató Kft. ürít. Amennyiben az építési törmelék ennek a konténernek a 

befogadó képességét meghaladja, úgy annak elszállítása a Müllex Közszolgáltató Kft.-től 

történő konténer megrendelésével és elszállíttatásával történhet. 

 

- A településen 17 db gyűjtősziget kialakításával lehetőség nyílt a lakosság számára a papír, a 

PET palackok és az üveg hulladékok szelektált formában történő gyűjtésére. A begyűjtés 

körjáratokkal frakciónként történik, az így begyűjtött hulladékok előkezelés után kerülnek 

elszállításra az újrahasznosítókhoz. A városban kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigetekre 

kihelyezett szelektív konténerek ürítése a Müllex Közszolgáltató Kft. feladata a szelektív 

gyűjtő körjáratai során (általában kéthetente) történik, de a nyári időszakban akár hetente is 

(PET-palackok). E szolgáltatás ingyenes, sem az önkormányzatnak, sem a lakosságnak nem 

kell fizetnie érte. A szigeteken elhelyezett konténerek környezetében elszórt hulladék 

összegyűjtését megállapodásunk alapján a SZET Szentgotthárdi KFT. végzi heti 

rendszerességgel hétfő, illetve keddi napokon. Rendeletünk előírásai szerint a hulladékgyűjtő 

szigeteken a megfelelő konténerekben kell elhelyezni a képződő papír – üveg - PET-palack 

(műanyag palack) - hulladékot. Az egyes hulladékfajták csak az arra rendszeresített 

konténerekbe rakhatók. A konténerekbe más hulladék, egyéb dolog bedobása, beöntése 

TILOS! Ha a bedobni kívánt hulladék a konténer nyílásán bármilyen okból nem fér be, azt a 

hulladékgyűjtő szigeten hagyni tilos, azt tulajdonosa köteles visszaszállítani. Nem minősül 

szelektív gyűjtésnek a műanyag zsákban összegyűjtött papírhulladék a konténerek mellé 

kihelyezve sem. Az elmúlt években több hulladék-gyűjtő sziget áthelyezését kellett 

kezdeményeznünk, mivel a szigetek környezetében  áldatlan és kezelhetetlen állapotok 

alakultak ki a szabálytalan hulladékelhelyezés miatt. Volt olyan áthelyezés, amely elérte célját 

a sziget környezetében már rendezettebb állapotok vannak, de sajnos vannak olyan helyek, 

amelyeknél nem értük el a célunkat, ezeket sokan még mindig illegális hulladék-lerakónak 

gondolják.  
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Ez a néhány embertársunkra jellemző érthetetlen viselkedés nehezen elfogadható, mivel az 

SZET Szentgotthárdi Kft. telephelyén kihelyezett 30,00 m
3
-es konténerben mindenki 

ingyenesen elhelyezheti a lomtalanítási időszakon kívül keletkező háztartási lomokat. Erről 

már többször tájékoztattuk a lakosságot szórólapokkal, a helyi médián keresztül stb. Továbbá 

sajnos elsősorban a csoportos szálláshelyeket kiadó ingatlanok lakókörnyezetében lévő 

szigeteken, illetve a szigeten lévő hulladék-gyűjtőkbe folyamatosan háztartási vegyes 

hulladék is kerül. A háztartásoknál keletkező vegyes hulladék gyűjtéséről és elszállíttatásáról 

az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni a hulladékkezelési közszolgáltatás 

keretében. 

A hulladék-gyűjtő szigetek sorsát az új hulladékgyűjtési rendszer bevezetését követően át kell 

gondolni, hiszen a házhoz menő kötelező szelektív gyűjtés bevezetésével akár meg is lehetne 

szüntetni ezeket a szigeteket az üveggyűjtő konténereken kívül, mivel az üveghulladékot 

zsákba nem lehet gyűjteni. Ugyan tapasztalataink szerint még mindig sokan használják ezeket 

a szigeteket és családi házak esetén nem a sárga zsákba, vagy tömbházak esetén nem a sárga 

fedelű konténerbe dobják a szelektíven gyűjtött hulladékot.   

- 2013. április 01-től kötelező a családi házas övezetben az ingatlanonkénti „sárga zsákos”, 

tömbházas övezetben pedig a sárga fedelű szelektív gyűjtők igénybevételével a 

háztartásokban keletkező hulladékok szelektív gyűjtés. A zsákba, illetve a tömbházaknál a 

sárga fedelű gyűjtőkbe tudja elkülönítetten gyűjteni a lakosság papír-, a fém-, és a műanyag 

csomagolási hulladékot, illetve az italos kartondobozokat. A ritkább vegyes hulladék gyűjtési 

alkalmaknak köszönhetően lényegesen emelkedett a szelektíven begyűjtött hulladékok 

mennyisége. Elsősorban a sárgazsákos gyűjtés során, a növekvő mennyiség mellett viszont 

minőségi problémák mutatkoznak. 

Az új rendszer bevezetésénél sokan értetlenül fogadták, hogy egy zsákban kell gyűjteni a 

háztartásokban elkülönítetten gyűjtött hulladékokat, szerintük ez nem szelektív gyűjtés. A 

lakossági körben szelektíven gyűjtött hulladék sajnos nem megfelelő tisztaságú, ezért a 

szolgáltatónak utóválogatnia kell az így összegyűjtött hulladékot. Olyan hulladékok kerülnek 

a zsákba (tömbházaknál szelektív kukába), amelyet nem lehet újrahasznosítani, illetve nem 

tisztán kerülnek bele ezek a hulladékok. Sokkal környezettudatosabb, felelősségteljesebb 

magatartás kellene ahhoz, hogy külön gyűjtőbe gyűjtsük a szelektív gyűjtött hulladékot. 

Országosan elfogadott, hogy a lakossági szelektív gyűjtés a hulladékok újrahasznosításának 

előkészítése és a lakosság révén előválogatott hulladékot a szolgáltató telephelyén 

különválogatja, hogy ténylegesen hasznosítható hulladék kerüljön az újrahasznosító 

szervezetekhez. A lakosság ebben a formában elkülönítetten gyűjti az újrahasznosítható 

hulladékokat a nem hasznosítható vegyes hulladéktól, illetve a biológiailag lebomló 

hulladékoktól (családi házas övezetben a biohulladék elkülönített gyűjtése is megoldott). 

Egyébként a környezetvédelmi hatóság a gyakoribb szállítások miatt környezetvédelmi 

szempontból nem is ajánlotta a frakciónkénti szelektív gyűjtést.  Az új rendszerben továbbá 

előírtuk a szolgáltatónak, hogy egyedi megállapodások alapján frakciónkénti ún. szuper 

szelektív (színes zsákos) gyűjtést biztosítsa az ezt önként vállaló lakosság számára és aki ezt 

megfelelően végzi annak 10 %-os díjkedvezményt érvényesítsen. Ez a színes zsákos szelektív 

gyűjtési rendszer azonban az új közszolgáltatási szerződés bizonytalansága miatt egyenlőre 

nem került bevezetésre.  

 

- Városunkban folyik a lakossági körben keletkező használt sütőolaj, sütőzsiradék 

visszagyűjtése is. Ennek a hulladékfajtának a gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket is 

szolgáltató biztosítja. Regisztráció alapján elektronikus levélben is tájékoztatja a szolgáltató a 

lakosságot a használt sütőolaj gyűjtésével kapcsolatos tudnivalókról  
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- A hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető kisebb utcákban zsákos gyűjtés folyik. 

Az így összegyűjtött hulladék elszállítását egy kisebb autóval végzik heti egyszeri 

alkalommal. Rábatótfalu, Zsida városrészeken a Müllex Kft-vel kötött megállapodás alapján a 

SZET Szentgotthárdi KFT. gépjárművével, Rábafüzes, Farkasfa, Máriaújfalu városrészeken 

pedig Müllex Kft. saját gépjárművével. 

 

- A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztésének további fontos eleme a 

hulladékgyűjtő udvar megépítése, ahol a szelektív hulladék (fém-, papír-, műanyag-, üveg-, 

textilhulladékok, építési törmelék, stb.) befogadása mellett lehetőség nyílna a lakossági 

körben keletkező veszélyes hulladékok (elem, akkumulátor, gyógyszer, festékes doboz, 

elektronikai stb.) befogadására is. A hulladékudvar tervezett helye a Szentgotthárd Ipari Park 

Nyárfa út 0284/32. hrsz-ú ingatlan. A Képviselőtestület 2008. októberi ülésén döntött a 

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projekthez történő csatlakozásról. Ennek 

a projektnek része többek között egy hulladékudvar megépítése Szentgotthárdon. A 

hulladékudvar megvalósításával kapcsolatos a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 

lefolytatása folyamatban van. A projekt keretében komposztáló ládákat is osztanak szét az 

érintett településeken. 

 

- A kormány 109/2005 (VI. 23.) rendeletével bevezette a hordozható elemek visszavételi, 

visszagyűjtési és hasznosítási kötelezettségét. A hordozható elemek visszavételi, 

visszagyűjtési kötelezettségét Magyarországon a RE'LEM Kht. végzi. Ennek érdekében az 

önkormányzat szerződést kötött a CELLA HUNGARICA Forego Kft.-vel és a lakosság 

számára nyilvános gyűjtőpontot létesített a Polgármesteri Hivatalban. Továbbá a Képviselő-

testület 26/2006. (VI.26.) számú önkormányzati rendeletében a környezettudatos nevelés 

érdekében az oktatási intézményekben is előírta a lakossági körben keletkező hulladékká vált 

elemek begyűjtésének megszervezését, ezért az önkormányzattal szerződött szervezet ezen 

intézményekben is kihelyezte a használt elem gyűjtőkonténereket. 

 

- Az Ökohydro Kft. a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség a Környezetés 

Vízügyi Főfelügyelőség 14/111-4/2004. számú határozatával a Szentgotthárd 0146/3. hrsz-ú 

területen lévő törmeléklerakóra vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentációt elkészítette. A képviselő-testület 2008. októberi ülésén döntött a Nyugat-

dunántúli regionális Hulladékgazdálkodási Projekthez történő csatlakozásról e feladat 

vonatkozásában is. Az egységes szerkezetbe foglalt egy ütemben megvalósuló rekultivációra 

megkaptuk a jogerős engedélyeket.  

 

- Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálását kiemelt ingatlanok esetén 

megállapodás alapján a SZET Szentgotthárdi KFT. végzi, egyéb önkormányzati ingatlanok 

kaszálása pedig időjárástól függően eseti megbízások alapján történik (SZET Szentgotthárdi 

KFT., városrészi egyesületek). 

 

- A Jakabházi Városszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel kötött megállapodás alapján a 8-

as számú főútvonal megállapodással érintett szakaszán (Kodály Z. utca – Jakabháza 

közigazgatási határ közötti szakasza) folyamatosan gyűjtik az elszórt hulladékot. A 

kihelyezett 6 db hulladékgyűjtő (buszmegálló, illegális „autóspihenőkhöz”) ürítése szükség 

szerint, de legalább hetente történik. 

 

- A civilek koordinálásával és az oktatási intézmények, illetve a SZET Szentgotthárdi KFT. 

részvételével, valamint az önkormányzat eszköz támogatásával évente kétszer 
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hulladékgyűjtési akció zajlik a város területén. Ezúton is köszönjük a munkálatokban 

résztvevők a segítségét. 

 

Helyi hulladékgazdálkodási terv 

- A hulladékról szóló 2012. évi LVXXXV. törvény IX. fejezete már nem írja elő 

települési(helyi) hulladékgazdálkodási terv készítését. Az országos terv az Országos 

Hulladékgazdálkodási Ügynökség készíti el és kormány határozatban fogadja el. A területi 

hulladékgazdálkodási tervet is az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség készíti el és a 

környezetvédelemért felelős miniszter hagyja jóvá. Az új törvény a közszolgáltatók részére 

írja elő a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervek elkészítését, amelyet a 

környezetvédelmi hatóság fogadja el.     

 

2. Levegőtisztaság védelemmel kapcsolatban: 

- A BEGAS-jogutód Energie Burgenland szóvivője 2012. november 22-én bejelentette, hogy 

a cég visszalép a határra tervezett hulladékégető felépítésétől. Már több éve jelentette be a 

burgenlandi BEGAS, hogy hulladékégetőt kíván felépíteni a szomszédos Heiligenkreuzban. 

Az égetőt 2010-11-ben akarták elindítani. Az osztrák hatóságok - a tiltakozások ellenére - első 

és másodfokon is kiadták az építési engedélyt. Ezek megfellebbezése után az osztrák 

Környezetvédelmi Szenátus (Umweltsenat) a Burgenlandi Tartományi Kormány által kiadott 

elsőfokú építési engedélyt hatálytalanította és a beruházót új engedélyezési eljárás 

lefolytatására kötelezte. A beruházó 2012. december 5-én a Burgenlandi Tartományi 

Hivatalnál hivatalosan is visszavonta a sok éve beadott építési engedély kérvényét.  Ezt azzal 

indokolta, hogy az utóbbi években kialakult gazdasági környezet miatt a beruházást nem 

tartják rentábilisnak, és egyébként sem illik bele a cég üzleti stratégiájába. És hogy a jövőben 

a szélenergia hasznosítására koncentrálnak. 

- Regionális Légyszennyezettségi Mérőállomás: A projekt lényege egy 

Mosonmagyaróvártól Szentgotthárdig, a magyar–osztrák határ mentén húzódó, a levegő 

szennyezettségét figyelő monitoring hálózat kialakítása. Ez öt mérőállomás beszerzését és 

rendszerbe állítását továbbá a monitoring tevékenység (működtetés) 5 évig való 

finanszírozását jelenti. Szentgotthárdon az automata mérőállomást a Széchenyi István 

Általános Iskola udvarán helyezték el, az ünnepélyes átadására 2013. április 12-én került sor. 

A mérőállomás biztosítja a város levegőminőségének folyamatos figyelését. Az eddigi adatok 

alapján elmondható, hogy Szentgotthárd város levegőjének minősége kiváló.  

 

- Nemcsak helyi problémát jelent a nem megfelelően gondozott, már több éve le nem kaszált, 

így általában allergén növényekkel szennyezett ingatlanok rendbetétele (kaszálása). 

Szentgotthárd közigazgatási területén első fokon eljáró növényvédelmi hatóság külterületi 

ingatlanoknál a Vas Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága, 

belterületi ingatlanoknál Szentgotthárd város jegyzője. 2013-ban eddig tizenhét esetben kellett 

intézkednünk. A kaszálatlan ingatlanok rendbetételére 18 db felszólítást küldtünk ki, valamint 

3 db közérdekű védekezést rendeltünk el a parlagfűvel szennyezett ingatlanok kaszálására. 

Állandó problémát okoznak a különböző vállalkozások nevén, vagy ismeretlen helyen 

tartózkodó személyek tulajdonában lévő ingatlanok, amelyek a bejelentett címükön általában 

nem veszik át a felszólításokat. Ezekben az esetekben nagyon el tud húzódni az eljárás, mivel 

csak a parlagfűvel szennyezett területrész/területrészek! kaszálására lehet elrendelni 

közérdekű védekezést. Továbbá csak a parlagfűvel szennyezett területek, területrészek 

kaszálási költségeit lehet megigényelni. A többi parlagfűvel nem szennyezett kaszálatlan 

területeken az önkormányzatnak kell finanszíroznia a kaszálás költségeit. 
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3. A vizek védelmével kapcsolatban: 

 

- A vizek védelmével kapcsolatban az egyik legnagyobb veszélyforrást az élő vízfolyásokba 

kerülő szennyvíz jelenti. A Képviselő-testület 26/2004. (VIII. 27.) számú rendelete alapján 

2004. október 01-től az önkormányzat adóhatóságához talajterhelési díjat kell fizetni azoknak 

a kibocsátóknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna hálózatra nem kötöttek rá 

és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak. 

2013. február 01-től drasztikusan megemelkedett a talajterhelési díj, a korábbi 120,- Ft/m
3
 

összegről 2013. február 01-től 1.200,- Ft/m
3
 összegre.  A Vasivíz Zrt. kimutatása alapján 

2012-ben 45-en csatlakoztak a hálózatra. A megemelkedett talajterhelési díjnak köszönhetően 

idén  drasztikusan lecsökkent a csatorna hálózatra rá nem kötött ingatlanok száma. A kiépített 

csatornahálózatra történő rákötés hiányát most már elsősorban az adott ingatlan 

tulajdonviszonyainak rendezetlensége, vagy például a szociális helyzet (minimális 

vízfogyasztás) indokolja. 

Szentgotthárd közigazgatási területén Máriaújfalu, Farkasfa és Jakabháza városrészek 

szennyvízcsatorna-hálózata még nem került kiépítésre. A Szentgotthárd – Máriaújfalu 

szennyvíz-elvezetés kiépítésével kapcsolatban 2012. szeptember 17-től érvényes a Környezeti 

és Energetikai Operatív Program keretén belül a „Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció” 

(KEOP-1.2.0/09-11) pályázati felhívása. Szentgotthárd Város elkészítette a pályázati 

dokumentációt és 2013. májusában pályázatot nyújtott be a„Szennyvízelvezetés és tisztítás 

konstrukció” (KEOP-1.2.0/09-11) pályázati felhívásra Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen 

a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére, külső szakértők bevonásával. A pályázati 

dokumentációt a Közreműködő Szervezet befogadta, az elbírálás folyamatban van. A 

támogatási intenzitás 84.51 %-os, a projekt igényelt támogatásának összege: 307.689.938,- Ft. 

Farkasfa esetében a máriaújfalui végpontra csatlakozás fajlagos költségei nagyon magasak, 

rendkívüli mértékben rontják a pályázat eredményességét. A városrész szennyvízkezelését 

egyedi szennyvíztisztító berendezéssel lehetne megoldani. Jakabháza tekintetében is 

rendelkezünk a Mélyépterv Infrastruktúra Kft. által készített engedélyes tervdokumentációval. 

A meglévő tervek a városrész szennyvizét a regionális hálózatra vezetik rá. A 2008-ban 

kialakított projekt koncepció szerint a meglévő tervek átdolgozása azért lenne szükséges, 

hogy a regionális rendszer kihagyásával közvetlenül a szentgotthárd-rábafüzesi hálózatra 

csatlakozzon a jakabházi hálózat. Jelenleg a megvalósításhoz szükséges források felkutatása 

folyik.  

 

- A KEOP Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítás tárgyában kiírt 

eredményes közbeszerzési eljárás után jelenleg folyamatban vannak a kivitelezési 

munkálatok. A beruházás célja Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvizét szolgáltató I. 

számú kút vízminőségének javítása vízkezeléssel.  A projekt során kismértékben hálózati 

rekonstrukcióra is sor kerül (14 db szakaszoló tolózár/elzáró; 20 db vízbekötés felújítása). 

 

- A közcsatorna hálózatra nem csatlakozott ingatlanokon keletkező szennyvíz 

elszállítása:  
A kistérségi társulás nevében kiírt sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen a társulás 

2012-ben közszolgáltatási szerződést kötött  a Szentgotthárd város és térsége területén a 

települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére l. 

A közszolgáltató a Lenti Hulladékkezelő Kft. Az új szolgáltató adatai, elérhetőségei: Lenti 

Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Templom tér 9.) Tel.: 92/551-386, 92/551-387, fax: 92/551-

012, mobil: 30/701-77-97, e-mail: hulladekkezelo@lentihuke.hu  

 

mailto:hulladekkezelo@lentihuke.hu
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- A volt zsidahegyi leürítőtelep felszámolására a tulajdonos a környezetvédelmi hatóság 

határozatában előírt határidőkben és módon eleget tett. A Florasca Kft. egy sikeres pályázat 

eredményeképpen elvégeztette a terület rekultivációját. A rekultiváció elvégzését követően 5 

év fenntartási kötelezettség terheli a tulajdonos Florasca Kft.-t, mely időtartamig a terület 

monitoringozását is elvégzik. 

