TARTALOMMUTATÓ
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva tartása.
SZEOB kérelme a főzőkonyha átalakítására.
Mozi átalakítása.
Idegenforgalom fejlesztése.
Iskolabútorok beszerzése.
Tankerület kérelme.
Ultrahang készülék beszerzése.
A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft (továbbiakban: SZET
Kft) 2013. évi beszámolója.
9. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
10. Beszámoló Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepcióban foglaltak
megvalósulásáról. Az egészségügyi alapellátás és szakorvosi ellátás helyzete
2014. évben.
11. Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről.
12. Értékelés az önkormányzat 2013. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai
ellátásáról.
13. Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról,
feladatairól.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésére
Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva tartása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a
Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. sz. melléklet).
Az előző évekhez hasonlóan Könyvtár intézménye az idén nyáron is táborokat szervez 8-12
éves gyermekek számára:
 2014. június 16-20-ig és 2014. augusztus 25-29-ig egy-egy hetes napközbeni
olvasótábort szervez az érdeklődő gyermekek számára. Ezen időszakok alatt a
gyermekrészlegben a foglalkozások miatt a kölcsönzés részlegesen szünetel majd.
 A rábafüzesi fiókkönyvtárban 2014. július 7-11-ig és 2014. július 21-25-ig német
nemzetiségi ifjúsági tábor lesz óvodások és általános iskolások számára. A táborok
alatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel.
KÖNYVTÁR:
A több éves gyakorlat alapján és a nyári időszakra vonatkozó forgalmi adatok alapján júliusaugusztus hónapban a könyvtár hétfőtől péntekig tart nyitva.
Július–augusztus hónapokban a gyermekkönyvtár délelőtt is nyitva tart – naponta 09.30 órától
11.30 óráig. A délutáni kölcsönzés változatlan: 12.30 órától 17.00 óráig.
A takarítási és számítógépes hálózat karbantartási munkák elvégzése miatt, valamint a
szabadságok jogszabály szerinti kiadása miatt 2014-ben az intézmény mind a felnőtt, mind a
gyermek részlegen teljes zárva tartást tervez. 2014. július 28-től augusztus 15-ig a könyvtár
minden részlege zárva tart. Részleges zárva tartás 2014-ben nem lesz.
A nyitva tartási idő fentiek szerinti alakításával - a szolgáltatások teljes körű biztosítása
mellett - a szükséges takarítási és karbantartási feladatok is elvégezhetők, sőt a könyvtárosok
szabadsága is kiadható.
MÚZEUM:
A Múzeum nyári nyitva tartása 2014. június 16-tól augusztusa 30-ig, keddtől péntekig,
08.00-16.00 óra között tart nyitva, szombaton és vasárnap pedig 10-18.00 óra között
várja a látogatókat - a nyári látogatók hatékonyabb kiszolgálása érdekében.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár
és Múzeum Könyvtár nyári nyitva tartását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező
intézményvezetői kérelemben foglaltak alapján jóváhagyja azzal, hogy
- 2014. július 28-től 2014. augusztus 15-ig a Könyvtár minden részlege zárva tart,
illetve 2014. június 16-tól június 20-ig és 2014. augusztus 25-től augusztus 29-ig a
gyermekrészlegben a kölcsönzés részlegesen szünetel,
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-

a Múzeum 2014. június 16-tól augusztus 30-ig a nyári időszakban keddtől
péntekig 08.00-től 16.00 óráig, szombat és vasárnap 10.00- 18.00 óráig tart
nyitva.

Egyben felkéri az intézmény igazgatóját, hogy az olvasókat tájékoztatni szíveskedjen a nyitva
tartás módosításáról.
Határidő: azonnal
Felelős : Molnár Piroska igazgató
Szentgotthárd, 2014. május 12.
dr. Gábor László
Önk. és Térségi Erőforrások v.
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 2.
9970
Tel.: 94/380-113, 94/554-128
Fax: 94/554-129
E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu
Web: www.mfvk.hu
Tárgy: A könyvtár és a múzeum nyári nyitva tartása
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970
Tisztelt Képviselő-testület!
Nyári olvasótáborok
A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár 2014. június 16. és 20., valamint augusztus
25. és 29. között egy-egy hetes napközbeni olvasótábort szervez 8-12 éves gyerekeknek.
Ezalatt az idő alatt a gyermekrészlegben a foglalkozások zavartalan lebonyolítása miatt a
kölcsönzés részlegesen szünetel. A többi részleg változatlan nyitva tartással üzemel.
A rábafüzesi fiókkönyvtárban 2014. július 7-11., illetve július 21-25. között német
nemzetiségi ifjúsági tábor lesz óvodásoknak és általános iskolásoknak. Ezalatt az idő alatt a
fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel.
A könyvtár nyári nyitva tartása
Július-augusztus hónapban a gyermekkönyvtár délelőtt is nyitva tart, naponta 9.30-tól 11.30ig. A délutáni kölcsönzés változatlanul 12.30-tól 17.00 óráig tart.
A több éves, nyári időszakra vonatkozó forgalmi adatok, valamint a közkönyvtárak nyitva
tartási gyakorlata alapján július-augusztus hónapban a könyvtár hétfőtől péntekig tart nyitva.
A takarítási és karbantartási munkák elvégzése, valamint a szabadságok jogszabály szerinti
kiadása miatt idén nyáron is tervezünk teljes zárva tartást. 2014. július 28-tól augusztus 15-ig
a könyvtár minden részlege zárva tart.
A múzeum nyári nyitva tartása
2014. június 16-tól augusztus 30-ig keddtől péntekig 8.00-16.00 óra között, szombat és
vasárnap 10.00 és 18.00 óra között tart nyitva a múzeum a nyári látogatók hatékonyabb
kiszolgálása érdekében.
Kérem, szíveskedjenek a nyitva tartás módosításához hozzájárulni.
Szentgotthárd, 2014. május 11.
Köszönettel:
Molnár Piroska
könyvtárigazgató
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésére
Tárgy: SZEOB kérelme a főzőkonyha átalakítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) intézményvezetője a
csatolt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. számú melléklet).
A Játékvár Óvoda főzőkonyhája 2014. április 1-jétől már nem működik főzőkonyhaként, az új
szolgáltató az óvodás és bölcsődés gyermekek közétkeztetését jelenleg a bölcsődei
főzőkonyháról biztosítja. (A mosogató helyiségek felújítása, karbantartásáról a szolgáltató
gondoskodik, a jelenlegi étel előkészítő helyiséget tálaló-melegítő konyhává tervezi
átalakítani.) Az intézmény az így felszabadult helyiségek egy részét szeretné más, olyan
funkciójú helyiségekké átalakítani, melyek jelenleg nem biztosítottak az intézményi működés
feltételeiként.
A fenntartó Önkormányzati Társulás 2009. évben az óvoda részleges felújítását elvégezte egy
pályázati támogatásnak köszönhetően, illetve az intézmény további részeinek felújítására is
évek óta nyújt be pályázatokat, azonban forráshiányra hivatkozva mindeddig erre nem kapott
támogatást. A legutóbb benyújtott, ám forráshiányra hivatkozva elutasított pályázatban már
terveztük a konyhablokk felszabaduló helyiségeinek átalakítását is.
Az óvodában – a jogszabályi előírások ellenére - jelenleg nincs nevelői szoba, többcélú
helyiség, felnőtt étkező, mosó, vasaló helyiség és tornaszoba. A felszabaduló főzőtér
területére tekintettel a tormaszoba nem, de a nevelői szoba, a mosó, vasaló helyiség, s a
felnőtt étkező kialakítására lenne lehetőség – ehhez kéri az intézményvezető az
Önkormányzat támogatását.
Az átalakításhoz előzetes, de részletes árajánlatot is szerzett be az intézmény. Az ajánlat olyan
felújítási költségekre vonatkozik, melyek részlegesen ugyan, de korszerűsítési munkákat is
lefednek (beton-vasbeton munkák, burkolatcsere, nyílászáró csere, festés, épületgépészeti
felújítás, világítás- és fűtés korszerűsítés, stb.) Az ajánlat tévő kéri a tartalékképzést is plusz
10% mértékéig, mert a villany-és vízvezetékek korszerűsítésénél előre nem tervezhető
problémák is adódhatnak a falbontások után. A tervezett átalakítás összes bruttó költségvetési
ajánlata bruttó 8.066.026 Ft + 10% tartalék (806.603 Ft), azaz összesen bruttó 8.872.629,Ft, az alábbi bontásban:
- mosóhelyiség kialakítása: 1.326.282,- Ft + ÁFA
- közlekedő felújítása: 616.514,- Ft + ÁFA
- pihenőszoba kialakítása: 830.355,- Ft + ÁFA
- nevelői szoba kialakítása: 3.578.050,- Ft + ÁFA
A helyiségek berendezése jórészt biztosított, kisebb részét az intézmény éves költségvetéséből
biztosítani tudja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEOB Játékvár Óvoda
főzőkonyhai helyiségeinek átalakítására vonatkozó kérelmét
A. / ………………. Ft összeggel támogatja azzal, hogy annak fedezete az Önkormányzat
2013. évi pénzmaradványa. A felújítás az Önkormányzat beruházásában, az általa
lebonyolított beszerzési eljárás lebonyolítását követően, a Városüzemeltetési Vezető
koordinálásával történhet.
B. / nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2014. május 14.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

Iktatószám :

SzSz/108.-10./2014. sz.

Tárgy

:

Kérelem a SZEOB Játékvár Óvodájában a főzőkonyha átalakítására.