 

- Megtörtént a Rába-folyón lévő duzzasztó felújítása. Szentgotthárd városában 1905 óta 

működik a Rábán épített duzzasztó, mely eredetileg a kaszagyári vízerőmű érdekében épült. A 

vízerőmű már nem működik, a duzzasztónak jelenleg mederstabilizáló szerepe van. A 

duzzasztó állapota rendkívül leromlott állapotban volt, ezért a felújítása időszerű volt már. A 

megváltozott körülményeknek és igényeknek megfelelően a duzzasztó átépítésre került. 

Ennek során felújításra került a bukó, kiépült egy hallépcső, egy csónakleeresztő is. Ezzel 

megoldódik a duzzasztó EU Víz Keretirányelv szerinti átjárhatósága a halak számára. A 

csónakcsúszda elősegíti a vízitúrázók biztonságos átjárását a duzzasztón. Továbbá a duzzasztó 

kőburkolattal való ellátása nagyban javítja a létesítmény városképi hatását, turisztikai 

vonzerejét is.  

 

4. Zöldterületek fenntartása és kezelése: 

 

- A város területén lévő parkok fenntartásáról, a növényzet ápolásáról és az idényszerű 

növényvédelmi munkálatok elvégzéséről az önkormányzattal kötött parkfenntartási 

megállapodás alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. gondoskodik. A zöldterületek megfelelő 

fenntartását a nem megfelelő használatuk (rongálások, lopások, szemét elszórása stb.) és a 

forráshiány akadályozza. 

 

- Az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd - Máriaújfalui Hársas-tó fenntartási 

feladatait továbbra is a Horgászegyesület látja el az önkormányzat anyagi és egyéb  

támogatásával. A Hársas-tó környezetében az elmúlt években visszatérően komoly 

problémákat okoztak az éjszakai rongálások, ezzel kapcsolatban a közelmúltban a képviselő-

testület szigorította a tűzgyújtás szabályait, az éjszakai órákban ideiglenes tűzgyújtási tilalmat 

rendelt el a Hársas-tónál, hogy a hatóságok hatékonyabban tudjanak fellépni az éjszakai 

rongálókkal szemben. Az üzemeltető tájékoztatása szerint azóta nem tapasztaltak az elmúlt 

évekhez hasonló mértékű rongálásokat. Az idei strandszezon kezdetével újra birtokba 

vehették a fürdőzők a Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tó strandját, mivel kiépült az 

ivóvízvezeték és ezzel biztosítva lett az ivóvízvételi-, illetve a zuhanyzási lehetőség is, 

amelyek hiánya eddig akadályozta a strand megnyitását.  

 

- Még mindig problémaként jelentkezik a zöldterületek fenntartásával kapcsolatban, hogy az 

eb tulajdonosok nem mindig tartják be a kutyatartásra vonatkozó szabályokat. A kutyáikat 

tiltott területeken futtatják (pl.: Barokk Kert, Liget, Hársas-tó strand területe stb.), illetve az 

ebek által okozott szennyeződéseket nem távolítják el. Ez azért veszélyes, mert ahol 

kisgyerekek is tartózkodnak (parkok, játszóterek), ott akár súlyos betegségek kialakulásához 

is vezethetnek.  

- A biológiai úton lebomló szerves anyagú hulladék közül a települési hulladékban nagy 

mennyiségben jelenik meg a városi parkok, közterületek fenntartása során keletkező növényi 

hulladék. A parkfenntartási feladatokkal megbízott SZET Szentgotthárdi Kft. ezt a hulladékot 

(fű, levél, faág) a heiligenkreuzi komposztáló telepre szállítja, ahol ingyenesen elvégzik a 

kiszállított hulladék komposztálását. Így a helyi tervben előírt hasznosítási arányt tovább 

tudjuk növelni.  
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- További, új lehetőség ezen a területen az a szentgotthárdi vállalkozás által nyújtott 

szolgáltatás, mely szerint Szentgotthárdról bárki a családi házánál képződött fahulladékot 

(ágat, gallyat,levágott vesszőt) díjmentesen lerakhatja a vállalkozás rábafüzesi telephelyén. Ez 

a vállalkozás az odahordott faanyagot ledarálja és újrahasznosítja – tehát nem kell a 

háztartásban képződött fahulladékot sem elégetni ami jelentősen hozzájárulhat a levegő 

tisztaságához.  

 

5. Zajvédelem: 

 

- A 2013. augusztus 16-20. közötti városi ünnepség keretében zenés, táncos rendezvényre 

adott ki engedélyt a hivatal. Továbbá egy rendőrségi bejelentés alapján egy helyi vendéglátó 

hellyel szemben folyt eljárást, amelyet azonban meg kellett szüntetnünk, mivel nem zenés 

összejövetelként hirdették a rendezvényt. Az ügyfelet tájékoztattuk a zenés, táncos 

rendezvényekkel kapcsolatos szabályokra. 

 

6. Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja (2010-2014): 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46 – 47. §-nak 

figyelembevételével 2010-ben elkészült Szentgotthárd Város Környezetvédelmi 

Programja (2010 – 2014), amelyet Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 17/2010. (VII.01.) önkormányzati rendeletével elfogadott. A 

környezetvédelmi programunk jövőre jár le, így 2014-ben kell felülvizsgálni. A város 

környezetvédelmi programját a Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás, Petrovics Zsolt 

okl. környezetgazdálkodási mérnök, hulladékgazdálkodási, zaj- és rezgésvédelmi, illetve 

igazságügyi szakértő (szakértői engedély száma: OKVF-Sz-001/2004.) készítette el. A 

program elkészítése során valamennyi változata (egyeztetési, szakhatósági véleményezésre 

megküldött stb.) a városi honlapon is olvasható és véleményezhető volt. A program  

szakhatósági véleményeztetésre történő megküldése előtt a program készítőjének 

részvételével egy egyeztető megbeszélést tartottunk a Polgármesteri Hivatalban. A képviselő-

testületi jóváhagyás előtt az önkormányzat illetékes bizottsága is véleményezte a programot. 

A Polgármesteri Hivatalban tartott egyeztető megbeszélésen elhangzott javaslatokon, illetve a 

szakhatósági véleményeken kívül más vélemény sem írásban, sem szóban nem érkezett 

hivatalunkba. A Települési Környezetvédelmi Program – a III. Nemzeti Környezetvédelmi 

Program (NKP) tervezési intervallumát is figyelembe véveközéptávú (5 év) program. A 

települési környezetvédelmi programunk célkitűzései a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

az ugyancsak 2010-ben elfogadott NKP célkitűzéseivel összhangban, a helyi sajátosságok 

figyelembe vételével kerültek kidolgozásra. A környezetvédelmi programot, melynek hossza 

140 oldal, teljes terjedelmében a honlapunkon az alábbi linkre kattintva érhető el: 

http://www.szentgotthard.hu/letoltes/Szentgotthard.Varos.Kornyezetvedelmi.Programja.2010. 

.pdf . 

7. 2013. augusztus 7-én rendkívüli testületi ülésen fogadta el a Képviselő-testület a 169/213. 

számú határozatát a hulladékgazdálkodással kapcsolatosan ez  évben megkötött közbeszerzési 

eljárás eredményeképpen megkötött szerződés felmondásáról.  

 

169/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Müllex Közszolgáltató kft-vel 

megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltai szerződést a Hulladékról szóló 2012. évi 
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CLXXXV. Tv. 90.§ (5) bek. alapján 2013. július 30-val 6 hónapos felmondási idővel 

felmondja.  

A felmondás oka az volt, hogy a szolgáltató Müllex Közszolgáltató Kft a Hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. Tv. szerinti engedélyt június 30-ig nem kapta meg. A törvény alapján 

ekkor a szerződést 6 hónapos felmondási idővel fel kell mondani, majd új eljárásban 

(közbeszerzés) megfelelő szolgáltatót kell kiválasztani.  

A  Müllex Közszolgáltató Kft időközben az engedélyét 14/4396-8/2013. iktatószámon  az 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől megkapta így 

elhárult az az ok, hogy hatályos engedélyek nélküli társaság szolgáltat Szentgotthárdon – erre 

tekintettel javasoljuk a határozat visszavonását. Ez azt jelenti, hogy nem kell újabb 

közbeszerzési eljárást lefolytatni, a megkezdett hulladékszállítási – begyűjtési programunk 

tovább folytatódhat. 

8. A legutóbbi Társulási Tanács ülésén  a vendvidéki önkormányzatok kezdeményezték, hogy 

a települési hulladékgazdálkodás megszervezése a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás keretében történjen.  

Ha az eddigi településenkénti szerződéskötési rendszerről áttérünk a társulási (térségi) szintű 

szervezésre, akkor ez természetesen vet fel kérdéseket.  

Ahhoz, hogy ez az új rendszer létrejöhessen  a határozatban jóvá kell hagyni a Társulási 

Megállapodás módosítását is. 

 Amennyiben a Képviselő-testület NEM kíván csatlakozni a közös feladatellátáshoz, a 

Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról akkor is döntenie kellene (a 

csatlakozó önkormányzatokra tekintettel), - ebben az esetben azt a döntést kellene elfogadni, 

hogy a település nem csatlakozik a közös feladatellátáshoz.  

Kérem a képviselő-testületet, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan tegyék meg  

hozzászólásukat, észrevételeiket. 

Határozati javaslat: 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a a város 

környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a  köztisztasággal,  

szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel  kapcsolatos 

tapasztalatokra szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

2.) 2.1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Müllex Közszolgáltató 

kft-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés felmondásáról szóló 

169/2013. számú határozatát visszavonja.  

2.2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  nem csatlakozik a települési 

hulladékgazdálkodás térségi megszervezéséhez, ebből adódó terhet nem vállal a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetésében, de ezzel párhuzamosan 

egyetért azzal, hogy a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodása a következőkkel bővüljön: 
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 II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA fejezet 1.) pontja kiegészüljön a 

hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásával 

a III./B Ágazati feladatok fejezet kiegészüljön azzal, hogy a Társulási Tanács gondoskodik a 

hulladékgazdálkodás ellátásáról a közös feladatellátáshoz csatlakozott tagönkormányzatok 

területén.”  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

VAGY: 

2.)  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  egyetért azzal, hogy a települési 

hulladékgazdálkodás megszervezése - 2014. február 01. időponttól történő ellátással - a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás keretében történjen. A Képviselő-testület 

ezzel párhuzamosan egyetért azzal, hogy a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodása a következőkkel bővüljön: 

 II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA fejezet 1.) pontja kiegészüljön a 

hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásával, 

 a III./B Ágazati feladatok fejezet kiegészüljön azzal, hogy a Társulási Tanács 

gondoskodik a hulladékgazdálkodás ellátásáról a közös feladatellátáshoz csatlakozott 

tagönkormányzatok területén.” 

Felelős: Huszár Gábor polgármester         

Határidő: Azonnal 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 15. 

 Fekete Tamás 

 Városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyzések:  

 

 Dr. Dancsecs Zsolt  Labritz Béla 

 Jegyző  környezetvédelmi tanácsnok 
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BESZÁMOLÓ 

a Képvielő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére 

 

Tárgy: Átfogó beszámoló az intézmények tevékenységéről, munkaerő gazdálkodásuk 

áttekintése, rövid és hosszú távú elképzelések, lehetőségek. Az intézmények közép-és 

hosszú távú  karbantartási, állagmegóvási, esetleges felújítási terve. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

I. INTÉZMÉNYEK TÁJÉKOZTATÁSA 
 

A beszámolóban vizsgált intézmények Szentgotthárd Város Önkormányzatának kizárólagos 

fenntartásában, vagy a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás fenntartásában 

vannak. A vizsgált intézmények szociális, egészségügyi, közgyűjteményi, közművelődési, 

óvodai- bölcsődei tevékenységet végeznek. Az önkormányzatnak a vizsgált intézmények 

nagyobb részénél annyiban csak korlátozott lehetőségei vannak, hogy a fenntartó társulásban 

csak egyike a döntéshozóknak. Kizárólagos fenntartói jogai csak a Móra F. Városi Könyvtár 

és Múzeum valamint a Rendelőintézet Szentgotthárd esetében vannak.  

 Az előterjesztés előkészítésével összefüggésben arra kértük az intézményvezetőket, hogy 

intézményük vonatkozásában egy rövid, lényegretörő tájékoztatót küldjenek az alábbi 

témkörök szerinti bontásban: 

 tevékenység bemutatása 

 munkaerőgazdálkodás rövid bemutatása (2010 óta mennyien mentek el, milyen okból, 

a felvettek végzetsége) 

 rövid távú tervek és hosszú távú elképzelések 

 az intézménynek milyen elvárása van az Önkormányzattól. 

 

Az intézmények által megküldött tájékoztatók az előterjesztés 1. számú mellékletét képezik, 

ezeket – intézményenként – az alábbiakban foglaltuk össze:  

 

 

1. MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM: 

 

A mellékletben olvashatunk az intézmény tevékenységéről, amelyet a könyvtári vonalon 

2010. óta változatlan munkaerő-létszámmal lát el a központi könyvtárban és a városrészi 

fiókkönyvtárakban, illetve a kistérségi szolgáltatással összefüggésben. Minden könyvtáros 

rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges iskolai végzettséggel és szakképesítéssel, a 

könyvtárosok valamennyien részt vettek a kötelező továbbképzésen túl is szakmai 

továbbképzéseken. A múzeumban 2013. április 01-jétől 1 középfokú végzettségű tárlatvezető, 

szeptember 01-jétől kinevezett közalkalmazott, aki a takarítói feladatokat is ellátja, és 1 fő 

megbízási díjas gondnok dolgozik. Jelenleg múzeumpedagógusként alkalmi megbízással 

szlovén szakos tanár látja el a feladatokat. Ismételt pályázati kiírással igyekszik az intézmény 

véglegesen betölteni az állást. 
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A megnövekedett adminisztrációs tevékenység miatt szükségesnek látja az Igazgató, hogy az 

intézmény munkáját adminisztrátor segítse. Ezen a helyen kell megemlíteni, hogy az 

intézmény kiválóan használja fel a pályázati lehetőségeket, számos sikeres projektet 

bonyolított, nem egyszer más intézményeket is segítve (iskolák) ezzel, illetve – többek között 

- a helytörténeti munka koordinálása is az intézményvezető munkáját dícséri. 

 

Az intézmény tervei szintén összefoglalva megtalálhatók a mellékletben, mind a fizikai, mind 

a tartalmi fejlesztéseket tekintve. Ezek közül fenntartót is érintő feladat a felnőtt részlegek 

villanyhálózatának és a felnőtt kölcsönző világítási rendszerének korszerűsítése, az udvar 

térkövezésével olvasóterasz kialakítása, a múzeum épületének külső szigetelése és a 

homlokzat festése. 

 

Az intézmény elvárása az Önkormányzattól: 

 kiszámítható finanszírozás 

 a fejlesztési elképzelések támogatása 

 az önkormányzati kiadványokból kötelespéldány szolgáltatása a helyismereti 

gyűjtemény számára (meghívókból, brossúrákból is) 

 szerződéskötéskor az intézményi igények figyelembe vétele (pl. 

telefonszolgáltatás, internet-szolgáltatás) 

 

 

2. VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT 

 

Az intézmény jó néhány szolgáltatás ellátásáról gondoskodik – többségükről kistérségi 

szinten. Valamennyi alapszolgáltatás vonatkozásában határozatlan időre szóló, végleges 

működési engedélyekkel rendelkezik, és ennek megtartása célként is megfogalmazódik. 

Ehhez természetesen  a fenntartónak folyamatosan biztosítania kell a minimális személyi és 

tárgyi feltételeket. A finanszírozási szerződéssel működtetett alapszolgáltatások esetében 

újabb sikeres fenntartói pályázatok elkészítése lesz szükséges. 

 

A munkaerőgazdálkodással összefüggésben megállapítható, hogy ebben az intézményben 

kimagaslóan jelentős a fluktuáció, különösen a szociális gondozó és ápoló munkakörben. 

Ennek oka egyértelműen a végzett feladat nehézségeiben és az ezzel ellentétesen 

alulfinanszírozott munkabérekben keresendő: a szakemberek egy része máshol, több esetben 

Ausztriában vállal szakmunkát, illetve akár segédmunkát is a lényegesen magasabb fizetések 

miatt. 

 

A személyi feltételekkel összefüggésben számos alkalommal jelezte már az intézmény, hogy 

az intézmény nem rendelkezik adminisztratív, gazdasági ügyintézői státusszal, pedig a 

szociális szférában bekövetkezett adminisztratív terhek növekedésének teljesítése, valamint a 

hivatali átszervezést követően átadott többletfeladatok indokolttá teszik az ilyen jellegű 

létszámfejlesztést. Szintén a személyi feltételek kapcsán jelzi az intézmény, hogy a házi 

segítségnyújtásban a jelenleg rendelkezésre álló minimális szakmai létszámkeret 1-2 fővel 

történő növelése lenne elengedhetelen ahhoz, hogy a távollévők idején se jelentsen gondot a 

folyamatos két műszakos munkaszervezés. 

 

A tárgyi feltételek vonatkozásában az intézményi gépjárművek cseréje pár éven belül 

időszerűvé válik. A sikeres kistérégi akadálymentesítési pályázat kapcsán történtek jelentős 

fejlesztések az intézményben, azonban akad még tennivaló: az Idősek klubja épületén a 

tetőszerkezet javítása, beázások megszűntetése, a fűtéskorszerűsítés folytatása, az 
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elhasználódott radiátorok cseréje, villamoshálózat korszerűsítése, a konyhában a a vízvezeték 

és szennyvízhálózat felújítása, stb. 

 

Az intézmény elvárása az Önkormányzattól:  

 továbbra is folyamatosan biztosítsa az alapszolgáltatások működtetéséhez, valamint a 

szolgáltatásoknak helyt adó épület felújításához, karbantartásához szükséges anyagi 

forrásokat. 

 szeretnék a volt Gondozóház épületének üres helyiségeit használni - a szolgáltatások 

zsúfoltságának megszüntetése érdekében (irodák, irattári helyiség, közösségi 

csoportszoba stb.). 

 

 

3. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

 

Az intézmény tevékenységéről a mellékletben részletesen olvashatunk, szolgáltatási többnyire 

kistérségi működési területre vonatkoznak. Kiemelendő, hogy számos olyan szolgáltatást, 

tevékenységet is végeznek a Szolgálat munkatársai, amelyek nem sorolhatók a kötelezően 

ellátandó feladataik közé (nyári napközbeni tábor, Házhoz megy a Mikulás, játszóház, 

ruhaosztás, iskolakezdés segítése, ifjúsági körút, tanácsadás a Facebook-on, stb.) 

 

Az intézmény feladatait 8 fő munkatárs látja el, ehhez képest ebben az intézményben is 

magasnak mondható a fluktuláció, hiszen az elmúlt 3.5 évben 7 főnek szűnt meg a 

közalkalmazotti jogviszonya – lakhelyváltozás, eü-i problémák, munkahelyváltás miatt. 

 

Az intézmény fejlesztési elképzeléseit a melléklet szintén tartalmazza, ezek között találhatjuk 

az intézmény akadálymentesítését is, mint elsősorban fenntartói feladatot. 

 

Az intézmény elvárása az Önkormányzattól: 

 a fent leírt rövid és hosszú távú tervek megbeszélése, támogatása, megvalósítása.  

 Az intézménynek otthont adó épületben a galamb-kérdés megoldása. Az 

Önkormányzat által jelenleg alkalmazott módszer teljesen hatástalan.  

 

 

 

4. SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 

(SZEOB) 

 

Az intézményi tevékenység rövid bemutatása a mellékletben található.  