Ügyintéző

:

Kovács Tiborné

Címzett

:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

Tisztelt Képviselő-testület!
A SZEOB Játékvár Óvodájának főzőkonyhája 2014. április 1-jétől már nem működik
főzőkonyhaként, az új szolgáltató – eddigi megelégedésünkre! – az óvodás és bölcsődés
gyermekek közétkeztetését a bölcsődei főzőkonyháról biztosítja, mert az óvodai konyha
állapota olyan, hogy arra jelentős beruházás nélkül működési engedélyt kapni lehetetlen.
Az intézmény, az így felszabadult helyiségek egy részét – főzőtér, raktár, öltöző – szeretné
más, olyan funkciójú helyiségekké átalakítani, melyek jelenleg nem biztosítottak az
intézményi működés feltételeiként.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról 2. számú mellékletében rendelkezik a nevelésioktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és feltételeiről, benne a szükséges
helyiségekről is.
Az óvoda 1970-ben épült, az akkori követelményeknek, az akkori gyermek- és alkalmazotti
létszámnak megfelelően, melyet napjainkra túlnőtt, mely napjainkra időszerűtlen, lepusztult.
Mindemellett az is tény, hogy az óvoda épületében az elmúlt évtizedekben jelentős
felújítások még nem történtek, s különösen igaz ez a 44 éves konyhablokk részre.
Fenntartónk 2014-ben, már negyedszer pályázott eredménytelenül az éves költségvetési
törvényekben előirányozott támogatási összegre, a kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztésére, felújítására. 2014. évi pályázatában fenntartónk tervezte a
konyhablokk felszabaduló helyiségeinek átalakítását is, de sajnos az idei sikertelen pályázat
miatt is az átalakítást önerőből kellene megvalósítani.
Tisztelt Képviselő-testület! A Játékvár Óvodában a hivatkozott EMMI rendelet szerint
jelenleg nincs nevelői szoba, többcélú helyiség, felnőtt étkező, mosó, vasaló helyiség, s
tornaszoba. A legfájóbb a tornaszoba hiánya, de a felszabaduló helyiségekből ennek
kialakítására jelenleg nincs esély, mert a tornaszobának legalább 60 m2-esnek kell lennie, s a
főzőtér csak 43 m2-es, mindemellett a falsíkból kiugró tartópillérekkel a balesetmentesség
sem biztosítható, mert nagyon sok a sarok. Véleményem szerint jelenleg a nevelői szoba, a
mosó, vasaló helyiség, s a felnőtt étkező kialakítására lenne fizikai lehetőség. A mosogató
helyiségek felújítása, karbantartása a szolgáltató kötelessége, s a szolgáltató a jelenlegi étel
előkészítő helyiséget tálaló-melegítő konyhává tervezi átalakítani.
A Játékvár Óvoda épülete az elkövetkező években jelentős felújításra vár épületgépészeti,
energiahatékonysági, esztétikai szempontból, melyet célszerű lenne majdan egybekötni a
tornaszoba, s a többcélú helyiség kialakításával. Jelenleg ahhoz kérném a Képviselő-testület
támogatását, hogy a konyha felszabaduló helyiségeinek jórészét át lehessen alakítani nevelői
szobává, mosó, vasaló helyiséggé, felnőtt étkezővé, s a minősíthetetlen állapotban lévő

7

közlekedőt rendbe tetethessük. Kérném ezt azért is, mert a köznevelési törvény szerint a
köznevelési intézménynek a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznie kell. A
köznevelési intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha
rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges helyiségekkel.
Az átalakításhoz költségvetési ajánlatot a VARGA BAU-tól kértem és kaptam, melyet
kérelmemhez csatolok. Az ajánlat olyan felújítási költségekre vonatkozik, melyek részlegesen
ugyan, de korszerűsítési munkákat is lefednek (világítás, nyílászárók, fűtés, vízvezeték). Az
ajánlat tévő kéri a tartalékképzést is plusz 10% mértékéig, mert a villany-és vízvezetékek
korszerűsítésénél előre nem tervezhető problémák is adódhatnak a falbontások után. A
tervezett átalakítás összes bruttó költségvetési ajánlata: bruttó 8.066.026 Ft + 10% tartalék
806.603 Ft, mindösszesen: 8.872.629 Ft
A helyiségek berendezése jórészt biztosított, kisebb részét az intézmény éves
költségvetéséből biztosítani tudjuk.
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, Önöket, támogassák kérelmemet, hogy az óvodai nevelés
környezeti, tárgyi feltételei javulhassanak Szentgotthárdon, hogy a kiemelkedő szakmai
munkát végző egyetlen óvoda szakmai rangjához, a XXI. század gyermekeihez méltóbb
környezetben működhessen, hogy a több évtizedes takarékos gazdálkodás után végre
lehetősége legyen egy nem túl nagymértékű, de mégiscsak a fejlődést mutató, a közérzetet
javító változásra, változtatásra.

Szentgotthárd, 2014. május 14.

Tisztelettel:

Kovács Tiborné
igazgató

Melléklet: az átalakítások árajánlata
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésére
Tárgy: Mozi átalakítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A tavalyi évben a vetítéstechnika fejlesztésének eredményeként a 2D és 3D filmek kiváló
minőségű bemutatására vált alkalmassá a szentgotthárdi mozi - Magyarországon elsőként
Xpand passzívszemüveges verzióban nézhetők a 3D-s filmek. Nemcsak a vetítőtechnika, de a
nézőtér is jelentős felújításon esett át: az oldalfalat takaró furnér- és műbőrborítást igényes
hangelnyelő szövettel látták el, a mennyezetet feketére festették, a közlekedőket szőnyeggel
borították, új, esztétikus kijárati függönyöket is kapott a terem. A teljesen új vetítővászon és a
továbbfejlesztett hangrendszer is a nagyobb élményt szolgálja.
A felújítást követően a SZET Szentgotthárdi Kft. üzemeltetésébe került az intézmény.
A filmszínház további sorsa a város lakóit jelentős mértékben foglalkoztatja. A tavaly
tavasszal megvalósított digitalizáció nem csak pótolhatatlan értéket mentett, hanem egyben
komoly lehetőségeket is teremtett arra, hogy egy többfunkciós, modern, közösségi tere
legyen a városnak. Olyan, amit ha sikerül tartalommal megtölteni, akkor ez már túlmutathat a
város és közvetlen térsége határain, akár regionális szerepet is adhat Szentgotthárdnak a
kultúra egy szegmensében. Ehhez azonban további fejlesztésekre van szükség, mindenekelőtt
az előtér átalakítására: a korábban már tárgyalt anyagok szerint előtér jobb oldalán kerül
kialakításra felül egy galéria és kávézó, alul pedig egy új vizesblokk, illetve nagyon fontos,
hogy az előtér fűtése is megvalósul.
Terveinket a Képviselő-testülettel is jóváhagyattuk már a …/2014. számú határozattal, amely
szerint a Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy „….a Csákányi László Filmszínház további
utakat keressen és egy többfunkciós, modern, közösségi tere legyen Szentgotthárdnak, ahol a
társművészetek is megjelenhetnek. Ehhez az elkészült tervek alapján a szükséges
engedélyezési eljárásokat le kell folytatni és az épület előterében a tervek szerinti
átalakításokat el kell végezni. Ehhez az Önkormányzat a finanszírozást biztosítja.”
Az Önkormányzat erre tekintettel állított be a 2014. évi költségvetésébe 30 millió forintot a
mozi felújítására / átalakítására (lásd: költségvetési rendelet 1/2014.).
A kiviteli terveket elkészítettük, a kivitelező kiválasztására pedig közbeszerzési eljárást
folytattunk le. Az eljárás nyertes ajánlattevője (Cseke Kft.) bruttó 35.027.089,- forintból tudja
megvalósítani az alábbi munkálatokat a moziban:
- bontási munkák: könnyűszerkezetes belső elválasztó falazatok, illetve meglévő
vasbeton lépcsőszerkezetek elbontása, beltéri és kültéri nyílászárók bontása, meglévő
kerámia padozat és padlószerkezetek felbontása az átépítéssel érintett épületrészen;
- földmunkák: padozatok, alaptestek helyének kiemelése;
- alapozási munkák: lépcsőszerkezet alatt új sávalap, oszlopok alatt pontalapok
készítése;
- az előcsarnok jobb oldalán egy osztószint kialakítása, amely alatt WC blokk kap
helyet;
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- férfi, illetve női vizesblokkok (mosdó előtér + WC , mozgáskorlátozott WC) teljes
kialakítása;
- szintáthidaló belső lépcső (monolit vb-szerkezet) kialakítása;
- Kül-, illetve beltéri nyílászárók elhelyezése (8 db beltéri ajtó, 2 db kültéri kétszárnyú
fémajtó, 1 db toló fém belső ablak, 3 db kültéri fém ablak);
- Padozat, illetve padlóburkolatok készítése (valamennyi helyiségben csúszásmentesített
kerámia illv. kőlap)
- Belső falképzések (felújító falfestések, vizesblokk helyiségei csempeburkolattal
ellátottak);
- Vízszigetelés elhelyezése: a helyiségblokk teljes alapterületénél;
- Hőszigetelés elhelyezése: földszinti helyiségeknél;
- Kiviteli terv szerinti épületgépészeti munkák elvégzése (központi fűtés + padlófűtés,
víz-csatornaszerelés, villamos hálózat kiépítése, szellőző rendszer)
- külső homlokzatok felújítása
A korábbi tárgyalások és egyeztetések során a külső felújítás csak mint eshetőleges megoldás
merült fel. A mutatkozó különbözet alapvetően e munkák beemelése esetén merül fel.
A teljes (külső-belső) felújítás megvalósításhoz – a 2014. évi költségvetésben beállított 30
millió forinton túl – további 5.027.089,- forintra lenne szükség. Kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy ezt az összeget (is) biztosítsa annak érdekében, hogy a mozi
felújításáról komplex módon tudjunk gondoskodni.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A KÜLÖNBÖZET BIZTOSÍTÁSÁHOZ:







mi indokolja a többletköltséget okozó munkálatok elvégzését? Előre bocsátható, hogy a
külső munkálatok elvégzése nélkül is egy korszerű és most már minden elemében a kor
elvárásai szerinti kulturális tér alakul ki Szentgotthárdon. Látva a látványterveket ez
valóban a város egyik ékessége lesz. Ugyanakkor az épület külső felújítása nélkül egy
kívülről meglehetősen leromlott, több évtizeddel ezelőtti időszakot felidéző épület
látványa fogja fogadni a moziba látogatókat. Mivel funkciójában valóban regionális
szerepre is törhet a filmszínház – ez is egy fontos szempont ahhoz, hogy a külső munkák
is megvalósuljanak. Egy további indok az épület állagának megőrzése illetve javítása a
külső megújítással.
mi a többletköltség biztosításának hosszú távú kihatása?: A külső felújítás hosszú távon
az épület állagát fogja megőrizni. Esztétikai ok, hogy kívülről, megjelenésében is vonzó
legyen az épület.
milyen hosszú távra hat ki?: Egy külső felújítás évtizedekre hat ki annyiban, hogy az
épület megjelenése ettől kezdve az új mai elvárások szerinti lesz. Az épület állagán
ugyancsak évtizedekre hat ki. Értelemszerűen a beruházás elvégzése után ennek külön
működtetési vagy fenntartási költségei nem lesznek.
mi történik az elmaradása esetén?: Ha a többletköltségeket nem biztosítjuk, az épület
külső megjelenésében változás nem lesz, de ez önmagában a filmszínház működésére
nem lesz kihatással. A külső munkák elvégeztetése ma még fizikai szempontból nem
elodázhatatlanul sürgős, ugyanakkor egészen biztos, hogy néhány éven belül sort kell
keríteni rá. Miután tavaly nem az épület bezárása, hanem megtartása és megújítása
mellett döntöttünk, attól kezdődően a vagyonunk megfelelő kezelése, fenntartása,
folyamatos megújítása is kötelezettségünk lett.
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a többletköltség biztosításához és a munkálatok elvégzéséhez szükséges személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak-e?: A pénzügyi forrást
biztosítani tudjuk, az a 2013. évi pénzmaradvány keretében rendelkezésünkre áll, ha
a Képviselő-testület jóváhagyja. A többi feltétel nem releváns hiszen a kivitelezés
elvégzéséhez szükséges feltételek a belső átalakítás kapcsán már minden szempontból
rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozi felújítására - a 2014. évi
költségvetésében korábban jóváhagyott 30 millió forinton felül - további 5.027.089,- forintot
biztosít a 2013. évi pénzmaradvány terhére azért, hogy a Csákány László Filmszínház
épületének külső homlokzati felújítása is megvalósulhasson.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2014. május 14.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésére
Tárgy: Idegenforgalom fejlesztése
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. március 26-i ülésén a
63/2014. számú határozatával a következő döntést hozta:
„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd idegenforgalmi
fejlesztésére 20 millió Ft-ot elkülönít, és ezt az összeget az Önkormányzat biztosítja a TDM
vagy a Gotthárd-Therm kft. részére azt követően, hogy a TDM vagy a Gotthárd-Therm Kft. az
idegenforgalmi fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseit megfogalmazza és a testület elé terjeszti
amit a testület jóváhagy. Ezt követően a TDM-nek illetve a Gotthárd-Therm Kft.-nek havi
beszámolót kell készíteni arról, hogy az általa letett elképzelések megvalósítása hogyan haladt
előre.”
A TDM elnökét, úgy is mint a Gotthárd-Therm Kft. ügyvezetőjét tájékoztattuk a döntésről,
azt kérve, hogy az idegenforgalom fejlesztésére vonatkozó tervet - az elfogadhatóságra
tekintettel - úgy kell elkészíteni, hogy tartalmazza a konkrét fejlesztéseket/feladatokat, azok
konkrét költségigényét, a befektetés/megvalósítás eredményeinek/megtérülésének számszerű
és időbeni bemutatását.
A TDM pár héttel későbbi válaszában arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a felkínált
20 millió Ft egyik felvetett fejlesztési javaslat megvalósításához sem elegendő, ezért a
Gotthárd-Therm Kft. „attrakciós, vendégcsalogató fejlesztéséhez” javasolják azt felhasználni.
A Gotthárd-Therm Kft. részéről ezt követően érkezett levél: a meglévő vendégek
érdeklődésének fenntartása és új vendégek megnyerése érdekében tételenként összegyűjtötték
azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyeknek fedezete a szóban forgó 20 millió Ft lehet. A
fejlesztések egy része a kinti strand vendéglátói egységgel való bővítésére irányul, másik
része elsősorban a gyermeket célozza meg, illetve az aktív kikapcsolódásra vágyókat igényeit
elégítené ki.
Az áprilisi előterjesztésben és annak tárgyalásakor felvetődött a kérdés, hogy esetlegesen más,
olyan fejlesztést kellene végrehajtani ebből az összegből, amely valószínűsíthetőleg több
látogatót hozna a városba, mint a Fürdő eszközbeszerzései. A 103/2014. számú Képviselőtestületi határozattal az Önkormányzat végül felkérte a Közös Önkormányzati Hivatalt is,
hogy a 2014. májusi testületi ülésre készítsen tervet az elkülönített összeg felhasználására,
azzal, hogy mások is küldhetnek be írásban anyagot az összeg hasznos elköltésére.
Az Előterjesztés mellékletében az általunk megfogalmazott javaslatokat Projekt/1 és
Projekt/2 alatt jelenítjük meg. A két projekt-terv külön–külön is életképes, ugyanakkor
vannak közöttük átfedések is – semmiképpen nem konkurenciái egymásnak és akár vegyítve
is használhatók, illetve egyes elemek belőlük külön – külön is kiemelhetők. A Projekt/1
egyik csomagjaként is értelmezhető a Projekt/2.
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Szerettünk volna részletesebb anyagot összeállítani, arra azonban mindenképpen alkalmas
lehet ez az előterjesztés is, hogy az irányvonalak kérdésében dönteni tudjon a Képviselőtestület -> arról kell most határoznia, hogy az idegenforgalom fejlesztésére szánt összegből a
jelen előterjesztésben meghatározott, több turisztikai ágazatot és helyi funkciót is magában
foglaló Alpokalja Szabadidőközpont kialakításának alapjait teremti-e meg vagy más célt
támogat.
A Hivatalhoz az előterjesztés lezárásának időpontjában a Gotthárd-Therm Kft. és a TDM is
nyújtott be “újragondolt” (helyenként jelentős számtani hibákat is tartalmazó) kérelmet az
összeg felhasználására. Tájékoztatásként a projekt anyagai mögött ezeket is elérhetővé tettük
a Tisztelt Képviselő-testület számára.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 63/2014. számú határozatával
az idegenforgalmi fejlesztésére elkülönített 20 millió forintot:
A. / az Alpokalja Ifjúsági, Turisztikai és Szabadidőközpont kialakítására fordítja azzal,
hogy
- az összeg a projekt elindításának személyi, marketing és dologi feltételeinek
megteremtésére használható fel,
- az összeg felhasználásáról a SZET Kft. készítsen pontos megvalósítási tervet,
amely tervet az Önkormányzat a SZET Kft-vel kötendő megállapodással hagy jóvá.
A Képviselő-testület felkéri a SZET Kft-t és Hivatalt a megállapodás előkészítésére
és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
- az infrastrukturális fejlesztések az Önkormányzat felügyelete mellett, a
Városüzemeltetési Vezető folyamatos tájékoztatása mellett valósíthatók meg,
- a megvalósult dologi jellegű beruházások az Önkormányzat tulajdonát képezzék.
Határidő: azonnal, a megállapodás megkötésére: 2014. június 30., az összeg
felhasználására: 2014. december 31.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
SZET Kft. ügyvezető igazgatója
Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
B. / Egyéb: ……………….
Szentgotthárd, 2014. május 20.
dr. Gábor László
Önk. és Térségi Erőforrások v.
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
- PROJEKT/1 JAVASLAT AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉRE
Meglátásunk szerint a turizmus fejlesztésének helyes iránya – a Fürdő szolgáltatásainak
megtartása mellett - más vendégcsoportok megszólításában rejlik.
A Fürdő (és szálloda) működésével a fürdő/wellness turizmus igényeit elégítjük ki – a
szálloda megnyitása valóban nagyon fontos eleme lenne a városi turizmus fejlődésének,
azonban önmagában és inaktívan erre várni nem vezet előre. A mozi felújítása és
szolgáltatásbővülése (lásd: korábbi előterjesztések), a múzeum megújulása, a Mária zarándokútvonal és más útvonalak fejlesztése (LEADER pályázat - útjelző táblák, fedett pihenőhelyek
kialakítása), a kolostorépület remélhető többfunkciós átalakítása stb. a kulturális turizmus
alapjait biztosíthatja városunkban. Az épülő multifunkciós sportcsarnok, a meglévő
sportpályák, a készülő műfüves labdarúgó pálya és körülötte telepítendő atlétika pálya
alkalmas lesz arra, hogy a sport területén is vendégeket csábítsunk Szentgotthárdra. A
felsorolt területeket szervesen kiegészítő, de önállóan is életképes ágazatnak, az aktív
turizmusnak azonban egyelőre nincs központja, gazdája városunkban, és igazán terv sincs
ennek megvalósítására.
Ezen a ponton merülhet fel az Alpokalja Motel és környezetének megújítása, amely mint
önkormányzati tulajdon, megfelelő marketing-szervező tevékenységgel újabb vendégeket
hozhatna a térségünkbe. Ideális helyen van, a város központi, de mégis zöldövezeti területén,
közvetlenül a Rába-part mellett, infrastrukturálisan több minden adott - több szempontból is
alkalmas lenne egy sport- ifjúsági- kulturális és turisztikai centrum -> a Alpokalja Ifjúsági,
Turisztikai és Szabadidőközpont kialakítására.
A más típusú vendégkör (vízi- és kerékpáros turisták, tanuló fiatalok - „osztálykiránduláscsomag” összeállítása iskoláknak, stb.) megszólítása feltételezhetőleg több turistát fog
eredményezni amellett, hogy a Fürdő látogatottságát is növelné, ráadásul közvetlen és
közvetett módon is az Önkormányzatnál, mint projektgazdánál csapódna le a bevétel.
ATTRAKCIÓK / SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE:
A turisztikai termékek közül megkérdőjelezhetetlenül nő az ökoturizmus és a természeti
turizmus iránti kereslet, a fiatalok körében az aktív turizmus formái egyre népszerűbbek,
illetve növekszik a turisták egészségtudatossága is. Mindemellett emelkedik a „biztonságos
veszélyhelyzetek” (pl. kalandutak) népszerűsége, továbbá nő a kereslet a belső élményekre
épülő (pl. egészséggel kapcsolatos) termékek iránt is.
A pár hónapja elkészült „Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében”
dokumentum szerint (amelynek véleményezésében a helyi, Gotthárd-Therm Kft. turisztikai
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szakemberei is részt vettek) a turisztikai termékfejlesztés fő iránya kell legyen a kibővített
tartalmú egészségturizmus, benne – a gyógyvízek mellett - az aktív turizmus és az
ökoturizmus. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2014-2024. tervezete és más
dokumentumok is arról számolnak be, hogy a hazai szabadidő-gazdaság kínálata iránti
kereslet egyre növekszik, a szabadidő tartalmas eltöltése, az aktív programok, a mozgásban
gazdag szabadidős kínálat iránti kereslet egyre nagyobb. A szentgotthárdi Fürdő ennek egyik
elemét, a termál- wellnes turizmust kiszolgálja ugyan, de mi van / mi lesz a többi ágazattal?
Mit kínálunk a fürdőzés mellett? Mit kezdhet magával a Szentgotthárdon megszálló turista,
miután megfürdött? Egyfelől nem vitás, hogy fontos a szolgáltatások komplexitása: le kell
tudnunk kötni a fürdöző turisták által nálunk töltött napok szabadidő kapacitásait. Másfelől
értelemszerűen nem csak fürdőzőkből állnak a turisták: ezeket a csoportokat nem a Fürdő
szolgáltatásaival, hanem más lehetőségekkel lehet megszólítani.