 

Az idei év legjelentősebb változása a bölcsőde épületének felújítása, amelynek során az 

intézmény az ellátásról helycserékkel, költözködésekkel folyamatosan gondoskodott. A 2013-

as nyári karbantartási szünet után két felújított egységben , „gyönyörű, új környezetben tudtuk 

fogadni a kisgyermekeket”. A felújítás befejeztével a szépítés, az esztétikus tárgyi környezet 

kialakítását kell folyamatosan megvalósítania az intézménynek . 

 

A bölcsődében a 2012/2013-es nevelési évet 53 fő felvett gyermeklétszámmal zárták az 54 

férőhelyen. A 2013/2014-es nevelési évet 37 fő gyermeklétszámmal kezdték meg, a 

folyamatos felvétellel, az eddigi igényjelzés szerint decemberig, illetve márciusig összesen 

43-48 kisgyermekre lehet számítani. (A bölcsőde felújítása pályázati projektben 54 főt 

vállaltunk 2014-re, 60 főt 2017-re, 68 főt 2018-ra.) 
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A gondozási díjból befolyt bevételből tavaly az intézmény só szobát alakított ki az 

intézményben.  

 

Probléma a gyermekek logopédiai ellátása, hisz a 2013. március 1-én hatályba lépett 

jogszabályok alapján az erről való gondoskodás már állami feladat, de az állam a 

feladatellátást még mindig a „régi” rendszerben működteti. Augusztusban az egyik logopédus 

nyugdíjba ment, a bizonytalan jogi és pénzügyi háttér miatt azonban egyelőre nem vett fel 

helyette munkatársat az intézmény, emiatt jelenleg nem biztosítható minden gyermek 

logopédiai ellátása. 

 

Az intézmény tervei közül fenntartói megvalósításra váró feladatok:  

 a bölcsőde épületében az óvoda által használt épületrészben az elmaradt vizesblokk 

felújítáas, a folyosói burkolatok cseréje, a kiszolgáló helyiségek felújítása. 

 az élet- és balesetveszélyes járdák, utak felújítása a székhely óvoda, illetve a bölcsőde 

területén. 

 a játszóudvar folyamatos felújítása 

 a székhely óvodában a további 5 foglalkoztató komplett felújítása, az épület északi 

részén lévő irodák, kiszolgáló helyiségek felújítása. Gépészeti felújítások: fűtés, 

világítás, víz. 

 a székhely óvodában nevelőszoba, tornaterem, szertárak, raktárok kialakítása. 

 

A gazdálkodással összefüggésben az intézményvezető szerint probléma, hogy az óvoda az 

éves költségvetési előirányzataival sem gazdálkodhat, így nem biztosítottak az intézményi 

működés a feladatellátás feltételei. Az intézmény nem akar mást és többet, mint az évente a 

fenntartó által jóváhagyott költségvetési keretein belül gazdálkodni, ennek keretében 

biztosítani a nevelés megfelelő feltételeit, a szükséges javításokat, pótlásokat biztosítani, 

átmeneti bérmaradványait saját hatáskörben felhasználni. 

 

Az intézmény elvárásai az Önkormányzattól: 

 a fenti tervek megvalósítása 

 olyan pénzügyi hátter biztosítása, amely mellett „az óvodai nevelés biztosítása nem 

terhet jelent, hanem minden abban közreműködőt elégedettséggel és örömmel töltene 

el”. 

 

 

5. RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD 

 

Intézményvezető Asszony meglátása szerint a Rendelőintézet az elmúlt években mind az 

alapellátás, mind a szakellátás, gondozás területein magas színvonalon teljesítette feladatát.  

 

Több személyi változás is történt az elmúlt időszakban: megszűnt a laborasszisztensi állás, a 

traumatológián és az ultrahang szakorvosi ellátásban történt orvos váltás, illetve az 

intézményvezető személye is változott: ennek kapcsán a megüresedett  belgyógyászati 

szakrendelési álláshelyet részállású szakorvosokkal helyettesítésben látja el az intézmény, 

miközben a végleges státus betöltésére pályázatot írtak ki.  

 

További változás, hogy egy EMMI rendelet értelmében az onkológiai szakrendelés tavaly év 

végével megszűnt, 2013 augusztustól azonban a rendelést újra indították. 2013 augusztustól 
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az ultrahangos vizsgálatot heti 5 óráról heti 10 órára bővítette az intézmény, egy új, elismert 

szakember munkába állításával. 

 

A tervek között szerepel: 

 az ügyeleti rendszer hosszútávon is fenntartható formába való átalakítása, lehetőség 

szerint külső vállalkozásba való kiszervezéssel 

 a belgyógyászati rendelés kibővítése gasztroenterológia, diabetológiai, kardiológiai 

szakkonzíliumok és diagnosztika területén 

  korszerű betegirányítási rendszer beállítása a betegforgalom optimalizálására és az 

orvosi munka hatékonyságának emelésére 

 UH készülék beszerzése a meglévő elavult készülék helyett 

 a labortevékenység lehetőség szerinti visszaállítása- a hiányzó minimumfeltétel 

biztosításával  

 az Egészségfejlesztési Iroda ( EFI) létrehozását követően a TÁMOP pályázat 

segítségével egy korszerű, egészségmegtartó, fejlesztő stratégia kidolgozása és 

megvalósítása a város és térsége területén ( folyamatban) 

 határon átnyúló kapcsolatok kiépítése  egy szentgotthárdi bázisú 

rehabilitációs/idősgondozási  központ kialakítására ( folyamatban) 

 a térségben működő vállalatokkal együttműködésben munkahelyi egészségfejlesztés 

kialakítása 

 e-Egészségügyi megoldások bevezetése lehetőleg pályázati illetve piaci források 

bekapcsolásával. 

 

Az intézmény elvárási az önkormányzattól: 

 a fenti rövid-, és hosszútávú tervek támogatása 

 kiszámítható környezet biztosítása a zavartalan működéshez 

 az egészség(ügy) értékén történő kezelése a döntéshozásban 

 

 

II. FELÚJÍTÁSI / ÁLLAGMEGÓVÁSI TEENDŐK 
 

A Városüzemeltetési Csoportot arra kértük, hogy az intézmények (beleértve a SZOI-t is) 

karbantartásáról készítsen egy rövid tájékoztatót a SZET Szentgotthárdi Kft. bevonásával, 

különös tekintettel arra, hogy milyen teendőink lesznek az elkövetkezendőkben. 

A 2014. évi tervezett (javasolt) karbantartási / felújítási munkákat az előterjesztés 2. számú 

melléklete tartalmazza – ez kizárólag a jelen előterjesztésben említett intézmények 

épületeinek felújításáról szól. 

  

 

 

III. PÉNZÜGYI ADATOK 
 

Az alábbi táblázat tartalmazza összefoglalóan, hogy melyik intézménynek mennyi a 

fenntartási költsége, ebből mennyi az állami támogatás és mennyi, amit az Önkormányzat / 

Önkormányzati Társulás (községek) tesz hozzá. 

 

Intézmény összes kiadás saját bevétel önk.tám. önk.tám.községek állami tám./tb pályázat 

SZEOB Játékvár Óvoda 174 972 24 928 39 570   110 474   
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SZEOB Tótágas Bölcsőde 40 174 6 071 15 338   18 765   

Gondozási Központ 137 000 36 353 48 336 6436 26 725 19 150 

Családsegítő és Germekjóléti 

Szolgálat 23 749 136 1 907 1300 20 406   

Móra Ferenc Könyvtár és 

Múzeum 50 066 1 350 25 912   7 956 14 848 

Rendelintézet 183 707 21 109 51 283   111 315   

  609 668 89 947 182 346 7 736 295 641 33 998 

 

 

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

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Átfogó beszámoló az 

intézmények tevékenységéről, munkaerő gazdálkodásuk áttekintése, rövid és hosszú távú 

elképzelések, lehetőségek. Az intézmények közép- és hosszú távú  karbantartási, 

állagmegóvási, esetleges felújítási terve.” című beszámolót megismerte és elfogadja / az 

alábbi kiegészítéssel fogadja el: 

……………………………………….. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 11. 

 

                                                                                                  Huszár Gábor 

                                                                                                        elnök 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 
 

1. A MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 

TÁJÉKOZTATÓJA 
 
 
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum alaptevékenysége: 
 
Könyvtár: középszintű ellátást nyújtó, általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, 
ellátórendszeri központ, alapellátást nyújtó nemzetiségi könyvtár 
 
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, csere vagy kötelespéldány-szolgáltatás útján. 
A beszerzett művekről egyedi és csoportos nyilvántartást vezet. 
A könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme. 
A könyvtár a feltáró munka során az állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző 
formai és tartalmi jegyek alapján leírásokat készít, ezekből hagyományos és számítógépes 
katalógusokat készít. A könyvtári állomány megőrzésével és védelmével kapcsolatos 
tevékenységet végez: raktározza, kötteti, portalanítja a dokumentumokat. 
Könyvtári szolgáltatások 
A könyvtár a beszerzett dokumentumokat kölcsönzéssel, helyben használattal rendelkezésre 
bocsátja. Tájékoztatást nyújt 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, előadásokat szervez, könyvtárhasználati foglalkozásokat, olvasótáborokat, 
szakköröket szervez. 
A kistérség könyvtári szolgáltatóhelyei számára szolgáltatásokat nyújt.    
Helyismereti témában kutatást végez és publikációs tevékenységet folytat. 
 
Múzeum: közérdekű muzeális kiállítóhely, gyűjtőterülete kiterjed a szentgotthárdi kistérség 
területére 
Biztosítja a nyilvántartásában lévő kulturális javakhoz való hozzáférést, őrzi, gondozza a 
kulturális javak szaktevékenység keretében kialakított és nyilvántartott gyűjteményét, azt 
kiállításon bemutatja  
Biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét; 
kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás 
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folyamatához. Közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez; együttműködik 
a nevelési-oktatási intézményekkel, és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és 
iskolán kívüli nevelés céljainak elérését. 
Kiállítások megrendezésével, közönségkapcsolati tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást 
nyújt. 
Részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek 
koordinálásában és szakmai támogatásában; 
A magyarországi szlovének történetét és néprajzát bemutató állandó kiállítás. 

   
Munkaerő-gazdálkodás: 
 
A könyvtár munkaerő-létszáma 2010 óta változatlan. A központi könyvtárban és a 4 
városrészi fiókkönyvtárban, valamint 2013 júliusáig a III. Béla szakképzőben 7 fő 
közalkalmazott könyvtáros (6 felsőfokú, 1 középfokú végzettségű) látja el a feladatokat 

4 fő felnőtt olvasószolgálatos és tájékoztató – ebből 1 fő részmunkaidőben iskolai 
könyvtáros, 1 fő részmunkaidőben kistérségi feladatokat ellátó könyvtáros (diplomás 
könyvtárosok) 
1 fő fiókkönyvtáros a négy fiókkönyvtár feladatainak ellátására (középfokú 
   végzettségű és szakképesítésű)  

 1 fő gyermekkönyvtáros (főiskolai végzettségű, pedagógus diplomával is rendelkező),  
2012 szeptemberétől helyettesítő könyvtáros látja el a feladatot  

 1 fő könyvtárvezető (egyetemi végzettségű, pedagógus diplomával is rendelkező) 
Minden könyvtáros rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges iskolai végzettséggel és 
szakképesítéssel. 
A könyvtárosok valamennyien részt vettek a kötelező továbbképzésen túl is szakmai 
továbbképzéseken.A mozgókönyvtári szolgáltatóhelyeken a községi önkormányzatok 
megbízási díjas alkalmazottai látják el az olvasószolgálati feladatokat. 
A múzeumban 2013. április 1-jétől 1 középfokú végzettségű tárlatvezető (szeptember 1-jétől 
kinevezett közalkalmazott, aki a takarítói feladatokat is ellátja), 1 fő megbízási díjas gondnok 
dolgozik. Múzeumpedagógusként alkalmi megbízással szlovén szakos tanár látja el a 
feladatokat. Ismételt pályázati kiírással igyekszünk véglegesen betölteni az állást. 
Mindkét helyen alkalmilag közcélú és diákmunkások segítették a feladatok ellátását. 
 
A megnövekedett adminisztrációs tevékenység miatt szükségesnek látjuk, hogy az intézmény 
munkáját adminisztrátor segítse. Mind a vezetői (irattározás, utalványozás, számlakezelés, 
KIR3), mind a pályázati (dokumentációs tevékenység, jelentések készítése, különösen a 
pályázatok öt éves fenntartási idejében), mind a szakmai tevékenység (állományrevízió, 
törlési adminisztráció, jegyzékek készítése stb) sok-sok nem szakmai feladat elvégzését 
szakképzett könyvtárosokra hárítja. 1 középfokú végzettségű adminisztrátor alkalmazása 
mellett a könyvtárosok munkaidejét hasznosabb tevékenységre (foglalkozások szervezésére, 
megtartására, könyvtár- és múzeumpedagógiai feladatok ellátására, közönségkapcsolati 
tevékenységre, a honlap karbantartására, fejlesztésére, helytörténeti kutatásra, helytörténeti 
dokumentumok feltárására, kiállításrendezésre stb.) lehetne fordítani.  
 
 
Rövid távú tervek: 
 
A fizikai feltételek javítása 
Pályázati és egyéb forrásból a fizikai körülmények javítása (2013-ban bútorbeszerzés a 
fiókkönyvtárakban NKA-pályázatból, a könyvtár tartalomszolgáltatásának elérése mobil 
eszközökről – TÁMOP-pályázat). 
A technikai feltételek szinten tartására a számítógéppark és egyéb technikai eszközök 
korszerűsítése, a hálózatépítés folytatása (költségvetési forrásból). 
Az ablakok és ajtók újrafestése, a kapubejárat javítása, festése. 
A lépcsőházi olajfestés helyett olvasóbarát falborítás kialakítása. 
A felnőtt kölcsönzőben függönycsere. 
A felnőtt részleg folyosóján kiállítótér kialakítása. 
Internet-kapcsolat kiépítése a múzeumban. 
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Tartalmi fejlesztések 
Programbővítés a kistérség könyvtári szolgáltatóhelyein (KSZR forrásból). 
Az információszolgáltatás minőségének javítása: 
- A könyvtár interaktív honlapjának fejlesztése új menüpontokkal, folyamatos frissítése, a 
portál szolgáltatásainak megismertetése az olvasókkal 
- Retrospektív állománykonverzió folytatása: helyismereti fotók, cikkek és kéziratok, 
aprónyomtatványok, testületi határozatok katalogizálása 
- A fotó- és kéziratarchiválás folytatása a helyismereti gyűjteményben 
- A Pável Ágoston Múzeum mint tagintézmény bekapcsolása az információszolgáltatásba 
Az olvasásnépszerűsítő programok bővítése. 
A honismereti és helytörténeti tevékenység kiterjesztése, kiállítások előkészítése, 
megrendezése. 
A minőségbiztosítás helyi szabálygyűjteményének kialakítása. 
A könyvtárosok továbbképzése szakmai, informatikai és nyelvi területen. 
Önkéntesek bevonása a szakmai tevékenységekbe. 
 
Hosszú távú elképzelések: 
 
A fizikai feltételek javítása 
- A felnőtt részlegek villanyhálózatának és a felnőtt kölcsönző világítási rendszerének 
korszerűsítése. 
- A felnőtt kölcsönzőben az alapterület növelése galériaépítéssel. 
- A telefonközpont fejlesztése (hogy minden részleg elérhető legyen). 
- A riasztórendszer kiépítése az emeleti részlegekben. 
- Az udvar térkövezésével olvasóterasz kialakítása. 
- A múzeum épületének külső szigetelése, a homlokzat festése. 
- A fiókkönyvtárak épületének korszerűsítése 
 
Tartalmi fejlesztések 
 
Helytörténet, honismeret 
- A helytörténeti kutatás és feltárás kiszélesítése. 
- A helyismereti gyűjtemény kibővítése, a hiányzó dokumentumok megszerzése. 
- Digitalizálás. 
- A múzeumban állandó helytörténeti kiállítás kialakítása. 
 
Informatikai fejlesztések 
- a számítógéppark cseréje (2008-2010 között, illetve korábban beszerzett gépek) 
- szoftverfejlesztés, szoftverbeszerzés 
- hálózatfejlesztés 
- honlapfejlesztés, web 2.0-ás szolgáltatások 
 
Minőségbiztosítás 
-  Teljes körű minőségbiztosítási kézikönyv készítése az intézményre vonatkozóan 
 
Szolgáltatásfejlesztés 
- Születésnapi csomagok összeállítás 
- Meghívók szerkesztése 
- Témafigyelés 
 
Olvasásnépszerűsítés 
- Új foglalkozási formák bevezetése 
- A megváltozott iskolarendszerhez alkalmazkodó foglalkozások szervezése 
 
Gyűjteményfejlesztés 
- E-könyvek 
- Blue-ray dokumentumok 
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- További új hordozón megjelenő dokumentumok 
 
Az intézménynek milyen elvárása van az Önkormányzattól? 
- Kiszámítható finanszírozás 
- A fejlesztési elképzelések támogatása 
- Az önkormányzati kiadványokból kötelespéldány szolgáltatása a helyismereti gyűjtemény 
számára (meghívókból, brossúrákból is) 
- Szerződéskötéskor az intézményi igények figyelembe vétele (pl. telefonszolgáltatás, 
internet-szolgáltatás) 
 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 10. 

 

 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 

 

 

 

2. A VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA 

 

 
 

2013. augusztus 30-án e-mailben megküldött levelére hivatkozva az „Átfogó beszámoló az 

intézmények tevékenységéről, munkaerő gazdálkodásuk áttekintése, rövid és hosszú távú 

elképzelések, lehetőségek. Az intézmények közép és hosszú távú karbantartási, esetleges 

felújítási terve”című napirendi ponthoz az alábbi tájékoztatót terjesztem elő: 

 

1. A Városi Gondozási Központ tevékenysége 

 

A Városi Gondozási Központ, mint integrált szociális intézmény személyes gondoskodás 

keretében az 1993. évi III. törvény 57.§ (1) bekezdésében szabályozott szociális 

alapszolgáltatások közül kötelezően ellátandó feladatként szociális étkeztetést, házi 

segítségnyújtást, nappali idősek klubját, önként vállalt feladatként jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást, támogató szolgáltatást és közösségi pszichiátriai alapellátást működtet. 

A kötelezően ellátandó szolgáltatások normatív állami támogatás igénybevételével, az önként 

vállalt szolgáltatások közül a támogató szolgálat és a közösségi pszichiátriai alapellátás a 

befogadást nyert pályázatok alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal 3 évre 

megkötött finanszírozási szerződéssel működnek. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

biztosítása a 2013. évi XXVII. törvény 17.§ (3) bekezdése szerint 2013. július 01-től állami 

feladat lett. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a fenti időponttól a fenntartóval 

megkötött feladat-ellátási megállapodás alapján láttatja el a feladatot 2013. december 31-ig. 

 

Kizárólag Szentgotthárd Város közigazgatási területén működtetett szolgáltatások: 
szociális étkeztetés, nappali idősek klubja. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás településeinek közigazgatási területén működtetett szolgáltatások: házi 

segítségnyújtás (Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu települések kivételével), jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai alapellátás. 

 

Ellátandó célcsoport: Szentgotthárd Város és a társulási településeken élő időskorú, 

különböző fogyatékossággal élő, valamint pszichiátriai betegségben szenvedő lakossága. 
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Az intézmény valamennyi szolgáltatása határozatlan időre szóló működési engedéllyel 

rendelkezik, melyet az SZGY/785-6/2011. iktatószámon a Vas Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala adott ki. A Gondozási Központ valamennyi szolgáltatása az Arany 

J. út 1. szám alatti akadálymentesített épületben működik. 

Étkeztetés 

 

E szolgáltatás keretében a szociálisan rászorult személyek részére naponta főétkezésként 1 

adag meleg ebédet biztosítunk. 2013. augusztus 31-én az ellátottak létszáma: 152 fő. Ebből 

110 fő kiszállítással étkező és 42 fő helyben étkező. 