Kerékpáros turizmus fejlesztése: Szentgotthárd térsége (Őrség, Ausztria, Szlovénia)
nagyon kedvező adottságokkal rendelkezik a kerékpáros turizmus fejlesztéséhez, a
számos pozitív érték ellenére azonban a kerékpáros turizmusban rejlő lehetőségek
kiaknázására mindezidáig nem került sor. Az aktív turizmuson belül a kerékpározás
népszerű és tömeges szabadidő-eltöltési mód, amely jellemzően nagyon dinamikusan
fejlődik, piaca folyamatosan bővül. A „Turisztikai koncepciót megalapozó
helyzetfeltárás Vas megyében” megfogalmazza, hogy bár a természeti, táji,
domborzati adottságok ideálisak a kerékpáros turizmus számára, sajnálatos módon a
kerékpárút kiszolgáló létesítményei meglehetősen hiányosak. Kevés a kiépített
kerékpáros pihenő és elsősegélynyújtó hely, a kerékpáros turisták elhelyezését
szolgáló szálláshely, a kerékpárjavító, ill. kölcsönző.
A vízionált Alpokalja szabadidőközpont infrastrukturális bázisa lehetne a
kerékpáros igényeknek. A szükséges fejlesztéssel nem csak a kerékpáros turisták
igényeit tudnánk kiszolgálni, de régiós, nemzeti vagy nemzetközi kerékpáros
versenyek, teljesítménytúrák, illetve egyéb kerékpáros rendezvények, programok is
megvalósíthatók lennének városunkban. Ennek első eseménye az EUROVELO
nemzetközi kerékpáros találkozó lesz 2014. augusztus 20-23. között Szentgotthárdon,
amelyet - a Magyar Kerékpáros Szövetség társszervezésében - a továbbiakban minden
évben városunkban lehet megrendezni.
A régió kerékpáros centrumaként jó esélyünk lesz a kapcsolódó pályázatokon
további fejlesztéseket megvalósítani. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció 20142024. tervezete is kiemelt célként fogalmazza meg: “kerékpáros turisztikai
EUROVELO útvonalak komplex fejlesztése (pl. utak, útirányjelző táblarendszerek,
kerékpáros attrakciók, turisztikai és kerékpáros szolgáltatások komplex fejlesztése)”
Feladat lenne tehát:
- egy biztonságos, modern kerékpártároló / kerékpármegőrző kialakítása,
- kerékpárszervíz hely kialakítása és működtetése (vállalkozó bevonásával),
- bérelhető kerékpárok (felnőtt és gyerek is) és hozzájuk tartozó felszerelés
(sisak, mellény, gyerekülés, stb.) beszerzése (30-35 db),
- túraútvonalak kijelölése (a helyi kerékpáros egyesület közreműködésével),
- térképek árusítása,
- tematikus túrák összeállítása, túravezetések lehetőségének kialakítása.
Érdemes lehet akár diákmunkásként kerékpáros túravezetőket keresni, akik a
kerékpáros túrákat vezetik.



vízi turizmus fejlesztése: A Rába az ország egyetlen igazán vadvízi evezésre alkalmas
folyója. „A Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében” szerint
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is a környék vízrajzi adottságai az egyre népszerűbbé váló vízitúrázás számára
kedvezőek – a Rába folyó a hazai vízitúrázók körében kimagaslóan népszerű:
„Kiemelkedő továbbá, hogy a Rába gyakorlatilag az egyetlen olyan folyó
Magyarország területén, amely kisvízkor is, de különösen a közepes és a magas
vízállások idején egyes szakaszaival vadvízi jellegű túrákra is alkalmas. A Rába az
önszerveződő vízitúrák kedvelt folyójaként is ismert, völgyében számos olyan
történelmi, kulturális és építészeti érték található, amely a vízitúra kiegészítő
programjaként kínálható. A víziturizmus népszerűbbé tételéhez elkerülhetetlen mind a
folyók, mind pedig a tavak, tározók környezetének infrastrukturális fejlesztése. „A
megye aktív-, öko- és víziturisztikai kínálatának bővítését egyszerre szolgáló Rába
folyó adottságainak kihasználására, turisztikai hasznosítására a 2014-2020-as
tervezési időszak fejlesztési prioritásainak kijelölése, valamint a térségi termék- és
programfejlesztés során kellő figyelmet kell fordítani.”
Az elképzelt szabadidőközpont ideális kiinduló pontja már most is a vízi túráknak,
kirándulásoknak, azonban fejlesztésre szorul. Az Alpokalja szabadidőcentrumban
csónakház átvételével a kiszolgáló lehetőségek (kölcsönözhető csónakok)
megteremthetők, a vízre bocsátó állomás rendezése kevés ráfordítással
megvalósítható. Kenutúrák, vadvízi evezős túrák szervezése mellett a környék egyéb
vízi lehetőségei is jobban kihasználhatók / népszerűsíthetők -> Hársas tó, mint
természetes környezetben lévő szabadtéri fürdőhely, Hársas tó és a Vápa, mint
horgász-tó.
Feladat tehát, hogy a kemping területén a kikötés, a biztonságos sátorozás és a
kulturált higiénés ellátás feltételeit meg kell teremteni. Le kell szerződni a csónakok
használatára azok tulajdonosával, az ARRABO Egyesülettel, melynek csónakjai az
Önkormányzathoz területén álló Rába parti csónakházban rendelkezésre állnak - az
eszközpark bővítése, fejlesztése. A vadvízi evezéshez megfelelő természetes víz, a
Lapincs ausztriai szakaszán le kell szerződni az erre illetékesekkel, be kell szerezni az
erre alkalmas csónakokat. Túravezetőket kell keresni mindkét csónaktúrázáshoz akik
ezekhez a túrázásokhoz végzettséggel rendelkeznek. A Horgász Egyesülettel le kell
szerződni kedvezményes horgászjegyek biztosítására.