 

Házi segítségnyújtás 

 

A szolgáltatást az igénylő önálló életvitelének minél további fenntartása érdekében fizikai, 

egészségügyi, mentális, szociális szükségleteinek megfelelően az igénybevevő lakásán, 

lakókörnyezetében, az intézményvezetőtől megkért és általa kiadott gondozási szükséglet 

fennállásáról szóló szakvélemény alapján biztosítjuk. 2013. augusztus 31-én az ellátottak 

létszáma: 71 fő. Ebből 46 fő szentgotthárdi és 25 fő a kistérségi településeken élő ellátott. 

Működési engedély szerinti éves ellátható személyek száma: 108 fő. A gondozószolgálat évek 

óta folyamatosan 7 napos munkarendben, két műszakban dolgozik. 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

Ezt a szolgáltatást a saját otthonában élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 

rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos 

személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtjuk, melynek célja, hogy az önálló 

életvitel fenntartása mellett kialakuló krízishelyzeteket elhárítsuk. 2013. augusztus 31-én az 

ellátottak létszáma: 46 fő. Ebből 29 fő szentgotthárdi és 17 fő kistérségi településen élő 

ellátott. Működési engedély alapján a kihelyezhető készülékek száma: 60 db.  

 

Nappali Idősek klubja 

 

A klub feladata, hogy az ellátást igénybe vevők részére szervezzen szociális, egészségi és 

mentális állapotuknak megfelelő, a napi élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatásokat. 

A klub folyamatosan, 7 napos nyitva tartással üzemel. Működési engedély szerinti férőhelyek 

száma: 60 fő. 2013. augusztus 31-én az ellátottak létszáma: 45 fő. 3 fő kivételével a 42 fő a 

tartózkodás mellett a helyben történő étkezést is igényli. 

 

Támogató Szolgálat 

 

A szolgáltatás feladata, hogy a mozgásszervi-, értelmi-, hallási-, látási-, halmozottan 

fogyatékos, valamint autista személyeknek biztosítja a fogyatékkal élő személyek igényeinek 

megfelelő szolgáltatásokat: személyi segítséget és személyi szállítást, információ – tanácsadás 

nyújtását, hogy társadalmi integrációjuk külső segítség igénybevétele mellett minél teljesebb 

mértékben lakókörnyezetükben valósuljon meg. 

A szállító szolgáltatás működtetéséhez a társulás egy Renault Trafic mikrobuszt vásárolt, 

melynek utasterét átalakította. Így a gépjármű alkalmas kerekes székes személyek szállítására, 

rendelkezik mobil rámpával, valamint 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel. 

A fogyatékkal élő kiskorú gyermekek számára a speciális fejlesztésük érdekében Körmenden 

és Szombathelyen lévő óvodai és közoktatási intézményekhez való eljutás elősegítésében 
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nyújt segítséget a szolgálat napi szinten, ez azért nagy jelentőségű, mivel helyi szinten nem 

biztosított a sérült gyermekek speciális ellátása. 2013. augusztus 31-én az ellátottak létszáma: 

34 fő. Ebből 22 fő a szentgotthárdi és 12 fő a kistérségi településen élő ellátottak száma. 

 

 

Közösségi pszichiátriai alapellátás 

 

A közösségi pszichiátriai alapellátás célja egyéni szinten a környezetbe való visszailleszkedés 

elősegítése, a beteg elszigeteltségének megelőzése, hogy a pszichiátriai problémával élők 

váljanak képessé arra, hogy irányítsák életüket és eredeti lakókörnyezetükben a közösség más 

tagjaival azonos szintű teljes életet éljenek. Kliensek számára egyéni gondozást és 

csoportfoglalkozások biztosítunk. 2013. augusztus 31-én az ellátottak létszáma: 50 fő. Ebből 

35 fő a szentgotthárdi és 15 fő a kistérségi településen élő ellátottak létszáma. 

 

2. Munkaerő-gazdálkodás 2010-től – 2013. augusztus 31-ig 

 

Jelenleg az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma: 32 fő. Ebből 29 fő főfoglalkozású, 

2 fő 4 órás részfoglalkozású és 4 fő megbízási szerződéssel napi 4 órában foglalkoztatott.  

A szakalkalmazottak létszáma: 31 fő, a technikai alkalmazottak létszáma: 4 fő. 

 

2010.évi létszámváltozások 

Felvételt nyert közalkalmazottak létszáma: 5 fő. 

Betöltött munkakör: szociális gondozó és ápoló 

Végzettség szerinti megoszlás: 2 fő szociális gondozó és ápoló, 1 fő gyógypedagógiai-, 1 fő 

ápolási asszisztens, 1 fő szakképzetlen (szakképzettség megszerzése folyamatban volt). 

Megszűnt közalkalmazotti jogviszonyok száma: 4 fő 

Megszűntetés módja: 2 fő közös megegyezéssel, 2 fő lemondással. 

Megszűntetés indoka: munkahely-változtatás (3 fő másik szociális intézményben, 1 fő 

Ausztriában vállalt munkát). Valamennyien szociális gondozó-ápoló munkakört láttak el. 

 

2011.évi létszámváltozások 

Felvételt nyert közalkalmazottak létszáma: 6 fő. 

Betöltött munkakörök: szociális gondozó és ápoló: 3 fő, gépkocsivezető: 3 fő 

Végzettség szerinti megoszlás: 1 fő szociális gondozó és ápoló, 3 fő hivatásos 

gépjárművezetői jogosítvánnyal rendelkező, 2 fő szakképzetlen (szakképzettség megszerzése 

folyamatban volt). 

Megszűnt közalkalmazotti jogviszonyok száma: 10 fő 

Megszűntetés módja: 4 fő határozott idő lejárta miatt, 6 fő közös megegyezéssel. 

A közös megegyezéssel megszűnők közül 2 fő rokkant nyugdíjassá vált, 2 fő 4 órás 

részfoglalkozású gondozónő pedig az ellátási terület megváltozása miatt, ők az új 

szolgáltatónál felvételt nyertek. 

Megszűntetés indoka: 8 fő munkahely-változtatás, 2 fő rokkantnyugdíj 

Megszűnt munkakörök: 1 fő közösségi gondozó, 5 fő szociális gondozó és ápoló, 3 fő 

gépkocsivezető, 1 fő rendszergazda 

 

2012.évi létszámváltozások 

Felvételt nyert közalkalmazottak létszáma: 3 fő. 

Betöltött munkakörök: szociális gondozó és ápoló: 2 fő, mentálhigiénés munkatárs: 1 fő → 

Mental Healt című projekt terhére, 8 hónapra, 0,5 fő állásban. 
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Végzettség szerinti megoszlás: 2 fő szociális gondozó és ápoló, 1 fő egészségfejlesztő 

mentálhigiénikus. 

Megszűnt közalkalmazotti jogviszonyok száma: 3 fő 

Megszűntetés módja: 2 fő határozott idő lejárta, 1 fő felmentéssel → 40 éves szolgálati idővel 

igénybe vehető öregségi nyugdíj miatt. 

Megszűntetés indoka: 2 fő munkahely-változtatás, 1 fő nyugdíjazás 

Megszűnt munkakörök: 2 fő szociális gondozó és ápoló, 1 fő mentálhigiénés munkatárs 

 

Az elmúlt évek létszámváltozásaiból megállapítható, hogy legjelentősebb a fluktuáció a 

szociális gondozó és ápoló munkakörben. Ez egyrészt magyarázható a végzett gondozási 

tevékenység nehézségi fokával, a rossz és kedvezőtlen munkafeltételekkel (házi 

segítségnyújtás), másrészt a méltánytalanul alulfinanszírozott munkabérrel. (A szakképzett 

szociális gondozók közel 90%-a szakképzett minimálbérért dolgozik.) Sajnálatos tény, hogy a 

jól képzett és gyakorlott szakembereink egy része más hazai munkáltatónál, másik része pedig 

Ausztriában vállal szakmunkát, illetve segédmunkát a lényegesen magasabb fizetések miatt. 

 

2013. augusztus 31-ig létszámfelvételre és megszűntetésre nem került sor. 

 

3. Rövid és hosszú távú tervek és elképzelések 

 

 Valamennyi alapszolgáltatás vonatkozásában a határozatlan időre szóló, 

végleges működési engedélyek megtartása – ennek érdekében a fenntartónak 

és az intézménynek együttesen folyamatosan biztosítania kell a minimális 

személyi és tárgyi feltételeket. 

 A finanszírozási szerződéssel működtetett alapszolgáltatások esetében a 
finanszírozási időszak leteltét követően újabb sikeres pályázatok elkészítése, 

fenntartói hozzájárulás megszerzése, a pályázatok benyújtását követően a 

befogadások elnyerése. 

 

Személyi feltételek változtatásával kapcsolatos tervek: 

 1 fő gazdasági ügyintézői státusz létszámfejlesztése 
A személyi feltételek hiányosságaként több alkalommal jeleztük a fenntartó felé 

(szakmai beszámolók, szociális szolgáltatási koncepciók felülvizsgálata, előző évi 

költségvetések, fenntartói és hatósági ellenőrzések stb.), hogy az intézmény nem 

rendelkezik adminisztratív, gazdasági ügyintézői státusszal, pedig a szociális szférában 

bekövetkezett adminisztratív terhek növekedésének teljesítése, valamint a hivatali 

átszervezést követően átadott többletfeladatok indokolttá teszik az ilyen jellegű 

létszámfejlesztést. 

A létszámfejlesztés tervezett költsége: 1.900.000 Ft/év 

 Házi segítségnyújtásban a fokozatosan egyre több gondozási órát igénylő 
házigondozotti létszámhoz viszonyítva, a jelenleg rendelkezésre álló minimális 

szakmai létszámkeret 1-2 fővel történő növelése, fejlesztése, hogy a távollévők idején 

se jelentsen gondot a folyamatos két műszakos munkaszervezés. 

 

Tárgyi feltételek változtatásával kapcsolatos tervek: 

 A szociális étkeztetést lebonyolító, az élelmiszerszállítást végző Renault Kangoo 

személygépkocsi beszerzése 2009-ben történt, a túlzott napi igénybevétel miatt 2-3 év 

múlva aktuálissá válik a cserére. 

 A Támogató szolgálat személyszállítást végző Renault Trafic mikrobusza már több 
mint 6 éve került beszerzésre, 1-2 év múlva időszerűvé válik a cserére.  
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A tervezett cserék indokoltsága, hogy az évek előrehaladtával fokozatosan 

emelkednek a karbantartási költségek. 

 Az elöregedett intézményi számítógépek folyamatos cseréje. 

 

 

Intézményi épület felújításával, karbantartásával kapcsolatos tervek: 

 Idősek klubja épületén a tetőszerkezet javítása, beázások megszűntetése 

 Idősek klubja épületében: 
- Fűtéskorszerűsítés folytatása, az elhasználódott radiátorok cseréje. A folyamat 

az akadálymentesítési pályázat kapcsán elkezdődött, folytatásra vár. 

- Villamoshálózat elavult, korszerűsítésre vár. A technikai berendezések 

számának növekedésével (számítógépek) az elöregedett hálózat nem bírja a 

terhelést. 

- Tálalókonyhában a vízvezeték és szennyvízhálózat felújítása, járólap csere. 

- Intézményi udvar aszfaltos részének javítása. 

 

4. A Városi Gondozási Központ elvárása az Önkormányzattól 

 

Mind a fenntartótól, mind az Önkormányzattól az az alapvető elvárásunk, hogy továbbra is 

folyamatosan biztosítsák az alapszolgáltatások működtetéséhez, valamint a szolgáltatásoknak 

helyt adó épület felújításához, karbantartásához szükséges anyagi forrásokat. 

Továbbra is igényt tartanánk és szeretnénk a volt Gondozóház épületének üres helyiségeit 

használni, a szolgáltatások zsúfoltságának megszüntetése érdekében (irodák, irattári helyiség, 

közösségi csoportszoba stb.). 

A jövőben is korrekt partneri együttműködést várunk el a fenntartótól és az Önkormányzattól 

is az idősek, a fogyatékkal élők és a pszichiátriai betegek szociális biztonságának fenntartása 

érdekében. 

 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 10. 

 

 

      Tisztelettel: 

 

 

 

        Fábián Béláné 

        intézményvezető 

 

 

 

 

3. A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

TÁJÉKOZTATÓJA 

 

A 2011. évtől a Nyugat- dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és 

Gyámhivatal Szombathelyi Kirendeltségének tanúsítványa alapján, a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat határozatlan időre szóló működési engedély alapján végzi a 
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gyermekjóléti szolgáltatást, a helyettes szülői ellátást, valamint a családsegítő 

szolgáltatást.  

 

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS (gyermekvédelem) olyan tevékenységek, 

eszközök és intézmények együttese, amely a gyermeki jogok védelmét, a gyermekek 

harmonikus testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, családban történő nevelését, a 

veszélyeztetettség megelőzését illetve megszüntetését, valamint a családjából már kiemelt 

gyermeknek a saját családba történő visszahelyezését célozza, és ezek által biztosítja a 

gyermekek számára azt a védelmet, amit fizikai és szellemi érettségük hiánya indokol. A 

gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevétele önkéntesen vagy hatósági kötelezéssel 

lehetséges. E szolgáltatások a gyermekjóléti alap- és a gyermekvédelmi szakellátásokra 

tagolódnak. 

 

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése céljából a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 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 Nevelési Tanácsadó, jegyzői 

gyámhivatal, városi gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi 

szerve, egyházak, a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek. A jelzőrendszeri tagok 

intézményeinek képviselői részt vesznek a havonta megrendezésre kerülő Családvédelmi 

és Egészségnevelő Koordinációs Bizottsági ülésen. A Bizottsági ülés célja, a prevenciós 

feladatokon kívül, hogy a szolgáltatásra szoruló gyermekeket és családokat érintő 

információkat megosszuk egymással, az arra rászorulók komplex segítséget kapjanak 

nehézségeik megoldása érdekében. Az információk rögzítése, a feladatok meghatározása és 

elosztása is megtörténik a részvevő szakemberek között. A Bizottság tagjai megegyeznek a 

jelzőrendszer tagjaival. A Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottságnak 

kistérségi szinten 41 tagja van. 

Csoportfoglalkozások 

A Gyermekjóléti Szolgálat nagy hangsúlyt fektet a csoportfoglalkozásokra. A SZKOI 

Vörösmarty Mihály Gimnáziumban közösségfejlesztés és konfliktuskezelés valósul meg. 

Magyarlak – Csörötnek Általános Iskola felkérte a Szolgálatot HHH, veszélyeztetett 

gyermekek csoport szintű ellátására. 

A III. Béla Szakképző Iskola felkérésére a Healthy Youth projekt keretében megtartott 

csoportfoglalkozásokat önismereti játékokkal kezdtük, majd a konfliktusokról, azok 

kezeléséről, az agresszivitásról volt szó. Szituációs játékokat kaptak a gyermekek, 

amelyben egy adott konfliktushelyzetet kellett megoldaniuk különböző módon. Megbeszéltük 

a gyermekekkel a konfliktus megoldási stratégiákat, egyes stratégiák előnyeit, hátrányait, 

kötetlen beszélgetés valósult meg az agresszióval kapcsolatban. A tapasztalataink alapján 

elmondhatjuk, hogy a gyermekekben rendkívül sok rejtett agresszió van, ami a családi 

közegnek, a társas kapcsolatoknak, a rossz konfliktus megoldási alternatíváknak 

tudható be.  

Annak érdekében, hogy egy valós önismeretet kapjanak a gyermekek, nagyobb órakeretű 

csoportfoglalkozások biztosítására lenne szükség.  
A védelembe vétel alatt álló családok jelzőrendszeri tagjaival az együttműködés 

megvalósul, a védőnőkkel közösen is megvalósul a családlátogatás. A család életében 

bekövetkezett változásokról a Szolgálat minden esetben tájékoztatja a jelzőrendszeri tagokat. 

A Gyermekjóléti Szolgálatnak minden esetben jelzési kötelezettsége van, ha negatív változást 

tapasztal a családdal kapcsolatban.  
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Az alapellátásban részt vevő családok esetében komoly problémát jelent a családok rossz 

anyagi helyzetéből adódó kilátástalanság, ami a családtagok közötti kapcsolatokra is negatív 

hatással van. A Szolgálat - természetbeni formában, konfliktus megoldási módszerek 

alkalmazásával, segítő beszélgetésekkel, életviteli tanácsadásokkal, információ nyújtásban, 

ügyintézések segítségében, tanácsadásban, stb..-  tud a családok számára segítséget nyújtani. 

Minden esetben felveszi a Gyermekjóléti Szolgálat a kapcsolatot a jelzőrendszer tagjaival.  

Az átmeneti nevelésbe vett gyermekek visszagondozásának problémája a gondozás alatt 

álló személyek szociális, egészségügyi, életviteli stb. problémáinak súlyosbodása. Jellemző a 

„visszagondozás” alatt álló szülők teljes érdektelensége, anomáliás állapota.  

Egyszeri esetek tapasztalatai:  

Az egyszeri esetkezelések kapcsán felmerülő problémák köre: családi kapcsolati 

nehézségek, ügyintézésekben, információnyújtásban való segítség, iskolai igazolatlan 

hiányzásokból adódó jelzések, gyermeknevelési problémák, lakhatási problémák.  
           A szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat másik szakfeladata a 

CSALÁDSEGÍTÉS, amelyet az „1993. évi III. törvény 64§ (1) bekezdés a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról” szabályoz. „A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés 

problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen 

helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség 

megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.”  

A munkánk során tapasztalt problémáknak, nehézségeknek megfelelően, ahhoz 

alkalmazkodva valósítjuk meg a segítségnyújtást, családgondozást klienseink számára, az 

életvezetési képességük megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező 

problémák megszüntetése, enyhítése érdekében.  

A családokkal, egyénekkel való kapcsolattartás egyrészt a Szolgálatnál, másrészt pedig a 

család életterében családlátogatás keretében történik. 

Az egyéni esetkezelés mellett a csoport szociális munka is megvalósul. 

A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, ennek ellenére igyekszünk a 

rászoruló, nehézségekkel küzdő személyeknek segítséget nyújtani, élethelyzetük megoldása 

vagy jobbítása érdekében. A segítségnyújtás során felvesszük a kapcsolatot és 

együttműködünk a jelzőrendszer tagjaival. 

 

Elsősorban az anyagi jellegű nehézséggel küzdő családokkal, egyénekkel kerülünk 

kapcsolatba. Az anyagi nehézséggel összefüggésben állnak a foglalkoztatási problémák, 

valamint az emberek egészségi állapotának romlása, mely által bevételük csökken, 

kiadásaik pedig megemelkednek. Nagy számban jelenik meg az információhiány, és 

ügyintézés, mely megnehezíti egy - egy család élethelyzetének pozitív változását. Az előbb 

említett problémákon felül megjelenik még a családi – kapcsolati, lelki-mentális, életviteli, 

gyermeknevelési nehézség is, valamint családon belüli bántalmazás. 

Az esetkezelések között a juttatások is hangsúlyosak. E szolgáltatás keretein belül egyre 

nagyobb igény van a természetbeni segítségnyújtásra (ruhaadomány osztása, használt 

háztartási cikkek, bútorok közvetítése), szolgáltatások közvetítésére (telefonálás, 

fénymásolás, fax küldése) áll.  

Az esetkezelések során információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás - életvezetési 

tanácsadás, segítőbeszélgetés, szükség esetén továbbirányítás által segítetjük a 

családokat.  
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Több család kerül olyan nehéz anyagi körülmények közé, mely indokolttá teszi, hogy 

javaslattal éljünk a szociálpolitikai osztály felé az anyagi vagy a természetbeni 

támogatás megállapítása céljából.  

Folyamatos a családok informálása az igénybe vehető támogatások köréről, illetve a 

támogatáshoz való hozzájutás segítésében.  

A családok az anyagi, valamint a foglalkoztatási nehézségek miatt egyre reménytelenebbnek 

látják a kiutat helyzetükből, mentálisan leterheltek. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a 

segítőbeszélgetésre,  

 

2007 óta a családsegítés területén is folyamatosan működtetjük a veszélyeztetettséget és 

krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert az 1993. III. évi szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló törvény alapján.  

Nagyon fontosnak tartjuk a jelzőrendszer megfelelő működését, mivel a segítségnyújtás 

feltétele az intézményekkel, szakemberekkel történő szoros együttműködés.  

Évente 1 alkalommal tanácskozást tartunk, ahol lehetőség van a jelzőrendszerrel kapcsolatos 

tapasztalatok, észrevételek megosztására, javaslatokra a hatékonyabb működés 

érdekében.  

Előfordul, hogy a lakókörnyezet hívja fel figyelmünket nehéz helyzetben élő egyénre, 

családra, vagy anyagi nehézségek miatt a család, rokonság valamely tagja fordul hozzánk 

Jelzést követően felkeressük a jelzett személyt, családot, és felajánljuk intézményünk 

szolgáltatásait. A család vagy egyén által megfogalmazott probléma megoldásában segítünk, 

amennyiben szükséges, más jelzőrendszeri tagokat vonunk be a folyamatba. A megtett 

lépésekről, eredményről írásban jelzünk vissza a jelzést tevő jelzőrendszeri tag felé. 

 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd közigazgatási területén élő szociális 

szempontból segítségre szoruló személyeket évente feltérképezi.  

A feltérképezés során a jelzőrendszeri tagokkal felvesszük a kapcsolatot, akik, ha tudnak 

valamilyen problémával küzdő személyről, családról, akkor jelzéssel élnek a Szolgálat felé.  

A jelzések beérkezését követően a családgondozók felkeresik az adott személyeket, 

családokat.  

Beilleszkedési program 

Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek beilleszkedési programját is Szolgálatunk 

valósítja meg a településen. Ennek során azon tartós munkanélküliekkel is kapcsolatba 

kerülünk, akiknek eltartásáról az alacsony családi jövedelem miatt a többi családtag sem 

képes gondoskodni, így rendszeres szociális segélyben részesülnek. 

Ezen személyek nem önkéntesen veszik igénybe a szolgáltatásainkat, együttműködési 

kötelezettségük van Szolgálatunkkal, a rendszeres szociális segély folyósításának 

feltételeként. 

 

A beilleszkedési program tapasztalata, hogy sajnos életkorukból és élethelyzetükből 

adódóan a rendszeres szociális segélyezettek az elsődleges munkaerő-piacra nagyon kevés 

eséllyel tudnak visszalépni. Ha ez sikerül is az csak egy rövid, átmeneti időszak, idénymunka 

vagy alkalmi munkalehetőség keretében valósul meg. Többségük szívesen venne részt 

közmunka programban, Önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban, de erre a 



 
67 

törvény nem ad lehetőséget. A sajátos élethelyzetük jobbításához járulna hozzá, ha 

bekapcsolódhatnának a támogatott munkaerő-piacra. Fontos az Ő esetükben az elszigetelődés 

megelőzése, társadalmi kapcsolatok fenntartása. A hosszantartó munkanélküliség okozta 

hátrányok egészségügyi és pszichés vagy mentális állapotuk romlását idézi elő, valamint 

hozzájárul az elszigetelődéshez.    

A beilleszkedési program legfőbb célkitűzése az előbb felsorolt nehézségek feloldása, a 

mindennapi életvitel minimális szinten történő biztosítása. 

ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS 

 

Az ellátást igénybe vevők a tájékoztatást követően együttműködőek, annak érdekében, hogy 

hátralékuk mielőbb rendeződjön. A szolgáltatás keretein belül a kliensek életvezetési 

tanácsadásban vesznek részt, segítséget kapnak bevételeik és kiadásaik kezelésében, hátralék 

rendezési ügyeik vitelében. Pénzbeosztási tanáccsal látjuk el az adósságkezelési 

szolgáltatásban résztvevő személyeket. A tanácsadó ügyintézésben és információnyújtásban is 

segítséget ad a kliensek számára. A kliensek önálló probléma megoldó képességeik 

ösztönzéséhez kapnak segítséget az adósságkezelési tanácsadótól.  

A Szolgálatot felkereső kliensek több éve fennálló hátralékkal rendelkeznek, emiatt 

nehéz visszavezetni őket a rendszeresen fizetők közé. A szolgáltatókkal nem veszik fel a 

kapcsolatot időben, a problémájukat nem jelzik, akkor kérnek segítséget, ha már esetlegesen 

végrehajtásra került a hátralék. A Szolgálat és a Szolgáltatókkal a kapcsolattartás, az 

együttműködés zavartalan, az információ átadás és a felmerülő problémák kezelése 

folyamatosan működött az elmúlt év során.  

Önkéntes munka lehetőségei a szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatnál 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. augusztus hónaptól szerepel az EMMI 

Esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásában, közérdekű önkéntes tevékenység végzésében. 

Ezáltal lehetőség nyílik az intézmény keretein belül önkéntes segítők bevonására a 

Szolgálat programjaiba. Felvettük a kapcsolatot a Vas Megyei Önkéntes Centrummal. 

Fogadó- szervezetként nyilvántartásba kerültünk, így a Szolgálat önkéntes munka lehetőségei 

a potenciális önkéntes munkát keresők látóterébe kerülnek. A Vas Megyei Önkéntes 

Centrummal való együttműködési megállapodás szerint a Centrum segít az önkéntesek 

toborzásában. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat lehetőséget biztosít foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részt vevő személyek részére önkéntes munkavégzésre, illetve a 2016. évben 

érettségiző tanulók önkéntes munkavégzésére, a közösségi szolgálatra is.  

Az iskolai közösségi szolgálat keretében fogadószervezetként várjuk a középiskolai 

tanulmányokat folytató diákokat.  

Prevenciós programok 

Nyári napközbeni tábor: Minden év nyarán megszervezésre kerül a gyermekek nyári 

táboroztatása. A kistérségi önkormányzatok anyagilag és erkölcsileg is támogatják 

programunkat. 
A tábor egy hétig tart. Az egy hét alatt arra törekszünk, hogy a gyermekek egymás közti 

pozitív együttműködését fejlesszük. Az agresszivitás mértékének csökkentésére törekszünk, a 

humánumra való neveléssel, és a kortárs kapcsolatok erősítésével.  

Házhoz Megy a Mikulás: Minden évben megrendezzük hagyományos Mikulás 

programunkat, amikor Szolgálatunk Mikulása otthonukban keresi fel az Őt váró gyermekeket. 

Játszóház: Havonta egy alkalommal valósítjuk meg játszóházi foglalkozásunkat a kistérség 

gyermekei és szülei számára.  
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Ingyenes ruhaosztás: Szolgálatunk természetbeni segítségnyújtás – adományok 

közvetítésével is igyekszik segíteni az anyagi gondokkal küzdő személyeket, családokat. Erre 

jelentős az igény a településen. 

Minden hónapban előre meghirdetett időpontban használt ruhákat vihetnek el a rászoruló 

családok. A ruha adományokon felül játékokat, illetve felajánlott tartós használati 

cikkekhez, bútorokhoz való hozzájutást biztosítunk.  

Szolgálatunk a kistérségben élő, szociálisan hátrányos helyzetű lakosoknak is biztosítja ezt a 

szolgáltatást, a kistérségi falvakban is. A ruhák kiszállításáról, a ruhaosztás lebonyolításáról 

az adott települések önkormányzati dolgozói gondoskodtak.  

Iskolakezdési akció: minden év augusztusában meghirdetjük –e programot. Használható 

állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtünk a hátrányos helyzetben 

élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek. Tapasztalatunk, hogy egyre 

több családnak jelent nehézséget a szükséges tanszerek megvásárlása. 

Iskolára való felkészítés, korrepetálás: A korrepetálásban részesülő gyermekek szociálisan 

hátrányos helyzetű családokban élnek, akik nem tudják önerőből biztosítani magántanár 

költségeinek megfizetését. Ezzel a szolgáltatással, a gyermekek megfelelő segítséget kaptak 

tanulmányaikhoz.  

Ifjúsági körút: Célja, Szentgotthárd város azon fiataljainak feltérképezése, akik az iskolai 

órák után az utcán, csoportokban járják a várost. 2012-ben 18 alkalommal tettük meg az 

ifjúsági körutat a város különböző közterületein. Összesen 77 gyermekkel beszélgettünk a 

körút során. Elmondják, hogy iskola után nagyon gyakran a város közterületein tartózkodnak, 

mivel nincs olyan közösségi tér, ahova be tudnának menni. A diákok szívesen fogadják a 

megszólítást, melynek keretében tájékozódunk a közterületeken való tartózkodásuk okáról, ill. 

szórólapot adunk át a Szolgálat elérhetőségeiről, tevékenységéről, programjairól. A diákok 

többségében megfogalmazzák, hogy egy közösségi térben szívesen eltöltenék az idejüket, 

mely oktatási intézményen kívüli helyiség lenne. Igényként megfogalmazzák, hogy meleg 

legyen, internet hozzáférési lehetőséggel, ill. csocsó és ping - pong asztallal berendezve, un. 

„Törzshely”. Kiderült, hogy szükségük lenne a kulturált, és hasznos időtöltésre, de 

véleményük szerint ilyen lehetőségük jelenleg nincs. Voltak olyan fiatalok, akik elmondták, 

hogy olykor kocsmában töltik el az időt. Jellemző e fiatalokra, hogy nem vesznek részt iskolai 

délutáni programokban. A hideg idő elmúltával a Várkertben, a Ligetben ülnek, beszélgetnek.  

A Szolgálat tájékoztatja a fiatalokat intézményünk által nyújtott szabadidős foglalkozásokról.  

Tanácsadás a Facebookon: Célja, hogy a fiatalokat az interneten is tudjuk támogatni. 

Azon fiatalok jelentkezését várjuk, akik „összezavarodtak”, nem biztosak magukban, más 

elképzeléseik vannak önmagukkal kapcsolatosan, mint ahogyan őket a külvilág megítéli, 

illetve nem tudják merre tovább. Az oldalon hétről hétre különböző cikkeket olvashatnak a 

fiatalok, azokról a témákról, amelyek a legjobban érintik őket - párkapcsolat, társas 

kapcsolatok alakulása, a stressz feldolgozása, anorexia nervosa, bulémia nervosa, nem 

kívánt terhesség fiatalkorban stb... A közösségi oldalon a fiatalok írásaiból tudunk 

tájékozódni aktuális mentális állapotukról, és amennyiben szükségesnek tartjuk, fel tudjuk 

venni velük a kapcsolatot, és tanácsot tudunk nekik nyújtani. Ezen forma a fiataloknak 

védelmet is nyújt, nem kell nekik személyesen bejönni, ha erre nem érzik magukat képesnek, 

de ennek ellenére megkapják a szükséges támogatást és útmutatást problémáik megoldása 

érdekében.  

Programjainkat plakátokon is hirdetjük, de az intézmény honlapján is megtalálhatóak, 

valamint a Városi TV híradójában, és teletex szolgáltatásán. 

A már lezajlott rendezvényeinkről beszámolunk a Szentgotthárd újság, Gotthárdi Körkép, 

Vas Népe hasábjain is. 

 

MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
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2010. 01.01.-től 2013. 09.02.-ig 7 főnek szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya az 

alábbiak szerint: 

2010-ben: 2 főnek, ebből: 

- 1 főnek határozatlan időre szóló kinevezése a munkavállaló kérésére közös megegyezéssel 

szűnt meg, megromlott egészségi állapota miatt, 

- 1 főnek határozott időre szóló kinevezése a munkavállaló kérésére a határozott idő lejárta 

előtt közös megegyezéssel szűnt meg, lakhelyváltozás miatt, 

2011-ben 3 főnek, ebből: 

- 1 főnek határozott időre szóló kinevezése a határozott idő lejárta miatt szűnt meg, 

- 1 főnek határozatlan időre szóló kinevezése a munkavállaló kérésére közös megegyezéssel 

szűnt meg, a dolgozó egészségi problémái miatt, 

- 1 főnek határozott időre szóló kinevezése a munkavállaló kérésére a határozott idő lejárta 

előtt közös megegyezéssel szűnt meg, munkahely-váltás miatt, 

2012-ben 2 főnek, ebből: 

- 1 főnek határozatlan időre szóló kinevezése a munkavállaló kérésére közös megegyezéssel 

szűnt meg, GYES lejárta után nem tért vissza munkahelyére, 

- 1 főnek határozott időre szóló kinevezése a határozott idő lejárta miatt szűnt meg. 

2013-ban az intézményben közalkalmazotti jogviszony nem szűnt meg.  

Az intézmény feladatait 6 fő családgondozó, 1 fő családgondozó-intézményvezető-

helyettes, 1 fő családgondozó-intézményvezető látja el. 

A családsegítés szakfeladat szakmai egységét 4 fő családgondozó alkotja (2 fő 

Szentgotthárdon, 2 fő a kistérségben teljesít szolgálatot). 1 fő szociális munkás, 1 fő 

szakvizsgázott szociálpolitikus és általános szociális munkás - intézményvezető. 2 fő 

szociálpedagógus – ebből 1 fő adósságkezelési tanácsadással és a családsegítés szakfeladat 

koordinátori tevékenységével is foglalkozik. 

A gyermekjóléti szakfeladat szakmai egységét 4 fő családgondozó alkotja (2 fő 

Szentgotthárdon, 2 fő a kistérségben teljesít szolgálatot). 1 fő általános szociális munkás 

(gyermekjóléti szolgáltatásban koordinátori feladatokat is ellát), 1 fő okleveles szociális 

munkás és szociálpedagógus, 1 fő szociálpedagógus, 1 fő mentálhigiénikus szakember – 

intézményvezető – helyettes, akinél szociális szakvizsga megszerzése folyamatban van. 

Mindkét szakterület vonatkozásában a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 100%-ban 

szakképzett munkavállalók látják el a szociális és mentálhigiénés szempontból segítségre 

szoruló klienseket. 
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AZ INTÉZMÉNY RÖVID-ÉS HOSSZÚ TÁVÚ ELKÉPZELÉSEI 

-Egy nagyobb helyiség biztosítása a közösségi-és csoport szociális munka 

megvalósításához. Csoportos foglalkozásokhoz, közösségi programokhoz, 

esetmegbeszélésekhez, esetkonferenciákhoz, éves tanácskozásokhoz, a Családvédelmi és 

Egészségnevelő Koordinációs Bizottság működtetéséhez. 

- Az intézmény akadálymentesítése. 

- Szupervízió folyamatos biztosítása az intézmény dolgozói számára. A szupervízió 

lehetőséget ad arra, hogy a mentálisan és fizikálisan megterhelő feladatokat egy védelmet 

nyújtó közegben végezze a családgondozó, hogy fel tudja dolgozni, s egy idő után ne 

jelentkezzen a kiégés veszélye, a túlzott bevonódás ártalma. Fokozott pszichés 

megterhelésünk a ránk zúdított fájdalom, keserűség, elkeseredettség, tehetetlenség, 

agresszivitás feldolgozásából ered.    

- A mentálhigiénés tevékenység módszereinek széleskörű alkalmazása. A mentálhigiénés 

tevékenység célja az egészséges lelki élet kialakítása és megtartása, valamint, hogy 

támogassa és elősegítse az egyének mentális egészségét és megelőzze a mentális betegségek 

kialakulását.  

 

- Álláskereső Klub csoportfoglalkozás. 

- Rendszeres szociális segélyezettek számára csoportfoglalkozás. 

 A csoportfoglalkozás célja, hogy a résztvevő tagok megismerkedjenek az álláskeresés 

lépéseivel, önmaguk képességeivel, különböző álláskeresési technikákkal, önéletrajz, 

motivációs levél elkészítésével, állásinterjún való részvételhez szükséges készségek 

elsajátításával. Az Álláskereső Klub heti rendszerességgel valósulna meg. A csoport tagjai a 

Szolgálat kliensköréből, valamint munkanélküli személyekből állna.  

- Iskolai csoportmunka a szentgotthárdi kistérség iskoláiban. 

 

- A középiskolások körében álláskeresési kurzus megvalósítása. A programokban a diákok 

részletes információkat kapnak a továbbtanulásról, a munkába állással kapcsolatos 

lehetőségeikről. Segítő kezet nyújtunk nekik, hogy a munka világában sikeresen 

eligazodjanak, hasznos ötletekkel és gyakorlati tanácsokkal szeretnénk őket ellátni.  

Megtanulhatják az álláskereséssel kapcsolatos fontos lépéseket: önéletrajz, motivációs 

levél, kísérő levél, állásinterjú, álláskeresési szokások.  
 

- Az iskolai agressziókezelés, mely szakmai összefogást igényel a Szolgálat szakemberei és 

az oktatási intézmények pedagógusai között.   

 

- Ifjúsági Körút, a városban lévő csellengő diákok felkutatására, valamint a számukra 

megvalósított információnyújtás. Az eddigi tapasztalatok alapján szükséges, hogy a fiatalok 

számára egy ifjúsági tér létesüljön, ami csak a jelzőrendszeri tagok komplex 

összefogásával, anyagi támogatással valósulhatna meg.  
 

- Drámapedagógiai módszerek felhasználásával iskolán kívüli csoportmunka 

kialakítása. 

 

- Az iskolai felkészítés és korrepetálás kibővítése. A szociálisan nehéz élethelyzetben élő 

családoknál is nagy arányban élnek olyan gyermekek, akik tanulási nehézségekkel, 

részképesség zavarokkal küzdenek. Az ilyen nehézséggel küzdő gyermekek számára 

elsősorban gyógypedagógusi, fejlesztőpedagógusi segítségre lenne szükség. Több esetben 

kérték a Szolgálat segítségét a vizsgákra való eredményes felkészülések miatt, ezért a jövőben 

továbbra is fontosnak tartjuk a Nyugdíjas Pedagógusok Egyesületével való 
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kapcsolattartást. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy minden tantárgy felkészítésére nincs 

lehetőség. Ezért a Szolgálat várja az önkéntes pedagógusok, főiskolai hallgatók jelentkezését, 

akik vállalni tudják, akár csoportos formában is a többségében hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett gyermekek korrepetálását.   

 

 

AZ INTÉZMÉNY ELVÁRÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL 

Az eddigieknek megfelelő együttműködés megvalósulása. 

Az intézménynek otthont adó épületben a galamb-kérdés megoldása. Nehézséget okoz a 

galambok által szennyeződést okozó területek tisztántartása. Egyre gyakoribbak a galamb-

tetemek, mivel az elhelyezett hálóból nem minden esetben tudnak „kivergődni”.  

Az Önkormányzat által jelenleg alkalmazott módszer teljesen hatástalan. Más módszer(ek) 

alkalmazása szükséges a galamb-kérdés megoldása érdekében. 

A fent leírt rövid és hosszú távú tervek megbeszélése, támogatása, megvalósítása.  

 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 2. 