Sport - mozgás lehetőségek megteremtése: Természetesen, ha a projekt elindul,
akkor arra további elemek fűzhetők és ezek hosszabb távon jelenthetnek segítséget a
Centrum szolgáltatásait igénybe vevők számára is.
A városi sporttelepen a sportcsarnok megépültével megszűnt az ifjúsági park,
elemei (pl: görkorcsolya pálya) jelenleg raktáron hevernek kihasználatlanul. Az
Alpokalja centrum alkalmas lehet ezek befogadására és továbbfejlesztésére:
kosárlabda pálya, teniszpálya, ping- pong, szabadtéri fitnesz-park (több elemből álló
sporteszközök, melyek viszonylag egyszerűbb, statikus eszközök, mégis változatos
mozgás elvégzésére alkalmasak) görkorcsolya pálya, megvilágított műjégpálya,
mászófal, szabadtéri bowling, stb. (a sötétedés utáni biztonságos használatot több
helyszínen napelemmel működő LED megvilágítással lehetővé téve). Egy-egy
sportágra / mozgásformára élménynapok szervezése.
Folyamatosan megfogalmazódik egy modern, használható, nem “ciki” ifjúsági
közösségi tér hiánya Szentgotthárdon - legutóbb az ifjúsági cselekvési terv
beszámolójakor illetve valamennyi ifjúságot érintő közvélemény kutatás / kérdés
alkalmával. Az elképzelt centrum idővel betölthetné a városi ifjúsági park funkcióját
is, mind a mozgási / sport lehetőségek, mind az egyéb kulturális közösségi igények
terén.

16

Feladat tehát a pályák / ifjúsági park elhelyezéséhez szükséges terület
felszabadítása, rekultivációja, a meglévő eszközök / parkelemek telepítése, pályázati
támogatásokkal történő folyamatos bővítése. A mozgással, egészségmegőrzéssel és
prevenciós programokkal és fejlesztésekkel manapság könnyebben lehet pályázati
támogatásokhoz is jutni.


Kulturális vonatkozású szabadidőlehetőségek fejlesztése: fedett, nyitott oldalú
építmények kihasználása rendezvények szervezésére, ehhez színpad, nézőtér
kialakítása. Nyár estéken előadások, koncertek, akár szabadtéri mozielőadások
szervezésének lehetősége.
Ifjúsági közösségi tér létrehozása, részben rendelkezésre álló játékeszközökkel
kiegészítve (számítógépekkel, wi-fivel, csocsó-asztallal, darts, MP3-CD-DVD
lehetőségekkel, -> “ifjúsági hangár” az ifjúság igényeinek megfelelően alakítva,
ifjúsági kézbe adva annak működtetését /szervezését.



Természeti értékek bemutatása: A turisztikai lehetőségek egyre népszerűbb formája
a természeti értékek turisztikai attrakcióként történő élményközpontú bemutatása.
A Rába, hazánk egyik legkevésbé háborított folyóvize, számos fajnak nyújt
otthont. A vidék természeti értékeinek (növények, lepkefajok - hazánk lepkefajokban
leggazdagabb területe vagyunk, a tökmagfeldolgozás bemutatása, helyi termékek, stb.)
és a Rába folyó földrajzát, történetét, növény- és állatvilágát felölelő kiállításnak ( A
Rába élővilága- interaktív kiállítás), benne a horgászattal foglalkozó tematikus
tárlatnak (“Horgászmúzeum”) bőven lenne bemutatnivalója, cél lehet annak - pályázati
támogatásból történő létrehozása - is a centrum területén, interaktív módon, a Rába
közvetlen szomszédságában.
Kapcsolódó kiegészítő programok (túrák, bemutatók, környezetvédő-napok, stb.)
szervezése. Túra-útvonalak a tájra/vidékre jellemző növények virágzási idejére
koncentrálva, az Őrségi Nemzeti Park, illetve az Erdészet munkatársait bevonva.
Gomba-túrák -> “Kalapos-túrák” szervezése a kora nyári időszaktól őszig,
gombaszakértő vezetésével, stb.



Kemping-park lehetőségeinek kihasználása: padok beszerzése, tűzrakók, grillezési
lehetőségek kialakítása -> családi- baráti rendezvények teljes körű kiszolgálása, céges
rendezvények, csapatépítő találkozók / osztálytalálkozók / osztálykirándulások
szabadtéri szalonnasütéssel és szállással, stb.

„SOFT” ELEMEK:







Programok szervezése: gyermekektől a felnőttekig.
Osztálykirándulás-csomag(ok) összeállítása, benne minden olyan részlet
megszervezésével, amely az osztálykirándulásokhoz szükséges: szállás az Alpokalja
Hotelban, étkezés, programok - kedvezményes áron. Célzott marketingkampánnyal (email, szórólap küldése) megszólítanánk az ország általános- és középiskoláit, komplex
szolgáltatáscsomagot nyújtva nekik.
Táborok szervezése: komplett szolgáltatás, szállás, étkezés biztosítása.
Erdei iskolákkal való együttműködés (Őrségi Nemzeti Park). A Zöld Szentgotthárd
egyes elemei is megjelenhetnek a kínálatban.
Gyalogos túrák - “Virágos túrák” és“Kalapos Túrák “ stb. – országosan meghirdetett
több napos túrák meghirdetése és szervezése.
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Információs pont létrehozása: térképek, programajánlók stb. Itt dolgozhatnának: nyári
munka, közösségi szolgálat diákoknak. Tematikus kiadványok szükségessége.
Komplex szolgáltatás-csomagok összeállítása, ezen belül kedvezményes vendvidéki /
őrségi / szlovéniai/ burgenlandi kirándulások szervezése az önkormányzati autóbusz
biztosításával.
SZÜKSÉGES FEJLESZTÉSEK:

Első körben talán nem is lenne másra szükség, mint tereprendezésre, fásításra, a Hotel
szobáinak kifestésére, a bútorok- parkette kicserelésére, a kemping és a kikötő fejlesztésére,
egy modern és biztonságos kerékpártároló és egy kerékpárszervízelő hely kialakítására. A
megkezdett fejlesztések pedig hoznák magukkal a további lépéseket is, megteremtve az alapot
a kapcsolódó pályázatokon való indulásra is - pályázati és egyéb támogatási lehetőségek
nyílnak a továbbfejlesztésre 2015. évtől.
Javaslat a kezdeti fejlesztésekre:
Alpokalja kemping:
 kerítés az utca felől, illetve „ takaró” fasor, növényzet telepítése,
 igényes tűzrakó és grillező helyek kialakítása,
 esőbeálló renoválása,
 a kiszolgáló épület tisztító festése, rendbetétele,
 a vízre szálló hely rendezése,
 belső utak rendezése,
 fa kerti bútorok beszerzése,
 a központ bejárata a porta épület maradna: festése, igényes berendezése szükséges. (A
kemping, a motel, illetve programok esetén a recepció, kassza szerepét ellátná.)
 parkoló kialakítása,
 az egész központot körbevevő kerítés kialakítása (később).
Alpokalja motel:
 szobák-festés,
 parketta,
 nyílászárók festése,
 egyszerű szobai berendezés, színes függönyök,
 közös konyhák: festés, csempészés,
 zuhanyzók: csempézés, festés, új zuhanytálca, csapok,
 étkező: festése, új asztalok, székek,
 villamos hálózat “korszerűsítése”,
 használati melegvíz rendszer korszerűsítése.
A későbbiekben pályázati forrásokból:
 nyílászáró csere,
 tetőcsere,
 vakolás,
 az étkező mellett melegítő konyha kialakítása. Az egész objektumot kiszolgáló büfé
kialakítása, vállalkozó bevonásával.
 fűtési rendszer korszerűsítése,
 a Központ további, folyamatos fejlesztése és bővítése.
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Az Alpokalja Ifjúsági, Turisztikai és Szabadidőközpont létrehozásához az első lépcsős
infrastrukturális fejlesztésein túl feltétlenül szükség van még:




a személyi feltételek megteremtésére annak érdekében, hogy a szolgáltatások
megszervezése, piacra vitele, marketingje, a folyamatos fejlesztések pályázati
anyagainak előkészítése megtörténjen. Amennyiben a SZET Kft. lenne a projektgazda,
ugyanezzel a személyi feltétel a mozi és egyéb, a SZET Kft. által nyújtott
szolgáltatások népszerűsítését és szervezését, a kapcsolódó pályázatok lebonyolítását
is egy kézben el lehetne látni. A felsorolt lehetőségek megvalósítása sok
vonatkozásában nem is közvetlenül pénzkérdés, hanem egy “motor” személy megléte
és munkája !!! - ezt a szentgotthárdi mozi felfuttatásának példája a gyakorlatban is
igazolja.
továbbá forrás a marketing tevékenység elindítására – ehhez minimálisan egy
igényes weboldal létrehozására (a belföldi szállásdíjbevétel nagyobb része már online
csatornákon keresztül valósult meg), illetve legalább egy népszerűsítő kiadvány
elkészítése.

A PROJEKT ELŐNYEI:












Szépen átalakulna a ma meglehetősen rendezetlen terület (kis túlzással a város
szeméttelepe) -> a SZET Kft. telep- és lerakodó helyének túl értékes az Alpokalja
Motel melletti terület, azt idővel - több szempontból is - az Ipari Parkba kellene
áthelyezni.
Város zöld területe növekszik, levegő tisztul.
Szálláshely fejlesztés valósul meg.
Megmentenénk az Alpokalja Motelt és kempinget.
Több új funkció jönne létre, változatos program lehetőségek – nem kizárólag a
turisták, hanem a városlakók számára egyaránt (!).
A város, térség egyéb szolgáltatásait, vállalkozást is be tudnánk vonni (éttermek,
egyéb szálláshelyek, fürdő stb).
Növekedne a vendégéjszakák száma.
Város bevételi növekenek: idegenforgalmi adó, Alpokalja ifjúsági, turisztikai és
szabadidőközpont bevételei (szállás, bérletek, belépőjegyek stb.)
Fürdő bevételei növekednek.
Munkalehetőségek teremtődnek.