          

        Sohárné Domiter Edit 

        intézményvezető 

 

 

4. SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK 

ÉS BÖLCSŐDE (SZEOB) TÁJÉKOZTATÓJA 

 
1. Az intézményi tevékenység rövid bemutatása 

 
Többcélú intézményünk két intézményegységében két alapfeladatot látunk el, jelesül az 
óvodai nevelést és a gyermeket napközbeni ellátásának keretében biztosított bölcsődei 
ellátást.  
A 2013-as év legjelentősebb változását a bölcsőde épületének felújítása jelenti, mely 
reményeink szerint a pályázatban meghatározott határidőig megvalósul. A bölcsődébe 
beíratott gyermekeket folyamatosan elláttuk, igaz, hogy sok-sok helycserével, 
költözködésekkel. A 2013-as nyári karbantartási szünet után, augusztus 12-én, két felújított 
egységben / 4 bölcsődei csoport/, gyönyörű, új környezetben tudtuk fogadni a 
kisgyermekeket.  
A kivitelező a teljes épületet, az összes belső helyiséget, annak átadását 2013. szeptember 
16. napjára ígéri. Az átadást követő takarítások után az épület minden funkcionális helyisége 
rendelkezésünkre áll, azt követően a szépítés, az esztétikus tárgyi környezet kialakítását kell 
folyamatosan megvalósítanunk ez évben a bölcsődei intézményegysége költségvetési 
előirányzatainak terhére. 
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem Szentgotthárd Város Önkormányzatának, 
a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak a támogatást, a segítséget, hogy 
felújítási kereten felüli, ésszerűen csak és most elvégezhető többletmunkák fedezetét 
előteremtette. 
Bölcsődénkben a 2013/2014-es nevelési évet 53 fő felvett gyermeklétszámmal zártuk az 54 
férőhelyen. A 2013/2014-es nevelési évet 37 fő gyermeklétszámmal kezdtük meg, a 
folyamatos felvétellel, az eddigi igényjelzés szerint decemberig, illetve márciusig összesen 
43-48 kisgyermek bölcsődei ellátását biztosítjuk. A 2012. évben bevezetett gondozási díjat 
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fenntartónk döntése értelmében az intézmény használhatta fel, mely összegéből a szülők, a 
bölcsődei dolgozók javaslatára só szobát alakítottunk ki. 
Az óvodai nevelés területen a 2013/2014-es nevelési évben a jogszabályok változása miatt 
minden alapdokumentumot /SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program/ felül kellett 
vizsgálnunk, s a szükséges módosításokat el kellett végeznünk, illetve újabb szabályzatot is 
kellett alkotnunk /Adatkezelési Szabályzat/. A dokumentumok módosításai a jogszabályban 
meghatározott eljárásrenddel, a jelzett határidőkig megtörténtek, azok egy-egy példánya a 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal részére is átadásra került. 
Az óvodák jelenlegi tárgyi feltételei közül a legtöbb hatósági kifogás /ÁNTSZ/ az udvarok 
állapota ellen érkezett. Különösen nagy gond a Kerekerdő Tagóvoda udvara, s a székhely 
óvoda egy –két homokozójának ponyvával való ellátottsága. Ugyancsak hatósági kifogás 
érkezett a Tapsifüles Tagóvoda férőhelyszámaira /nincs meg a legalább 2 m2/ gyermek a 25 
fős férőhely mellett!/, s a vizesblokkra vonatkozóan. 
A székhely óvodában a bölcsődei felújítás után kevesebb lesz a funkcionális helyiségek 
száma, annak ellenére, hogy ésszerű feladat átszervezésekkel igyekeztünk helyiségeket 
felszabadítani: a titkárságot egy helyiségbe szerveztük egy fal kibontásával, a logopédiai 
foglalkoztatót áthelyeztük egy a bölcsődében felszabadult kisebb helyiségbe. Így az addig a 
folyosókon tárolt szertári eszközöket elhelyezhettük a volt logopédiai szobába, a volt 
intézményi titkári helyiségben pedig kialakítottuk a helyettesek irodáját, ami szülői 
tárgyalásokra is alkalmas /fogadó órák/. 
Óriási hiány a nevelőtestületi szoba, s a tornaterem. Jelenleg nincsen helyiségünk a nagy 
létszámú testület munka- és nevelőtestületi értekezleteinek, az igazgató tanácsi üléseknek a 
lebonyolítására, azokat többnyire a folyosókon tartjuk meg /kivéve a nevelőtestületi 
munkanapokat/. E probléma 2014.09.01-ig, a bölcsődében elinduló kapacitásbővítés 
kezdetéig átmenetileg orvosolható, de egy év múlva újra problémaként jelentkezik. Az 
óvodák nyári leállásával a családoknak, gyermekeknek egész nyáron biztosítani tudtuk az 
óvodai nevelés igénybevételét. A székhely óvodában egy csörötneki óvodást kellett 
fogadnunk, a nyári ügyeletet ellátó Csillagvirág Tagóvodában, más telephelyre járó gyermek 
nem vette igénybe az óvodai ellátást. 
A 2013/2014-es nevelési évben az összes tanköteles korú gyermek /székhelyen!/ létszáma 
83 fő, ebből megkezdte az iskolai oktatást 69 fő. 
Nagy probléma a gyermekek logopédiai ellátása, hisz a 2013. március 1-én hatályba lépett 
jogszabályok e pedagógiai szakszolgálati feladatot állami feladat ellátási körbe helyezték, de  
úgy minta szervezeti keretek ,újra mint a bizonytalan finansziális háttér a feladatellátást még 
mindig a „régi” rendszerben működteti. 2013.augusztus 18-ával nyugdíjba vonulás miatt a 
SZEOB Játékvár Óvodájának logopédusi álláshelyre megüresedett, de munkáltatóként a 
bizonytalan jogi és pénzügyi háttér miatt az álláshelyet nem hirdettem meg. Jelenleg a 
székhelyen és a kistérségben együttesen,nem biztosítható minden gyermek logopédiai 
ellátása, erre egy fő logopédus nem képes. Ellátásban részesülnek a székhely és tagóvodák 
óvodásai, kistérség óvodásai, ellátatlanok az addig általunk ellátott kisiskolások.  
 
2. Munkaerő gazdálkodás 2010-2013 között 
 
 Nyugdíjba vonult 40 éves 

munkaviszonnyal, s 
munkaköre 

A megszüntetett állás 
betöltése 

Tótága Bölcsőde 2010. 1. Vidovics Jánosné A kisgyermeknevelők számát 
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07.01-től bölcsődevezető 10-ről 9-re csökkentettük, 
ebből 1 főt bíztunk meg a 
bölcsődei intézményegység 
vezetősével, pályáztatással 

2. Horváth Sándorné 
kisgyermeknevelő 

Merkli Alíz, felsőfokú 
végzettségű, pályakezdő 
kisgyermeknevelő 

3. Tóth Józsefné 
takarítónő 

Zsámpár Károlyné, fiatal 
helyi lakosú takarítónő 
kinevezésével 

Csillagvirág Tagóvoda 
Csörötnek 

1. Gratzl Lászlóné 
dajka 

Nyári Jánosné, helyi lakosú 
dajkát alkalmaztuk, aki 
időközben dajka szakmunkás 
bizonyítványt szerzett 

2. Kovács Csabáné 
részmunkaidős óvónő 

/határozott időre 
alkalmazott óvónő 

helyett 2012. 09.01-
től teljes állásban 

óvónő a Kerekerdő 
Tagóvodában 

A részmunkaidős óvónő 
helyett 2012.09.01-től 
2013.04.30-ig 
részmunkaidőben 
pedagógiai asszisztenst 
foglalkoztattunk. /csörötneki 
lakos/ 
Azóta a részmunkaidős 
álláshely 2013. 08.31-ig üres. 

Kerekerdő Tagóvoda 
Rönök 

1. Siposné Szíjj Mária 
dajka 

 

Megüresedett álláshelyét 
2013. 01.01-től 
helyettesítéssel, majd 
határozatlan idejű 
kinevezéssel fiatal, helyi 
lakossal töltöttük be. 

2. Kovács Csabáné 
óvónő 

A határozott időben 
foglalkoztatott /GYES-en 
lévőt helyettesítette!/ óvónő 
helyett. Véglegesítve a GYES-
en lévő óvónő székhely 
óvodába történő 
áthelyezését /2012.09.01./  
követően. 

3. Dancseczné Petrovics 
Magdolna /GYES-en 
volt 2012. 08.31-ig/ 

2012.09.01-től áthelyezve a 
székhely óvoda üres 
álláshelyére! /Szomolai Dása 
közös megegyezéssel 2012. 
06.30-án megszüntette 
jogviszonyát! 

 

 Nyugdíjba vonult 40 éves 
munkaviszonnyal, s 

munkaköre 

A megszüntetett állás 
betöltése 
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Tapsifüles Tagóvoda 
Gasztony 

-------------------------------------- -------------------------------------- 

SZEOB Játékvár Óvodája 
Szentgotthárd 

/székhely óvoda/ 

1. Mesics Sándorné 
dajka 2011. 02.28. 

László Judit, dajka 2011. 
03.01-től határozatlan időre 

2. Gécsek Jánosné 
dajka 2012.02.28. 

Tóthné Mákos Renáta, dajka 
2012. 03.01-től határozatlan 
időre 

3. Herczeg Józsefné 
dajka, 2012.06.30. 

Biczóné Bartakovics Renáta 
dajka 2013.07.01-ével, 
határozatlan időre 

4. Fartekné Offner 
Alexandra 
2013.05.31-ével, 
közös megegyezéssel 

Barabás Sándorné, 2013. 
07.01-ével, pályáztatással, 
határozatlan időre 

5. Göncz Zoltánné 
óvónő 2011. 10.31. 

Szomolai Dása 2011. 
szeptemberétől 2012. június 
végéig.2012-től határozott 
időre Varjuné Molnár 
Katalin, akit 2013. 08.01-ével 
határozatlan időre 
alkalmazunk /óvónői 
diplomát akkor szerzett!/. 

6. Horváth Károlyné 
óvónő  2011.12.27. 

2012.09.01-től az álláshelyen 
Doncseczné Petrovics 
Magdolnát alkalmazzuk, 
addig sikertelen pályázatok 
miatt /nincs németes/ 
helyettesítőket 
foglalkozhattunk. 

7. Závecz Imréné óvónő 
2013. 09.01. 

2010. 12.31-ével távozott 
intézményünkből a 2. német 
nemzetiségű végzettségű 
óvónő. Álláshelyét 
rendszeresen meghirdetjük 
/legutóbb 2013. júniusában/. 
de az állást betölteni a meg- 

 

SZEOB Játékvár Óvodája 
Szentgotthárd 

/székhely óvoda/ 

Nyugdíjba vonult 40 éves 
munkaviszonnyal, s 

munkaköre 

A megszüntetett állás 
betöltése 

Závecz Imréné óvónő 
2013. 09.01. 

felelő végzettségű, 
szakképzettségű óvónővel 
nem tudjuk. Az álláshely 

jelenleg üres, újfent 
meghirdetésre vár! 

8. Doszpot Jánosné 
logopédus 

-------------------------------------- 
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2013.08.18. 

9. Siklér Lászlóné 
ügyviteli dolgozó 

2013. 09.02. 

Mizserné Horváth Éva 
ügyviteli dolgozó 

/próbaidővel/ határozatlan 
időre 2013. 09.03-tól 

10. Kéri Józsefé óvónő 
2014. 01.31. jelenleg 

szabadságát, 4 
hónapos felmentési 

idejét tölti. 

Szomolai Dása, helyettesítő 
álláshelyen, 2013.09.01-től 

2013.12.31-ig. 

 
3. Rövid távú tervek és hosszú távú elképzelések 
 
a) Személyi feltételek 

 A német nemzetiségi óvónői álláshely sikeres betöltése, a Nkt. szerint legalább 
középfokú komplex nyelvvizsga bizonyítvánnyal.  

 Az új munkakörben alkalmazott pedagógiai asszisztensek munkájának hatékony, 
eredményes megvalósítása. 

 A megnövekedett /KIR3 intézményi bevezetése, egyes feladatok áthelyezése, új 
típusú adatszolgáltatási rendszer és kör a köznevelés rendszerében/ 
adminisztratív teendők hatékony ellátása érdekében az erőforrások kiaknázása 
egyértelmű, tiszta feladat elosztásokkal. 

 Minden 3. életévét betöltött gyermek óvodai nevelésben való részvételének 
biztosítása. 

 A megváltozott tankötelezettségi korhatár figyelembe vételének betartására a 
szülői ház szemléletének formálása. Amennyiben valóban indokolt, a további egy 
évre szóló óvodai nevelésben való részvételi lehetőség biztosítása. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátásának érdekében együttműködés a 
pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó megyei, tankerületi szervekkel. 

 A természetes fluktuáció eredményeképpen felszabaduló álláshelyekre lehetőleg 
pályakezdők, fiatalok, helyi lakosok alkalmazása. 

 
b) Tárgyi feltételek 

 A bölcsőde felújított épületében az óvoda által használt épületrészben az elmaradt 
vizesblokk felújítás, a folyosói burkolatok cseréje, a kiszolgáló helyiségek felújítása. 

 Az élet- és balesetveszélyes járdák, utak felújítása a székhely óvoda, illetve a bölcsőde 
területén. 

 Minden telephelyen a játszóudvarok folyamatos felújítása 

 A székhely óvodában a további 5 foglalkoztató komplett felújítása, az épület északi 
részén lévő irodák, kiszolgáló helyiségek felújítása. Gépészeti felújítások: fűtés, 
világítás, víz. 

 Székhelyen nevelőszoba, tornaterem, szertárak, raktárok kialakítása. 
 
Gazdálkodás 

 Egyre égetőbb probléma, hogy a kötelező önkormányzati feladatot ellátó óvoda 
az éves költségvetési előirányzataival sem gazdálkodhat, így nem biztosítottak az 
intézményi működés a feladatellátás feltételei, készül az intézmény, végső soron 
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a gyermekek érdeke. Az intézmény nem akar mást és többet, mint az évente a 
fenntartó által jóváhagyott költségvetési keretein belül gazdálkodva, biztosítani a 
nevelés megfelelő feltételeit, a szükséges javításokat, pótlásokat biztosítani, 
átmeneti bérmaradványait saját hatáskörben felhasználni. Ennek jogi háttere az 
intézmény számára biztosított /ÁHT es rendeletei, Nkt, éves költségvetések/. 

Egyéb 

 A székhely óvoda 2017-ben ünnepli fennállásának 125. évfordulóját, e jeles 
alkalomból ünnepségsorozat szervezését tervezzük. 

 A főző- és tálalókonyhák működésének, működési feltételeinek biztosítása: 
megfelelő tárgyi- és személyi feltételek, ésszerű racionalizálások.  

 
4. Az intézmény elvárásai az Önkormányzattól 

 
E kérdéskörre a tervek és elképzelések kifejtésénél részben választ adtam, hisz az 
elképzelések, tervek megvalósítása az Önkormányzat elvi, anyagi támogatása nélkül 
nem biztosítható. Örülnénk, ha végre olyan pénzügyi háttere lenne az 
Önkormányzatnak, amely mellett az óvodai nevelés biztosítása nem terhet jelent, 
hanem minden abban közreműködőt elégedettséggel és örömmel töltene el. 
Mi, az intézmény dolgozói munkánkkal, elhivatottságunkkal, a minőségi munkát 
előtérbe helyezésével ebben aktívan közreműködünk. Tesszük ezt azért, hogy 
gyermek, családok elégedettségét biztosítsuk, s tesszük ezt saját előmenetelünk 
érdekében is. 
 
Intézményvezetőként bízom a jövőbeni eredményes, egészséges 
kompromisszumokkal működő, hiteles együttműködésben, ahogy működött ez már 
az elmúlt években, évtizedekben is.  
 

 
Szentgotthárd, 2013. szeptember 10.  
 
 
 

Tisztelettel: 
 

 
Kovács Tiborné 

igazgató 

 

 

5. RENDELŐINTÉZET TÁJÉKOZTATÓJA 

Bevezetés 

A Rendelőintézet alapfeladata Szentgotthárd város egészségügyi alapellátásának valamint a 

város és vonzáskörzete járóbeteg szakellátásának biztosítása, az elérhető legjobb szakmai 

színvonalon.  
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A szakorvosi rendelések és gondozók fő célja valamennyi szakterületen hozzánk forduló 

betegek befejezett ellátásának biztosítása, a megfelelő minőségű és színvonalú technikai 

berendezések és a jól felkészült, képzett szakembergárda segítségével. Mindezekkel 

együttesen elérni a szolgáltatásainkat igénybevevő betegeink és hozzátartozóik 

megelégedettségét. 

Céljaink elérése érdekében biztosítjuk a mindenkori szakmai minimumfeltételekben előírt 

környezetet, dolgozóink folyamatos képzését és továbbképzését, a rendelkezésünkre álló 

műszerpark és eszközök előírásszerű működtetését és karbantartását, továbbá a hozzánk 

forduló betegek szakmai szabályok szerinti maximális ellátását és korrekt tájékoztatását. 

A Rendelőintézet tevékenységi köre: 

 Szentgotthárd város felnőtt- és gyermeklakosságának gyógyító- és megelőző ellátása 

az alapellátás területén, 

 A járó betegek szakorvosi vizsgálata, gyógykezelése és gondozása a különböző 

szakrendelések útján, 

 Dolgozók foglalkozás-egészségügyi ellátása, 

A 2010-2013 időszak áttekintése 

A rendelőintézet 2010 -2012 évben is mind az alapellátás, mind a szakellátás, gondozás 

területein magas színvonalon teljesítette feladatát. A betegforgalmi mutatók és a finanszírozás 

alakulását  az alábbi ábra mutatja.  

 
 

Személyi állomány: 

 

IV. sz. háziorvosi körzet 1 fő (2013. 08. 01-től az önkormányzathoz került vissza a háziorvos  

más munkakörbe való távozását követően) 

Foglalkozás eü. alapellátás    1,5 fő 

Foglalkozás eü. szakellátás    0,5 fő 

Járóbeteg szakellátás              12 fő + 1 részmunkaidőben foglalkoztatott 

Járóbeteg gondozás     4 fő 

Labor       2 fő 

Képalkotó diagnosztika    1 fő 

Fizikó       1 fő 
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Iskolafogászat      1 fő + 1 részmunkaidőben foglalk. 

Család és nővédelmi eü. gondozás   3 fő 

Ifjúság eü. gondozás     2 fő 

Ügyelet  ( 2012 február 1-től 11 orvos, május 9-től 10 orvos, október 1-től 12 

orvos    2013 januártól 9 orvos látja  el  az ügyeleti feladatokat 9 asszisztensnő 

közreműködésével –Megbízási díjjal, illetve vállalkozásban.) 

 

Személyi állomány változás: 

 2012. május 1-től 1 fő nyugdíj mellett dolgozó laborasszisztens kérte munkaviszonya 

megszüntetését 2012. december 31-vel. Az 1/2012. (V.31.) EMMI rendelet ( 

minimumfeltételek ) értelmében a laborunk 2013. február 1-től csak vérvételi helyként 

működhet, az OEP  és az ÁNTSZ csak erre tud velünk szerződést kötni. A 

megüresedett laborasszisztensi álláshelyet nem töltöttük be. 

 A közreműködői szerződéssel foglalkoztatott traumatológus orvos kérte szerződése 
megszüntetését 2012. június 30-val. Helyette csak szeptember 1-től tudtunk megbízási 

szerződés kötni két fiatal traumatológus orvossal, akik hetente  felváltva  látják el a 

betegeket. 

 Halál eset miatt kellett kardiológus UH szakorvossal közreműködői szerződést 
kötnünk 2012. november 19- től. 

 További változás az Intézményvezető Főorvos távozása az intézmény éléről 2013 

március 15.-vel. Az  intézményvezetői állás 2013 április 2-val betöltésre került.  A 

megüresedett  belgyógyászati szakrendelési álláshelyet részállású szakorvosokkal 

helyettesítésben látjuk el, miközben a végleges státus betöltésére pályázatot írtunk ki.  

 A fent említett EMMI rendelet értelmében az onkológiai szakrendelés 2012. december 
31-vel megszűnt, illetve átmenetileg szünetelt. 2013 augusztustól a működési 

engedélyt visszaszereztük és a rendelést újraindítottuk. 

 2013 augusztustól kibővítettük az ultrahang rendelést 5 óráról heti 10 órára egy 
újonnan alkalmazott elismert kiváló szakember munkába állításával. 

 

Rövid távú tervek 

 az ügyeleti rendszer hosszútávon is fenntartható formába való átalakítása, lehetőség 
szerint külső vállalkozásba való kiszervezéssel 

 a belgyógyászati rendelés kibővítése gasztroenterológia, diabetológiai, kardiológiai 

szakkonzíliumok és diagnosztika területén 

  Korszerű betegirányítási rendszer beállítása a betegforgalom optimalizálására és az 
orvosi munka hatékonyságának emelésére 

 UH készülék beszerzése a meglévő elavult készülék helyett 

 a szakdolgozók folyamatos képzésének megszervezése 

 a TÁMOP pályázat beindítása 

 a labortevékenység lehetőség szerinti visszaállítása- a hiányzó minimumfeltétel 
biztosításával  

 

Hosszútávú tervek: 

 az Egészségfejlesztési Iroda ( EFI) létrehozását követően a TÁMOP pályázat 

segítségével egy korszerű, egészségmegtartó, fejlesztő stratégia kidolgozása és 

megvalósítása a város és térsége területén ( folyamatban) 

 határon átnyúló kapcsolatok kiépítése  egy szentgotthárdi bázisú 
rehabilitációs/idősgondozási  központ kialakítására ( folyamatban) 
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 a térségben működő vállalatokkal együttműködésben egy PPP típusú együttműködés 

kialakítása  munkahelyi egészségfejlesztésre 

 e-Egészségügyi megoldások bevezetése lehetőleg pályázati illetve piaci források 
bekapcsolásával. 

 

Önkormányzati segítség 

 a fenti rövid-, és hosszútávú tervek támogatása 

 kiszámítható környezet biztosítása a zavartalan működéshez 

 az egészség(ügy) értékén történő kezelése a döntéshozásban 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

A Beszámolóban érintett intézményi épületek 2014.évi tervezett (javasolt) 

karbantartási, felújítási munkái 
1./ Óvoda – Bölcsőde 

- Bölcsőde 4. vizesblokkjának felújítása 

- Bölcsőde foglalkoztatói udvari homlokzatára árnyékolók szerelése 

- Bölcsőde épületében csempézés, festés, mázolás, belső ajtók cseréje 

- Óvoda, bölcsőde épületei melletti járdák felújítása 

- Óvoda, bölcsőde épületei melletti utak burkolatainak felújítása 

- Óvoda, bölcsőde udvarán levő fák egy részének kivágása, gallyazása 

- Padlóburkolatok felújítása (pl. tornaszoba) 

 

2. Háziorvosi rendelő 

- tetőtéri helyiségekben radiátor csere, költségosztók szerelése 

- udvari parkolók burkolat építése 

- garázs felújítása 

 

3. Szakorvosi rendelő 

- túlnőtt, vágásérett fák eltávolítása 

- a rendelő udvarán gépkocsi parkolók építése 

- helyiségek festése, mázolása 

 

 

4. Művelődési ház 

- Szaletli bontása, új szaletli építése 

- bejárati ajtó, nyílászárok javítása, mázolása 

- teljes fűtésrekonstrukció 
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Szentgotthárd, 2013. augusztus 09. 

 

                                                                                           Fekete Tamás 

                                                                                  városüzemeltetési vezető 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére 

 

Tárgy: A városi sportkoncepció felülvizsgálata 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Már a legutóbbi, augusztusi képviselő-testületi ülés anyagai között is megtalálható volt a 

sportkoncepció felülvizsgálatáról szóló előterjesztés, azonban – tekintettel arra, hogy több 

módosító javaslat is érkezett a tervezettel kapcsolatban – a Képviselő-testület a szeptemberi 

ülésére halasztotta a koncepció megtárgyalását.   

 

A város sportkoncepcióját 2007-ben fogadta el az Önkormányzat Képviselő-testülete, majd 

2009-ben és 2011-ben azt felülvizsgálta. A jelenlegi sportkoncepció a Hivatal honlapján az 

Önkormányzati koncepciók menüpontból (jobb oldali menüsor) letölthető vagy közvetlenül: 

http://81.22.184.10/szentgotthard/download.ashx?type=file&id=5234 

Jelen pillanatban a hatályos önkormányzati törvény és hatályos sporttörvény a következőket 

írja elő sporttal kapcsolatosan az önkormányzatok számára. 

 
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 

„13. § (1)
2
 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen: 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

15. sport, ifjúsági ügyek;” 

 

 

2004. évi I. törvény a sportról 

 

A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai 

 

„55. § (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -: 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, 

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, 

sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. 

(2)
152

 A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló törvényben 

meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek 

feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket.” 

 

 

A koncepció mostani felülvizsgálata kapcsán kikértük a város sportéletében érintett szereplők 

- egyesületi vezetők, szakosztályvezetők, iskolaigazgatók, testnevelők – véleményét, 2013. 

augusztus 12-én fórumot is tartottunk számukra, amelyen szép számmal, aktívan részt is 

vettek. Ezen az úton is köszönjük valamennyiük segítő hozzáállását. 

 

Az előzetes egyeztetéseket követően elkészített, most elfogadandó sportkoncepció tervezete 

az előterjesztés 1. számú mellékletben olvasható. A sportkoncepció egyértelműen elveket 

határoz meg, amelyek mentén egy település alakítani kívánja a városban folyó sportéletet. Az 

http://81.22.184.10/szentgotthard/download.ashx?type=file&id=5234
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV#lbj2param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400001.TV#lbj152param
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időről időre változó igények, és az időről időre változó jogi- pénzügyi-, stb. lehetőségek 

szerint készülnek a koncepciók. A legutóbb elfogadotthoz képest jelentős változások: 

- a városi sporttelep tulajdonjoga elkerült az önkormányzattól – ettől kezdve az 

önkormányzat lehetőségei megváltoztak ezen a téren - így a koncepcióban is meg kell 

keresni az önkormányzat lehetőségeit ebben a kérdéskörben.; 

- az iskolák állami fenntartásba kerültek – ennél fogva a tanulók testnevelésének 

irányításával kapcsolatos lehetőségeink leszűkültek; az iskolák üzemeltetése viszont 

közvetlenül az önkormányzathoz került – ebből a szempontból viszont közvetlen 

feladata lett az önkormányzatnak a tornatermek, sportcsarnok, iskolai sportpályák 

működtetése – ez is jelent új kihívásokat 

- a Hársas-tó ismét használható vízi sporttevékenységre is, így a jövőben ennek is 

változik a szerepe a mostanihoz képest.  

- folyamatban van a multifunkciós sportcsarnok megépítése – ez ugyan nem lesz 

önkormányzati tulajdon, a város sportéletébe mégis bele fog tartozni így ezzel 

kapcsolatban áttételesen lesznek a koncepció szintjén feladatai a városi 

önkormányzatnak is. 

 

A koncepció jelentős hangsúlyt fektet a városi sportszerszervezőre, feladatára és átfogó 

szerepére, illetve tartalmaz egy elképzelt városi sportfinanszírozási rendszert is, ami 

egyrészről pénzeszközöket szerez és juttat a sportszervetek, sportolók számára. Ezen 

túlmenően működteti azt az elképzelt rendszert is mely szerint a megfelelő sportlétesítmények 

(sportcsarnok – sporttelep – fürdő (uszoda) és egyéb létesítmények – szálloda, egészségügyi 

rendszer, egészségügyi rehabilitációs lehetőségek - létében akár európai „sztárcsapatok”, 

sportegyesületek, válogatott csapatok, egyéni sportolók felkészülésének – nem mellesleg 

jelentős bevételt hozó – színtere lehessen Szentgotthárd. A koncepció megpróbál felkészülni 

arra, hogy ezt az elképzelt rendszert mindenképpen az önkormányzat tudja majd koordinálni, 

működtetni. 

 

A koncepció tartalmazza azt is, hogy évente a közvetlen és közvetett módon a sportnak 

juttatott támogatások mértéke nem lehet kevesebb a városi költségvetés 0,5%-ánál.    

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 

Sportkoncepciója 2013.” című dokumentumot az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

elfogadja / a következő kiegészítéssel fogadja el: 

………………….. 

Határidő: folyamatos, beszámoló: 2015. szeptemberi testületi ülés 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd 2013. szeptember 10. 

                                                                                                            Huszár Gábor 

                                                                                                             polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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I. 
Preambulum 

 
Az egészség, mint megőrzendő érték és a sport kapcsolata Szentgotthárdon 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az egészséget, az ember mindennapi jóllétének egyik 

legfontosabb tényezőjét az egyik legfontosabb értéknek tekinti. Az egészség megőrzésével 

kapcsolatos feladatainak egy részét az egészségügyi koncepcióban fogalmazza meg. A 

sporttal  mint az egészségmegőrzés fontos eszközével koncepcionálisan a sportkoncepcióban 

foglalkozik. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a sportot az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 

egyik legfontosabb eszközének tekinti a felnőtt generációk esetében és az ép testű és ép lelkű 

felnőttek nevelése eszközének tekinti a gyermekek, fiatalok esetében. 

 

A sport önszerveződésre épülő, autonóm tevékenység, a kultúra sajátos része. Szervesen 

kapcsolódik a társadalom kulturális gazdasági jelenségeihez. A sport, testnevelés fontos 

szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi nevelésében, személyiség formálásában, ezért 

megkülönböztetett figyelmet kell élveznie. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata e célok elérése érdekében: 

- sportlétesítményeket tart fenn illetve a nem általa fenntartott sportlétesítmények 

esetében biztosítja a hozzáférést a szentgotthárdiak számára, 

- sporttámogatást biztosít sportegyesületek számára, hogy megkönnyítse a 

működésüket, 

- sporttámogatást biztosíthat a sporttevékenységet kiemelkedő színvonalon végző 

sportolók számára, 

- sportszervezőt foglalkoztat a városi sportélet alakítása érdekében, 

- városi szponzorálási rendszer megteremtéséhez nyújt koordinációs segítséget. 

 

 

 

II. 
Sportlétesítményeket tart fenn illetve a nem 

általa fenntartott sportlétesítmények esetében 
biztosítja a hozzáférést a szentgotthárdiak 

számára 
 

Létesítmények: 

 

Az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények, sportolásra alkalmas ingatlanok: a 

városi sportcsarnok, az iskolai tornatermek, az iskolai sportpályák, a városrészi sportpályák, 

önkormányzati játszóterek, Hársas-tó. Ezek sporttevékenység céljaira való megtartása az 

önkormányzat számára kötelező feladat. A városi sporttelep a Kézilabda Klub tulajdona – 
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ennek fenntartásához az önkormányzat évente támogatást biztosít. Az uszoda az 

önkormányzat tulajdonát képező Gotthárd-Therm Kft tulajdona, az önkormányzat feladata 

annak biztosítása, hogy a gazdasági társaság az uszodában a sportolás lehetőségeit a 

szentgotthárdiak részére lehetővé tegye 

 

 

Önkormányzati tulajdonban lévő sportcélú létesítmények 

 

- a városi sportcsarnok: a lelátókkal is ellátott létesítmény továbbra is megfelel a 

teremsportok űzéséhez.  

 

A sportcsarnok felett kizárólag az önkormányzat diszponál; annak hasznosítása kapcsán meg 

kell határozni azt a kört, azokat a sporttevékenységeket, melyekhez az önkormányzat ingyen 

vagy jelentős kedvezménnyel biztosítja a sportcsarnok használatát. Ezt a kedvezményt 

számszerűsíteni kell, és az önkormányzati sporttámogatások közé be kell számítani.  

A hasznosítás során figyelemmel kell lenni arra, hogy Szentgotthárdon bővülő iparral 

számolunk, az új gyárak sportszervezőivel továbbra is számolni kell. 

 

- az iskolai tornatermek: az iskolai sportoktatás színterei, melyeknek az állagát és 

felszereltségét a kor követelményeinek megfelelően kell biztosítani. Az iskolai tornatermek – 

beleértve a sportcsarnokot is - elsősorban az oktatási intézményben tanuló gyermekek 

sportolásának színterei. Ugyanakkor iskolai foglalkozás után valamennyi tornaterem bérbe 

adható, de bérbeadás esetén el kell végezni a sportcsarnok esetében már részletezett 

számításokat.  

Az Arany János utcai iskolában a jelenlegi tornaterem kibővítése, vagy újabb tornaterem 

kialakítása érdekében pályázati lehetőségeket kell keresni.        

  

- az iskolai sportpályák: fenntartásuk valamennyi oktatási intézménynél kötelező a jövőben 

is. Oktatási időn kívüli időszakban helyszínei lehetnek nem iskolai tanulók sportolásának is. 

 

- a városrészi sportpályák: 

Szentgotthárd városrészei közül már csak Rábatótfalun, Máriaújfaluban és Zsidán használják 

szervezett keretek között sportolásra a sportpályákat. Farkasfán és Rábafüzesen a labdarúgó 

csapatok megszűnésével azok hasznosítására nem kerül sor. Ugyanakkor továbbra is 

sportolásra alkalmas helyek, amennyiben azokat a szükséges mértékig karban tartjuk.  

Valamennyi sportpálya Önkormányzati tulajdonban van, használatukat Szentgotthárd Város 

Önkormányzata ingyenesen biztosítja a városrészen lakók számára. A településrészi 

sportpályák mellett létrehozott öltözők használatáért sem kell ellenszolgáltatást nyújtani, itt 

azonban fontos, hogy az öltözők ingyenes használatát a településrészi sportegyesületeknek 

biztosítjuk, akik az öltözőkben elfogyasztott vizet és villamos energia költséget fizetik. 

Amennyiben az öltözők használatát harmadik félnek átengedik, úgy a használattal felmerülő 

többletköltségek is a sportegyesületeket terheli. 

 

- önkormányzati játszóterek: 

a játszóterek a kisgyermekek számára biztosítják az életkoruknak megfelelő mozgás 

lehetőségét. A játszóterek vonatkozásában jelentős fejlesztések történtek, játszótereink nagy 

része gyökeresen átalakult, a legmodernebbnek számító játszóeszközök állnak a gyermekek 

rendelkezésére. A továbbiakban a még nem korszerűsítettek felújítására kell gondolni – ennek 

fedezete azonban csak pályázati vagy magántőkéből származó pénz lehet.   
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Koncepcionálisan ide kell sorolni azokat a lakott területeken lévő beépítetlen területeket is, 

melyeket a gyermekek sportolásra (jellemzően elsősorban focizásra) szívesen használnak. Az 

Önkormányzat kimondja, hogy az ilyen területek megőrzését a sport szempontjából is 

fontosnak tartja, és a továbbiakban ezen önkormányzati ingatlanok más célú felhasználásánál 

az előnyök/hátrányok feltérképezésekor kötelező jelleggel mérlegeli, és negatívan értékeli a 

változásoknak a gyermekek sportolási lehetőségeit csökkentő hatását. 

 

- Hársas-tó: A Hársas-tó sportolás szempontjából is többes jelentőséggel bír. Fel kell 

térképezni azokat a lehetőségeket / nyílt vízi hosszútávúszás, aquatlon, triatlon versenyek/, 

amelyek biztosítják a tó ilyen jellegű hasznosítását is, és ezzel növelni Szentgotthárd és a 

környék ismertségét határon belül és kívül egyaránt, ami jelentősen pozitív irányban hatna az 

idegenforgalom alakulására. 

A tó célpontja a város központi részeiről, a szép természeti környezetben megvalósítható 

természetjárásnak /gyalog túrák, nordik walking jellegű sportolás, kikapcsolódásként szolgáló 

kirándulások/, kerékpározásnak, úszásnak, fürdőzésnek, strandolásnak. Ezekhez az 

elfoglaltságokhoz szükséges feltételek, közte a turista utak turista jelzéssel való ellátottsága – 

mint ahogy az az idegenforgalmi koncepcióban is megfogalmazásra került – megfelelően 

megoldottá vált. 

A Hársas-tó mint Szentgotthárd egyetlen úszásra alkalmas természetes vízfelülete az az 

önkormányzati és civil összefogásnak köszönhetően ma már a szükséges infrastruktúrával is 

ellátott, de folyamatos fejlesztést kell biztosítani az idelátogató vendégek kulturáltabb 

kiszolgálása érdekében, a környezet hatékony megóvása mellett.   

 

Nem Szentgotthárd Város Önkormányzatának a tulajdonban lévő létesítmények 

 

- uszoda: A fürdőben megépült uszoda kell, hogy a szentgotthárdiak rendelkezésére álljon. 

Kell, hogy kiszolgálja azon igényt, amit az úszó sport és más vízhez kapcsolódó sportágak 

/triatlon, aquatlon, vízilabda, szinkron úszás/igényelnek. Kell, hogy az iskolai 

úszásoktatásnak, a csecsemő, gyermek és felnőtt úszás oktatásnak, /ami alapja lehet az 

egyesületi úszóedzésekbe való integrálásnak/ a gyógyúszásnak is helyet biztosítson. 

Mivel az egyik legkiemelkedőbb alap sportágnak a színtere, foglalkozni kell azokkal a 

lehetőségekkel, hogy hogyan lehet még jobban bevonni Szentgotthárd sport életébe, gondolva 

itt versenyekre /szabadidős, játékos, városi, megyei, országos, meghívásos nemzetközi, 

testvér városi /, edzőtáborokra, nyári úszótáborokra. 

 

- Csónakkikötő: Részben önkormányzati beruházásból létrejött létesítmény egy vízi 

sportbázis alapját jelentheti. Ezt a továbbra is a szentgotthárdiak számára jobban 

hozzáférhetővé kell tenni.   

 

- a városi sporttelep (mely magába foglalja a tekepályát is): A sporttelep a termálfürdő 

szomszédságában van. A működtetésének segítésére az önkormányzat évente fenntartási 

hozzájárulást biztosít – e hozzájárulás ellenében elvárásai vannak a sporttelep tulajdonosával 

szemben melyet évente megállapodásban rögzít. A Városi Sporttelep továbbfejlesztése a 

sportolási lehetőségek bővítése miatt is rendkívül fontos, és mindez kapcsolódik a 

termálprogrammal elindított idegenforgalmi folyamatokhoz is. Műfüves labdarúgópálya, 

teniszpályák és egy szabványoknak megfelelő futópálya elhelyezéséhez pályázati források 

esetén az önkormányzat támogatást nyújt vagy ilyen beruházást pályázati forrásból a jogi 

lehetőségek rendezése után maga valósít meg. Megoldást kell találni a pálya átalakítására. Az 

atlétika (alapsport) megteremtése mindezekkel párhuzamosan fontos célkitűzés, ehhez  - a 

Futószakosztály bázisára építve -  az ugró és dobó feltételeket kell még megteremteni. 
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Nyitott kérdés a vállalkozások esetleges adójóváírása a sportfejlesztések kapcsán.  

A sporttelepen lévő tekepálya megtartása komoly önkormányzati érdek. Tudva azt, hogy a 

tekesportágat irányító szövetség a 2015-2016-os bajnokságtól már csak paneles tekepályán 

enged bajnokságot rendezni felsőbb osztályokban, így e pálya átalakítása szükségessé válik. 

Az önkormányzat vállalja, hogy pályázati lehetőségeket, vagy szponzorokat vagy egyéb 

támogatókat is felkutatva segítsen akár a tekepálya tulajdonosának, akár a tekeszakosztálynak 

a szükséges forrás megszerzésében. Az önkormányzat azzal is számol, hogy amennyiben egy 

ilyen fejlesztéshez közvetlenül csak az önkormányzat tud forrást szerezni, akkor ezt megtegye 

és megkeresse a forrás nyújtásának jogi – pénzügyi formáját is.  