Javaslatunk alapján a projekt gazdája a SZET Szentgotthárdi Kft. lenne, azzal, hogy a 20
millió forintból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonát képeznék, illetve az
összeg felhasználására és a fejlesztések megvalósítására megállapodást kell kötni az
Önkormányzattal -> lásd: az A/ határozati javaslatban megfogalmazottak.

19

- PROJEKT/2SZENTGOTTHÁRD A VIZEK VÁROSA – „A KÉK SZENTGOTTHÁRD” Projekt
1.) Kiindulási pont (azaz: Nézzük meg, mennyi mindenünk van!) Szentgotthárd a vizek
városa.
Folyó vizek – Rába és Lapincs; álló vizek: Hársas-tó és a Vápa Horgász-tó; felszín alatti
vizek: termálvíz, gyógyvízzé minősítés alatt álló felszín alatti víz, mint fogyasztásra
alkalmas, több száz méteres mélységből érkező ásványvíz
Folyó vizek – Rába a csónakkikötővel és kölcsönözhető csónakokkal továbbá a kikötőhöz
kapcsolódó kempinggel – szervezett Rába-túrával Alsószölnöktól Szentgotthárdig és
Szentgotthárdtól Rábagyarmatig.
A Lapincs mint Magyarország legrövidebb folyója melynek teljes magyarországi hosszát egy
ránézéssel végig lehet látni, a folyó ausztriai oldalán 2-3 km-en belül tökéletes természetes
vadvízi evezős túrák tarthatók.
Álló vizek:
Hársas-tó mint fürdő- és horgász-tó és a Vápa Horgász-tó;
felszín alatti vizek: mint termálvíz, mint gyógyvízzé minősítés alatt álló felszín alatti víz,
mint ásvány víz – Gotthárdi Ásványvíz néven.
2.) A „KÉK SZENTGOTTHÁRD PROJEKT” lényege és tartalma: Mindez egy
projekt, melynek keretében az ideérkezők csomagban vásárolják meg a következőket:
 Minden csomagban benne van automatikusan Fürdőbelépő + hozzá választható jegy
gyógymaszázsra vagy szaunajegy Magyarország legkülönlegesebb szaunaparkjába (?)
 horgászjegy 1-2 napra,
 jegy vadvízi evezésre vagy csónaktúrár
 korlátlan Gotthárdi Ásványvíz fogyasztással
 minden csomag mellé további lehetőségként kölcsönözhetők kerékpárok és a
kerékpárosok részére meghatározott, előre lebeszélt túrautakat biztosítunk közben
vendéglátó helyek bevonásával;
 illetve igény esetén autóbuszos kirándulás az Önkormányzat autóbuszával az Őrségbe
– Vendvidékre, Ausztriába meghatározott állandó türaútvonalon melybe út közben a
vendéglátás (és annak ára) is bekalkulálható.
3.) A „KÉK SZENTGOTTHÁRD PROJEKT” megvalósítása:
Szükségesek ehhez:
 igen nagy mennyiségű igen látványos katalógus illetve szórólap amit nagy körzetben
teríteni kell
 egy szervezet (pl. TDM), mely mindezt koordinálja
 le kell szerződni a csónakok használatára azok tulajdonosával, az ARRABO
Egyesülettel, melynek csónakjai a hamarosan az önkormányzathoz átkerülő Rába parti
csónakházban rendelkezésre állnak
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a vadvízi evezéshez megfelelő természetes víz, a Lapincs ausztriai szakaszán le kell
szerződni az erre illetékesekkel, be kell szerezni az erre alkalmas csónakokat.
Túravezetőket kell keresni mindkét csónaktúrázáshoz akik ezekhez a túrázásokhoz
végzettséggel rendelkeznek.
a Horgász Egyesülettel le kell szerződni kedvezményes horgászjegyek biztosítására
Haladéktalanul el kell indítani a termálvizünk gyógyvízzé nyilvánítását – ennek
költségeit most biztosítani kell.
Meg kell nézni, hogy emberi fogyasztásra hűtés után mennyiben alkalmas a több száz
méteres mélységből érkező termálvizünk a víz ásványvízként történő fogyasztásának
biztosítása céljából.
Túrakerékpárokat kell beszerezni 35-40 db-ot, melyeket kölcsönözni fogunk. Érdemes
diákmunkásként kerékpáros túravezetőket keresni, akik a kerékpáros túrákat vezetik.
Az önkormányzat által megvásárlás alatt lévő autóbusz a hét előre meghatározott
napjain rendelkezésre áll a környéken busszal kirándulni kívánóknak. Ehhez az
autóbusz illetve az idegenvezető biztosítása feladat.

4.) ÖSSZEGZÉS: Ez a fent kifejtett összes javaslat EGY PROJEKT több szereplővel és
többfajta lehetőséggel. Viszonylag egyszerű, rövid távon gyors és nagy beruházást nem
igényel inkább csak szervezést és igen jó propagandát. Egyszerre szolgálja valamennyi
idegenforgalmi szereplő érdekét.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésére
Tárgy: Iskolabútorok beszerzése
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények : a szentgotthárdi oktatási intézmények fenntartója 2013. szeptember 01-től a
Klebersberg Intézményfenntartó Központ, működtetője városunk önkormányzata (kivételt
képez a III. Béla Szakképző Iskola, melynek a KLIK nem csak fenntartója, hanem
működtetője is).
Az oktatási taneszközökön kívül a működtetéshez szükséges többi eszköz biztosítása az
iskolát működtető önkormányzat feladata. Sajnos az elmúlt években – kevés kivételtől
eltekintve azt is mondhatjuk hogy évtizedekben - az Arany János Általános Iskolában, a
Széchenyi István Általános Iskolában és jelentős mértékben a Vörösmarty Mihály
Gimnáziumban az iskolabútorok (székek, asztalok) indokolt és szükséges cseréjére nem került
sor, azok erősen elhasználódtak. Az iskolapadok, székek többsége több tíz éves, állaguknál
fogva a gyermekek testi és ruházati épségét veszélyeztetik cseréjük indokolt.
A városüzemeltetési csoport dolgozói a helyszínen vizsgálták meg mérték fel és az
intézmények vezetőivel egyeztették az iskolák cserére szoruló padjait székeit.
A táblázatokból kitűnik, hogy műszaki, ergonómiai szempontból indokolhatóan 616 db
tanulói asztal, 1371 db tanulói szék, 12 db tanári szék cseréjére lenne szükség, melynek
(kiegészítő elemeivel együtt) bruttó költsége : 26.646.759,- Ft
A felmérés eredményeképpen az alábbi táblázatokban az látható, hogy jó minőségű és nem a
legdrágább termékeket tekintve mit és milyen áron lehetne beszerezni és így a cserét milyen
módon lehetne végrehajtani. Az iskolák vezetőivel a termékek kapcsán egyeztettünk.

ÖSSZES MENNYISÉG
Cikkszám

termék neve

mennyiség

BOTOND kétszemélyes
tanulóasztal

6-os korcsoport

165

BOTOND tanulószék

6-os korcsoport

330

ESB-113/5 MIROR trapézasztal 60o-os

6-os korcsoport

ESB-113/1 MIROR tanulószék

6-os korcsoport

BOA2-LS
BOSZ

BA2-LS
BSZ
FR
NA2-LS
FR

mennyiségi nettó
egység
egységár

nettó
összérték

15 400

2 541 00

db

7 000

2 310 00

8

db

13 205

105 640

24

db

6 555

157 320

16 560

3 875 04

9 480

4 436 64

db

BRAVO kétszemélyes tanulóasztal
állítható magasságú

234

BRAVO tanulószék
állítható magasságú

468

füzettartórács

234

db

900

210 600

209

db

13 120

2 742 08

209

db

900

188 100

NÓRA kétszemélyes tanulóasztal
füzettartórács

7-es korcsoport

db
db

30

NSZ

NÓRA tanulószék

NSZ-K

NÓRA tanári szék

7-es korcsoport

549

db

7 840

4 304 16

12

db

9 260

111 120

Nettó összérték
Bruttó összérték

20 981 7
26 646 7

SZOI Széchenyi István Általános Iskola 11 tanterem + 1 terem (nyelvi)
Nettó összérték
5 113 960
6 494 729
Bruttó összérték

SZOI Arany János Általános Iskola 18 tanterem
Nettó összérték
8 522 280
10 823 296
Bruttó összérték

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium 12 terem + 4 terem (biológiai, ének,angol,kémia)
Nettó összérték
7 345 460
9 328 734
Bruttó összérték
Arra az esetre, ha a Képviselő-testület egy összegben nem tudná biztosítani a teljes cserét
készítettünk egy ütemezést ahol két részre bontottuk a beszerzést. Azonnali intézkedést,
sürgős beszerzést indokolnak a következők:
Sérülést és balesetveszélyt okozó lehet 210 db tanulói pad, 523 db tanulói szék és 12 db tanári
szék – javaslatunk szerint ezeket a nyári szünetben le kell cserélni. A beszerzés I. ütemében
szereplő iskolabútorok beszerzési költsége bruttó 9.683.039,- Ft

I. ÜTEM BESZERZÉS
Cikkszám

termék neve

mennyiség

BOTOND kétszemélyes
tanulóasztal

6-os korcsoport

60

BOTOND tanulószék

6-os korcsoport

120

ESB-113/5 MIROR trapézasztal 60o-os

6-os korcsoport

ESB-113/1 MIROR tanulószék
BRAVO kétszemélyes tanulóasztal
BA2-LS
állítható magasságú

6-os korcsoport

BOA2-LS
BOSZ

BSZ
FR
NA2-LS

mennyiségi nettó
egység
egységár

nettó
összérték

15 400

924 000

db

7 000

840 000

8

db

13 205

105 640

24

db

6 555

157 320

16 560

1 291 680

9 480

1 478 880

78

db

db

BRAVO tanulószék
állítható magasságú

156

füzettartórács

78

db

900

70 200

64

db

13 120

839 680

NÓRA kétszemélyes tanulóasztal

db

7-es korcsoport

31

FR

füzettartórács

64

db

900

57 600

NSZ

NÓRA tanulószék

7-es korcsoport

223

db

7 840

1 748 320

NSZ-K

NÓRA tanári szék

7-es korcsoport

12

db

9 260

111 120

Nettó összérték
Bruttó összérték

7 624 44
9 683 03

SZOI Széchenyi István Általános Iskola 4 tanterem + 1 terem
Nettó összérték
2 026 960
2 574 239
Bruttó összérték

SZOI Arany János Általános Iskola 6 tanterem
Nettó összérték
2 840 760
3 607 765
Bruttó összérték

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium 6 tanterem + 1 terem
Nettó összérték
2 756 720
3 501 034
Bruttó összérték
Amennyiben a T. Képviselő-testület nem tudja a bútorok lecserélésének teljes költségét
biztosítani, akkor a második ütemben a mindenképpen cserélendő de még balesetveszélyesnek
nem mondható iskolabútorok kerülhetnének sorra.

II. ÜTEM BESZERZÉS
Cikkszám

termék neve

BOA2-LS

BOTOND kétszemélyes
tanulóasztal

BOSZ
BA2-LS
BSZ
FR
NA2-LS
FR
NSZ

BOTOND tanulószék
BRAVO kétszemélyes tanulóasztal
állítható magasságú

mennyiség
6-os korcsoport
6-os korcsoport

105
210
156

mennyiségi nettó
egység
egységár
db
db
db

nettó
összérték

15 400

1 617 000

7 000

1 470 000

16 560

2 583 360

9 480

2 957 760

BRAVO tanulószék
állítható magasságú

312

füzettartórács

156

db

900

140 400

145

db

13 120

1 902 400

145

db

900

130 500

326

db

7 840

2 555 840

NÓRA kétszemélyes tanulóasztal

7-es korcsoport

füzettartórács
NÓRA tanulószék

7-es korcsoport

db
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Nettó összérték
Bruttó összérték

13 357 26
16 963 72

SZOI Széchenyi István Általános Iskola 7 tanterem
Nettó összérték
3 087 000
3 920 490
Bruttó összérték

SZOI Arany János Általános Iskola 12 tanterem
Nettó összérték
5 681 520
7 215 530
Bruttó összérték

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium 6 tanterem + 3 terem
Nettó összérték
4 588 740
5 827 700
Bruttó összérték
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT AZ ISKOLABÚTOROK BESZERZÉSÉHEZ :


Mi indokolja az iskolabútorok egy részének sürgős cseréjét? - A rossz, javíthatatlan
székek, padok közvetlen balesetveszélyt jelentenek a használó gyermekek részére. A több
mint tízéves padok, székek ergonómiailag sem megfelelőek, a kisiskolásokat helytelen
testtartásra kényszerítik, ezzel egészségüket, testi fejlődésüket is veszélyeztetik



Mi indokolja a jelentősnek költségűnek látszó iskolabútor vásárlást? – Önkormányzatunk
2013. év előtt az állami alulfinanszírozottság miatt az oktatási intézményei fenntartása
érdekében jelentős (több mint százmillió forint/év) mértékű támogatásra kényszerült,
ezzel is csak az isklafenntartás azon részét tudta finanszírozni ami a béreket, a
mindennapi működést biztosította, így többletforrások hiányában a szükséges iskolabútor
cserék évről évre elmaradtak. A leromlott állagú tanulóasztal és tanulószék cserék
következmények nélkül tovább már nem odázhatóak
Mi az iskolabútor vásárlás hosszú távú kihatása?: - Az amúgy is mozgásszegény
életmódú iskolás gyermekek egészséges testtartást lehető tevő padok és székek révén
kevésbé fáradnak el, a könnyebben sajátíthatják el a tananyagot, testi fejődésük
zavartalanná válik. A szentgotthárdi iskoláskorú fiatalok testi, lelki, szellemi fejlődését
segíti. Azt érjük el fele, hogy ebből a szempontból legalább már XXI. századi
körülmények között fognak tanulni a szentgotthárdi gyermekek. Az új bútorok
karbantartási igénye minimális, a következő évtizedben önkormányzatunkat kisebb
működtetési költség fogja terhelni
milyen hosszú távra hat ki?: - A jó minőségű, ergonomikus iskolabútorok élettartama
több mint tíz, tizenöt év.
mi történik az iskolabútorok vásárlásának elmaradása esetén?: - A jelenlegi állapot
méltatlan Szentgotthárdhoz és méltatlan az iskolát üzemeltető önkormányzathoz! Jelentős
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számú gyermek testi fejlődését hátráltatja, az oktatás hatékonysága csökken, a kisebb,
nagyobb gyermekbalesetek száma pedig növekedni fog.
Az iskolabútorok vásárlása pénzügyi forrásai rendelkezésre állnak-e? –
Önkormányzatunk a szükséges forrásokkal rendelkezik, igaz ehhez a költségvetési
rendeletét módosítani szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzati
működtetésben levő oktatási intézmények részére (Arany János Általános Iskola, Széchenyi
Általános Iskola, Vörösmarty Gimnázium) az előterjesztés szerinti iskolabútorok
vásárlásához.
Az iskolabútorok vásárlása a 2013. évi pénzmaradvány terhére 27.000.000,-Ft-ot biztosít
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzati
működtetésben levő oktatási intézmények részére (Arany János Általános Iskola, Széchenyi
Általános Iskola, Vörösmarty Gimnázium) az előterjesztés I. üteme szerinti iskolabútorok
vásárlásához.
Az iskolabútorok vásárlása a 2013. évi pénzmaradvány terhére max. 10.500.000,-Ft-ot
biztosít
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem járul hozzá az oktatási
intézmények tanulóipad és tanulószék cseréjéhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2014. május 14.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyezte:
Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésére
Tárgy: Tankerület kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tankerület igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd:
1. számú melléklet).
A kérelem alapján a Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános
Iskola tanulói olyan sikeresen szerepeltek a „Zogarija” programban (kispályás foci +
ügyességi játékok), hogy ők képviselhetik Magyarországot a Klagenfurtban megrendezésre
kerülő európai döntőben. Ennek az útnak az útiköltségére kérnek 110.000,- Ft támogatást az
Önkormányzattól. A programon 13 fő tanuló és 2 fő kísérő nevelő vesz részt.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A KÜLÖNBÖZET BIZTOSÍTÁSÁHOZ:







mi indokolja a támogatási kérelem teljesítését? Az iskola fenntartásához tartozik
egyértelműen a tanulók oktatása, versenyeztetése – ennek a költségeit a fenntartó Magyar
Államnak kellene viselnie. Ismertek azok az elsősorban pénzügyi és gazdálkodási
anomáliák – köztük a hatalmas szervezetet jellemző nehézkesség - amelyek a közoktatás
átszervezése utáni létrejött intézményt jellemzi. Az, hogy a tankerület vezetője a kérelmét
megírta, nyilván azt jelenti, hogy a Tankerületnek ez az összeg nem áll a rendelkezésére
és biztos, hogy a kérelem megírásának az oka az attól való félelem, hogy ez az összeg
nem is fog megérkezni Szentgotthárdra. Miután ilyen előzmények után mégiscsak
szentgotthárdi gyermekekről van szó, akik a támogatás híján eleshetnek attól a
lehetőségtől, amit jó szereplésükkel maguk teremtettek meg – összességében ez
indokolhatja a támogatás biztosítását.
mi a támogatás biztosításának hosszú távú kihatása: A támogatás egyszeri segítséget
jelent, hosszú távú hatása nem lesz.
milyen hosszú távra hat ki: Nem releváns
mi történik az elmaradása esetén: Csak a gyermekek esnek el egy élménytől, illetve
vélhetően az iskolára és a tankerületre vet rossz fény a távolmaradás.
A támogatás biztosítása miatt szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak-e: A pénzügyi forrást biztosítani tudjuk. A többi feltétel
nem releváns.