 

Multifunkciós sportcsarnok:  

A multifunkciós sportcsarnok a Kézilabda Klub tulajdonában van, így annak átadása után az 

Egyesület fogja azt működtetni. A sportcsarnok léte önmagában is nagyon fontos 

Szentgotthárd sportélete szempontjából. Az önkormányzat a sporttelep adásvétele során a 

szerződésben állapodott meg a sportcsarnok önkormányzat általi használatával kapcsolatos 

feltételekben, melyek érvényesítése az önkormányzat közvetlen célja.  

 

 

III. 
Sporttámogatást biztosít sportegyesületek 

számára, hogy megkönnyítse a működésüket 
és sporttámogatást biztosíthat a 

sporttevékenységet kiemelkedő színvonalon 
végző sportolók számára 

 
Önkormányzati sporttámogatás: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a versenysportot, a diák sportot és a szabadidő sportot 

egyaránt támogatja.  

Egyik támogatást sem szünteti meg a másik nagyobb arányú támogatása érdekében. 

A támogatások fajtái: 

- közvetlen támogatás, támogatási szerződés alapján 

- közvetlen támogatás, mely megnyilvánulhat a sportlétesítmények ingyenes vagy az 

önköltségi ár alatti bérleti, illetve használati díj megállapításában 

- nem önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények esetében, a labdarúgó pályáknál, 

illetve a tekepálya esetében, a fenntartáshoz való hozzájárulás fizetése, a városi 

uszodánál a sportcélú hasznosítás biztosítása az igénylőknek 

- támogatás a városi sportszponzorálási rendszeren keresztül 

Az önkormányzat sportra fordított közvetlen és közvetett pénzeszközeinek mértéke nem lehet 

kevesebb az éves költségvetés főösszegének 0,5%-ánál. 

Az önkormányzati támogatás tartalmazza valamennyi sporthoz és sportolási lehetőséghez 

kapcsolódó közvetlen és közvetett támogatást. 

A szabadidősportban elért eredmények figyelemre méltóak és támogatásukra az 

önkormányzati keretből, pályázati rendszer alapján lehet lehetőséget biztosítani. 
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A versenysport támogatása 
 

Csapat sportágak támogatási elvei: 

 

Anyagi támogatást versenysport területén csapatok esetében, a labdarúgás, a kézilabda, a sakk 

és a teke sportágakban biztosít egyenlőre az önkormányzat. A támogatások felosztása előtt 

meg kell határozni a felosztás adott évre érvényes elosztási elveit. 

A nem pénzbeni támogatások esetében, mint a városi sportcsarnok használata 

kedvezményesen, a városrészi sportpályák ingyenes használatát biztosítja az önkormányzat, 

azzal a kikötéssel, hogy a rezsiköltséget /víz, villany, takarítás, stb./, a mindenkori 

használónak kell megfizetnie. A városi sporttelep és a tekepálya ingyenes /használati díj 

fizetése nélküli/ használatát, a multifunkcionális sportcsarnok ingyenes, vagy jelentősen 

csökkentett áron való használatának biztosítását, a koncepció fennállásának idejére, a 

sporttelep értékesítésekor megkötött szerződés, megfelelő pontjaiban rögzített kedvezményes 

használati lehetőség alapján biztosítja az önkormányzat. 

 
Az Önkormányzat minden segítséget megad a sportszervezetek számára, hogy más forrásból 

bevételekhez jussanak, segíti a támogatók és a sportszervezetek kapcsolatépítését, 

sportszervezetek pályázatokon való részvételét. 
 
Egyéni, nem csapat sportágak támogatási elve: 

 

Anyagi támogatás kizárólag pályázat alapján, utazási, nevezési, versenyeztetési költségekre 

adható. Továbbá egyéb olyan felkészülési költségekre, amelyek fontosak egy élversenyző 

részére, de  igen jelentős anyagi vonzata van (szerelés, táplálék kiegészítők, vitaminok, 

energiaitalok, edzőtábor stb.). 

 

VK-ra, EB-re, VB-re, Olimpiára készülő versenyzőkkel külön, egyéni, úgynevezett 

felkészülési szerződés köthető. 

 

Pénzbeli támogatás egyéb feltételei: 

 

Önkormányzati támogatást, csak a törvény szerint előírt formában működő sportszervezet 

kaphat. 

A sportszervezetek, a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási megállapodásban 

meghatározott időpontig kötelesek tételesen elszámolni. 

Az a sportszervezet, amely nem tett eleget korábbi támogatásokra vonatkozó elszámolási 

kötelezettségének, az elszámolás teljes benyújtásáig és annak elfogadásáig további 

önkormányzati támogatásban nem részesülhet. 

Az a sportszervezet, amelyik nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségeinek, NAV vagy 

más köztartozása van, önkormányzati támogatásban nem részesülhet. 
A támogatás felosztásánál, az alábbi szempontok játszanak fontos szerepet: 

- az egyesületben évek óta stabil, kiemelkedően eredményes, céltudatos munka megléte 

- az utánpótlás nevelési rendszerének felépítettsége 

- az egyesület tag létszáma, főleg az utánpótlás korúak száma 

- versenyengedéllyel rendelkező igazolt versenyzők száma 

- az edzők száma és végzettsége, illetve az általuk tartott edzésórák száma 

- a sportág szentgotthárdi hagyományai 
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- a sportág hazai és nemzetközi eredményessége, népszerűsége 

- a sporttevékenység folytatásához szükséges létesítményháttér megléte 

- az egyéni sportágaknál, a versenyek száma és az ezeken résztvevő sportolók száma 

- a csapat sportoknál, a bajnokságban indított csapatok száma 

- az önkormányzati támogatáson kívüli szponzori háttér kiépítettsége 

- a mérkőzések, versenyek, látogatottsága, népszerűsége 

- a médiumok sportág iránti érdeklődése 

Az önkormányzat, az évente elkülönített sporttámogatási keretből, pályázat alapján is juttathat 

támogatást, de a támogatás felosztása előtt szempont rendszert határoz meg, aminek a 

pályázónak meg kell felelnie. 

Az önkormányzat ösztönzi a sakk sportág iskolai szintű megtartását. 

 
IV. 

Sportszervezőt foglalkoztat a városi sportélet 
alakítása érdekében 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata sportszervezőt alkalmaz, akinek feladatai a következők: 

- önkormányzati sportlétesítmények hasznosítása (bérbeadása, használatba adása), 

- városi multifunkciós sportcsarnok önkormányzati célú használatának koordinálása, 

- sporttárgyú pályázatok figyelése, pályázatok megírása és a nyertes pályázatok 

menedzselése, 

- városi sportrendezvények szervezése, 

- kapcsolattartás a városi sportszervezetekkel, sportolókkal, 

- önkormányzati sporttámogatások szétosztásának előkészítése, felhasználásuk 

ellenőrzése, 

- szabadidősport szervezése, 

- városi sportszponzorálási rendszer kialakítása, működtetése illetve működtetésében 

való részvétel, 

- kapcsolattartás a Szentgotthárdon  működő egészségügyi intézményekkel, 

- kapcsolattartás a városi testnevelő tanárokkal, sportegyesületek edzőivel, stb.  

- nemzetközi kapcsolatok építése. 

 

 
V. 

Városi sportszponzorálási rendszer kialakítása 
és koordinálása 

 
A városi sportszponzorálási rendszer, egy olyan rendszer, amelynek az a feladata, hogy 

sporttámogatókat, sporttámogatásokat szerezzen Szentgotthárd sportja számára. 

A támogatóktól befolyó pénzösszegeket eljuttassa a sportszervezetekhez, sportolókhoz. 

A megrendezésre kerülő sportesemények költségeinek a biztosítása.  

Az önkormányzat vezetése vállalja, hogy segíti a sportegyesületeket támogatók, szponzorok 

felkutatásával és a velük való kapcsolatfelvétel koordinálásával, mivel minden esetben jobban 

diszponál egy támogatásra vágyó, egy támogatást nyújtó szemében, ha mögötte van az 

önkormányzat is a kapcsolatok felvételénél. 
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A rendszer anyagi forrását biztosítók, a Sportszponzorálási Alapba fizetik be a támogatást, 

melyet az alap oszt szét a továbbiakban, illetve mód van rá, hogy a támogatók, a Rendszer 

koordinációja mellett, közvetlenül a kiválasztott sportolóhoz, sportszervezethez juttassák el a 

támogatást. 

A Rendszer feladata a külföldi és belföldi sportszervezetek, csapatok, válogatottak, stb., 

szentgotthárdi edzőtáborozásának szervezése /ennek biztosítására, a sportcsarnok, a 

sporttelep, a Wellness fürdő az uszodával, a szálloda, az Egészségügyi és Rehabilitációs 

intézmények állnak szolgálatra/ létrehozása, és működtetése, valamint a programban 

résztvevő intézmények és a szolgáltatásokat igénybe vevők közötti koordináció 

megszervezése. 

A Rendszer, az önkormányzat irányítása alatt működik, így a Rendszert igénybe vevőktől a 

Rendszerbe  befolyó összeg a szentgotthárdi sport támogatására fordítandó. Ennek a 

folyamatnak a részletszabályait ki kell dolgozni és el kell fogadtatni. 

A Rendszer az önkormányzattól eddig a diáksport számára juttatott pénzeszközök felett is 

diszponál, ezért az önkormányzati támogatást ebből az Alapból kaphatják meg a diáksportban 

működők. 

 
 

VI. 
Szabadidősport, a fiatalok sportolásának 

segítése 
 

A szabadidősport nem eredményorientált, főként kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, a 

szabadidő hasznos eltöltéseként, folyamatosan végzett sporttevékenység, testedzés. Az 

egészségmegőrzésben meghatározó szerepet tölthet be, mely a munkaképesség megtartásán és 

javításán kívül az önmegvalósítás, a szórakozás, a közösségi tevékenység egyik hasznos és 

fontos eszköze. Ezekből az okokból kifolyólag a lakosság mind szélesebb rétege számára kell 

biztosítani az alapvető sportolási és rekreációs lehetőségeket. 

 

Sok-sok hétvégi, egynapos szabadidősport eseményre van szükség. Tömegsport jellegű 

úszóversenyekre, utcai futó-, kerékpárversenyekre, családi sportnapokra, gyalog és Nordic 

walking jellegű túrákra, természet járásra, extrém sportnapokra. 

 

Ezen a területen, igen jó irány a korábban a Sportbarátok Egyesületének sok éven át folytatott 

munkája. Amikor a civil szervezet az egész évet felölelő több sportágat is érintő 

versenysorozatot szervezett szentgotthárdi amatőr sportolók, gyermekek részére. Ezt egy éves 

programtervben rögzítette és hozta nyilvánosságra, a több rendezvényen is részt vevők 

számára egy versenyrendszert is működtetett. Célunk ennek az eszmének a felélesztése, 

amihez megfelelő programterv bemutatása esetén az önkormányzat támogatást is ad. Más 

sportrendezvényeket szervező szentgotthárdi civil szervezet is bekapcsolódhat ebbe a 

programba. A szervezés, a város sportszervezőjének feladata. 

 

Az önkormányzat kezdeményez kampányokat, akciókat Szentgotthárdon, a szabadidősport 

megmozdulások keretein belül is, mint például a „keressük Szentgotthárd legegészségesebb 

családját” akció felelevenítése. 

 

Nagyobb nyilvánosságot kell adni a sport és egészség témakörének.  
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Az átlagember teljesítményénél nagyobb teljesítménynek az elismerése, amit valaki éveken, 

esetleg évtizedeken keresztül végzett és amit ezzel a kitartó munkával elért, mert az ilyen 

jellegű példának feltétlenül mozgósító erejének kell, hogy legyen. 

 

Futásra, gyaloglásra alkalmas helyek, útvonalak kijelölése néhány erdei területen, a Hársas-tó 

környékén, természetesen figyelemmel tartva az idegenforgalmi koncepcióban e témákra 

mondottakat is. 

 

Támogatást kell nyújtani mind anyagit, erkölcsit, természetbenit azon nem önkormányzati 

szervezésű tömegeket megmozgató rendezvényeknek / Csatafutás / mindaddig, amíg a 

rendezvény el nem éri azt a szintet, amikor már önállóan is nyereségesen tud működni. 

 

Sportkoncepciójában Szentgotthárd Város Önkormányzata fontosnak tartja új mozgást 

népszerűsítő programok generálását is, amelyekbe esetlegesen a környező, határon túli 

települések lakosai is becsatlakozhatnak. Ilyen lehet pl.: az Alpokalja mintájára nyáron is 

kispályás focibajnokság, futóversenyek, úszóversenyek, stb. 

 

Fontos szempont, hogy az élményfürdő minél alaposabban és minél szélesebb körben 

bevonásra kerüljön a sportprogramokba és ezen belül a szabadidős programokba, mivel az 

egészséges életmód és mozgás egyik alap szolgáltatója az úszás. Ehhez több az önkormányzat 

által biztosított feltétel is adott, úgy mint a kedvezményes belépő díjak, nyitvatartási idő, 

bérletek, szabadtéri strandolási lehetőség. 

 

Figyelmet kell fordítani a fogyatékkal élők sportjára, különösen amiatt, hogy városunkban 

pszichiátriai intézet működik. A Csatafutás programjában már évek óta szerepel egy ún. 

parafutam is - más területeken is keresni kell hasonló lehetőségeket. 

 

 

Iskolai kereteken kívüli sportolás az iskolás korosztálynál 
 

Fontos feladat lett a felmenő rendszerben bevezetésre kerülő mindennapos testnevelés 

segítése érdekében, a kötelező testnevelési órákon felül, a délutáni mozgás, sportolás 

megszervezése és ennek koordinálása a civil szervezetek, sportegyesületek, testnevelők, 

diákok és szüleik között. 

 

Szentgotthárd sportéletének egyik, ha nem a legfontosabb szelete, a diáksporthoz és a 

szabadidősporthoz hasonlóan az egyesületekben zajló utánpótlás nevelés. A sport különböző 

szegmensei között igen halvány határvonal van és ez is gyakran összemosódik, így nehéz 

különbséget tenni utánpótlás nevelő, versenysport, diáksport és szabadidő sportegyesületek 

között, de nem is ez a lényeges, mert mindegyik egyesületnek megvan a maga elsődleges 

profilja. 

 

Az utánpótlás nevelés az egyik legszebb, de legnehezebb és leghálátlanabb feladatok közé 

tartozó feladat, hiszen a rivalda fényén kívülre esik és csak ritkán adódik meg az a lehetőség, 

hogy mégis előtérbe kerül, ráadásul ott van annak a veszélye is, hogy a sikeresebb sportolókat 

a nagy és tehetősebb egyesületek elcsábítják. 

 

A legfontosabb cél a sportolói létszám növelése kell, hogy legyen. Ez több pillér folyamatos 

fejlesztésével, erősítésével és a létesítmények folyamatos fejlesztésével, bővítésével érhető el. 
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A versenysport megfelelő támogatásával, az utánpótlás korú sportolók számának 

növekedésével, közelebb kerülünk az egyik legfontosabb célunkhoz, egy egészségesebb, 

sportosabb, munkaképesebb ifjúság felneveléséhez. 

 

Az utánpótlást végző műhelyek adják a felnőtt bajnokságban is játszó labdarúgó- és 

kézilabdacsapatok korosztályos játékosait. Jelentős értéket képviselnek ezek a műhelyek, 

hiszen tehetséges gyerekekkel foglalkoznak hozzáértő, képzett, lelkes edzők és testnevelők. 

Munkájuk rendkívül fontos, mert értéket teremtenek, sportolási lehetőséget biztosítanak a 

gyermekek számára és nem elhanyagolható az sem, hogy utánpótlást nevelnek a városi sport 

egyesületek számára, ezért támogatásuk fontos a város önkormányzata részéről is. E munka 

segítése a létesítmény biztosításával, ingyenes létesítményhasználat lehetővé tételével történik 

/ sportcsarnok, tornaterem ellenszolgáltatás nélküli, vagy minimális ellenszolgáltatásért való 

rendelkezésre bocsátása /, illetve a műhelyek számára anyagi támogatás biztosítása a sportra 

szánt keretből. 

 
Új műhelyek létrehozása: A termálfürdő uszodája, a csónakkikötő, a Rába és a Hársas-tó 

biztosítják a feltételeket az eddiginél hangsúlyosabb vízi sportoktatásra.  

Uszodánk jóvoltából minden szentgotthárdi gyermeknek meg kell tanulnia úszni, és ezzel egy 

időben meg kell velük ismertetni egyéb vízi sportokat is.  

 

A gyermekek egészséges testi és jellemformáló fejlődésének eszköze a kisgyermek kori 

úszás, az óvodai és iskolai testnevelésbe beépített úszásoktatás, de az iskolai oktatáson kívül 

is megszervezett városi úszósport. Ezt a ma még hiányzó ágazatot érdemes felfuttatni – hozzá 

a megfelelő oktatókat megtalálni, a versenyeztetés feltételeit is kialakítani . Az uszodai élet 

felvirágoztatásában és ezzel együtt a diáksport és a szabadidősport terén is nagy szerepet 

játszhat a triatlon sportág és vele egyszerre a duatlon, aquatlon sportágak bevezetése 

Szentgotthárd sportéletébe. Ez az úszás, futás, kerékpározásból álló ciklikus alapmozgású 

sportág, igen nagy mértékben segítheti a gyermekek fizikai, testi, lelki és szellemi fejlődését. 

 

Az iskolán kívüli diáksport szervezésében, az önkormányzati sportszervező játszik szerepet, 

átvéve a helyét az eddigi Diáksport Egyesületnek. Az iskolán kívüli diáksport, támogatást kap 

az önkormányzattól a jövőben is. 

 

A sport megszerettetésének fontos része a gyermekek részvétele a városban rendezett 

sporteseményeken, ahol a szülők, barátok, ismerősök megnézhetik őket, sőt akár együtt is 

küzdhetnek különböző versenyeken. Ehhez két dologra van szükség, versenyekre a városban, 

illetve a közvetlen közelében és gyermekekre, szülőkre, akik részt vesznek ezeken a 

megmozdulásokon. Ezen események megszervezése a Sportszervező egyik legfontosabb 

feladata. Ugyanekkor a testnevelőkre is hárul feladat, hogy ezeken a versenyeken, aktív 

közreműködőként szerepeljenek a lebonyolítás segítése terén. Az önkormányzati támogatás 

egyik célja a városon belüli diákok részére kiírt bajnokságok megszervezése. 

 

 
 

Záró rendelkezések 

 

Minden koncepció annyit ér amennyi megvalósul belőle, sportkoncepció elgondolásait a 

város lehetőségeihez igazítottuk, legfontosabb, hogy a helyi közösség jól szórakozzon, ezzel 

is erősíteni szeretnénk a város közösségének összetartozását. A sportnak megvannak a sajátos 
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fejlődési törvényei - azt, hogy jelenleg milyen és a jövőben milyen lesz, döntően a feltételek 

határozzák meg. A feltételek viszont anyagiak függvényében alakulnak, ill. alakíthatók 

tudatosan, ezért egyértelmű, hogy financiális háttér is meghatározza, hogy a koncepcióban 

megfogalmazottak megvalósulnak-e hosszútávon.  

 

Magyarországon is fejlődik az egészségtudat, lassan kialakul az igény a rendszeres 

testmozgás iránt, gazdasági fejlődéssel együtt járó egészségügyi gondok megváltoztatják a 

társadalom gondolkodását a sportról, mivel egészség megtartó szerepe felértékelődik. A sport 

az egyetemes magyar kultúra részeként elválaszthatatlan társadalmunk egészétől, fejlődéstől, 

ezért elengedhetetlenül szükséges jövőképének felvázolása. 

 

A koncepció megvalósítása érdekében az önkormányzat kétévente cselekvési tervet készít, 

amiben kibontja és konkretizálja a sporttal kapcsolatos teendőket. 

 

Szentgotthárd 2013. szeptember 25. 

 

 

                                                                                                         Huszár Gábor 

                                                                                                          polgármester 
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