Kérem Tisztelt Képvislő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 110.000,- Ft támogatást biztosít
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentgotthárdi Tankerületnek arra, hogy a
Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola tanulói a
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„Zogarija” program keretében Magyarországot
megrendezésre kerülő európai döntőben.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető

képviselhessék

a

Klagenfurtban

Szentgotthárd, 2014. május 20.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zzsolt
jegyző

36

1. számú melléklet
Tisztelt Polgármester Úr és Képviselőtestület!
A Szentgotthárdi Tankerület ebben az évben támogatást nyújtott ahhoz, hogy a jelentős múltra
visszatekintő ŽOGARIJA program Szentgotthárdon kerülhessen megrendezésre.
A rendezvényen a Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános
Iskola tanulói (13 fő tanuló + 2 fő kísérő nevelő) olyan sikeresen szerepeltek, hogy ők
képviselhetik Magyarországot a Klagenfurtban megrendezésre kerülő európai döntőben.
Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a tanulók klagenfurti programon való részvételét az
útiköltség (kb. 110 000 Ft) kifizetésének átvállalásával támogatni szíveskedjenek.
Bízom benne, hogy a városunk hírnevének öregbítésére alkalmas rendezvény támogatása
Önöknek is fontos, és a jelzett összeg kifizetését támogatják.
Szentgotthárd, 2014. május 20.
Császár Tamás
tankerületi igazgató
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésére
Tárgy: Ultrahang készülék beszerzése
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt évek betegforgalmi adataira (az ultrahang diagnosztikában közel 20%-os a
növekedés), valamint arra tekintettel, hogy az ultrahang diagnosztikát a belgyógyászat, a
kardiológia, az urológia, a reumatológia, a nőgyógyászat, az ortopédia és az alapellátás
orvosai is használják, a Képviselő-testület korábbam már döntést hozott egy új ultrahang
készülék beszerzésével kapcsolatban. Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésében 5 millió
forintot állított be erre a célra azzal, hogy az ultrahang készüléket lízingelni kell.
Időközben érkeztek be ajánlatok mind az ultrahang készülék szállítására, mind annak
lízingjére. A legkedvezőbb ajánlat szerint bruttó 7.588.250,- forintba kerül a Rendelőintézet
által meghatározott tulajdonságokkal rendelkező berendezés. A beérkezett lízing ajánlatok
alapján az is látható, hogy amennyiben lízingelnénk ezt a készüléket, közel 2 millió forinttal
lenne drágább a végén a beszerzés. A Rendelőintézet az idei költségvetéséből 500.000,forinttal hozzá tudna járulni az ultrahang készülék beszerzéséhez – vagyis amennyiben
az Önkormányzat idén 2.088.250,- forinttal többet költene az eszköz beszerzésére és nem
lízing formájában történne az adásvétel, az eszközt azonnal meg tudnánk venni és nem
kellene lízingelni, vagyis nem kerülne a végén közel 2 millió forinttal többe a beszerzés.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hivatal Pénzügyi vezetője és a
Rendelőintézet vezetőjének egyetértése mellett terjesztjük elő jelen határozati javaslatot.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A KÜLÖNBÖZET BIZTOSÍTÁSÁHOZ:








mi indokolja a többletköltséget vállalását? Összességében nem többletköltség, ha a
tulajdonjog azonnali megszerzése érdekében most kiegészítjük az erre elkülönített
összeget, hanem éppen ezzel érjük el, hogy a gépért közel 2 millió Ft-tal kevesebbet
kelljen kifizetnünk – ugyanakkor ez most rövid távon ezzel a többletkiadással jár.
mi a többletköltség biztosításának hosszú távú kihatása?: A mostani többletforrás
biztosítása esetén összességében, hosszú távon éppen, hogy kevesebbet kell fizetnünk.
milyen hosszú távra hat ki?: Egy orvosi műszer tartozásmentesen tulajdonunkba kerülve
hosszú évekre javítja a település orvosi ellátottságát.
mi történik az elmaradása esetén?: Ha ezt a többletösszeget nem biztosítjuk, a gépet
akkor is be tudjuk szerezni lízing formájában. Ebben az esetben a gép tulajdonjoga
néhány év múlva lesz a mienk addig rendre fizetjük a lízingdíjat. Hátrány nem ér
bennünket mivel gép mindenképpen már most a rendelőbe kerül csak összességében lesz
több a kifizetet összeg. Lízingbe vételt általában akkor alkalmazunk, ha a beszerezni
kívánt dolog teljes vételára nem áll rendelkezésünkre egy összegben. Ilyenkor az
ellenérték kifizetése évekre elnyúlik.
a többletköltség biztosításához és a munkálatok elvégzéséhez szükséges személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak-e?: A pénzügyi forrást
biztosítani tudjuk, az a 2013. évi pénzmaradvány keretében rendelkezésünkre áll. A
többi feltétel nem releváns.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ultrahang készülék
beszerzésére a 2014. évi költségvetésében beállított 5 millió Ft felett további 2.088.250,forintot bíztosít a 2013. évi pénzmaradványa terhére azzal, hogy
- a készüléket nem lízing, hanem egyszerű adásvétel útján kell beszerezni,
- a készülék beszerzéséhez a Rendelőintézet további 500.000,- forintot biztosít a 2014.
évre meghatározott költségvetésén belül.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Dr. Csiszár Judit intézetvezető
Szentgotthárd, 2014. május 20.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésére
Tárgy: A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft (továbbiakban: SZET Kft)
2013. évi beszámolója
Tisztelt Képviselő-testület!
A gazdasági társaságoknak éves beszámolójukat május 31-ig kell elkészíteniük és
közzétenniük. A beszámolót a tulajdonosnak el kell fogadnia.
.
A SZET Szentgotthárdi Kft Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-os tulajodonában
lévő gazdasági társasága. Így a társasági törvény szerint a Képviselő-testületnek kizárólagos
hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.
Fentiekre tekintettel SZET Szentgotthárdi Kft ügyvezető igazgatója a T. Képviselő-testület elé
terjesztette a mellékletek szerinti 2013. évi éves beszámolóját.
A Kft ügyvezető igazgatója beszámolójában részletesen elemzi a múlt évben szakaszosan
átvett feladatok pénzügyi teljesítését. Mivel a tevékenységek jelentős része nem tükröz egy
egész gazdasági évet, ezért ebből messzemenő következtetések nem vonhatóak le. Kiugróan
magas az ingatlankezelésből származó bevétele még a jelentős hátralék ellenére is.
Összességben elmondható, hogy a Kft eredményesen látta el az önkormányzat által rábízott
feladatait. A képződött eredményből megállapítható, hogy a veszteséges és nyereséges
önkormányzati feladatok – még akkor is, ha nem egész évben látta el - kompenzálták
egymást. 2014. évben az Önkormányzat jelentősen megemelte a Kft jegyzett tőkéjét és az
OKV végelszámolása során a gépek a tulajdonába kerülnek, további gépek beszerzésére
nyílik lehetősége. Sajnos az ingatlankezelés során a bérlakás hátralék állomány egy év alatt
jelentős lett. A Kft-nek ezen hátralék kezelésére nagyobb gondot kell fordítania akár
végrehajtások indításával is.
A Kft által benyújtott 2013. évi beszámoló 33.219 ezer Ft eszköz-forrás egyezőséget, 2.055
ezer Ft mérleg szerinti eredményt tartalmaz, melyet a tulajdonosnak elfogadásra javasol.
.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárdi Eszközkezelő
és Településfejlesztő Kft (SZET Szentgotthárdi Kft) 2013. évi számviteli törvény szerinti
beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2.055 e/Ft mérleg szerinti eredmény
eredménytartalékba helyezéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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Hodászi Gábor ügyvezető igazgató
Szentgotthárd, 2014. május 14.
.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte: Dr Dancsecs Zsolt
jegyző
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JELENTÉS
a Képviselő-testület 2014. május 28.-i ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról

I. Lejárt határidejű határozatok:
234/2011. számú képviselő-testületi határozat 3.5.pontja
Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához tartozó Ifjúsági Cselekvési Terv célul tűzte
ki, hogy civil szervezetek, egyházak, intézmények szervezésében nyaranta táborok
szerveződjenek gyermekek számára.
2014. nyarán információink szerint az alábbi táborok szerveződnek:
Tábort szervező
PKKE
PKKE
PKKE
PKKE
PKKE

Tábor címe
Tánctábor
Csak csajok
Mesterségek tábora
Színes napok tábora
Hagyományőrző
természetvédő
Városi Nyári olvasótábor

Móra
Ferenc
Könyvtár és Múzeum
Móra
Ferenc
Városi
Könyvtár és Múzeum
Móra
Ferenc
Városi
Könyvtár
és Múzeum
(Rábafüzes Fiókk.)
Móra
Ferenc
Városi
Könyvtár
és
Múzeum
(Rábafüzes Fiókk.)
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Szolgálat
Szentgotthárd és Térsége
Iskola
Általános
Iskola
Arany János 1-4. Évfolyam
Szentgotthárd és Térsége
Iskola Vörösmarty Mihály
Gimnázium
SZOI Takács Jenő AMI
St.Gotthard Spa&Wellness

Nyári olvasótábor

Tábor ideje:
2014.06.23 – 2014.06.27.
2014.06.30 – 2014.07.04.
2014.07.14. – 2014.07.18.
2014.07.21 - 2014.07.25.
és 2014.08.11 – 2014. 08.15.
2014.06.16 – 2014.06.20.
2014.08.25 – 2014.08.29.

Német Nemzetiségi ifjúsági 2014. 07.07 - 2014.07.11.
tábor
Német Nemzetiségi ifjúsági 2014.07.21 – 2014.07.25.
tábor
Tábor

2014.06.23 – 2014.06.27.

Rábahídvég
( Csodaszarvas tájpark )

2014. 07.21-2014.07.23.

Nyári élmény-tábor

2014.07.30-2014.07.04.

Művészeti tábor
Nyári élmény tábor

2014. 08.04-2014.08.10.
hetente 2014. 06.23-tól
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67/2012. számú képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Zöld Szentgotthárd program eddigi eredményeiről, jövőbeni feladatokról,
valamint a környezetvédelmi tanácsnok munkájáról
Előzmények:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fenntartható Fejlődésért
Szentgotthárdon program minél hatékonyabb gyakorlati megvalósítása érdekében
kezdeményezte a Zöld Szentgotthárd Mozgalom elindítását, és felhívással élt Szentgotthárd
város polgáraihoz, hogy csatlakozzanak a Mozgalomhoz. A Zöld Szentgotthárd Mozgalom
koordinátora az Önkormányzat mindenkori Környezetvédelmi Tanácsnoka. A Mozgalom
állandó akcióterületei: Zöld Szentgotthárd gondolathoz kapcsolódó programszervezés, a
világhálón való megjelenés biztosítása és annak fenntartása, ismeretterjesztés a Zöld
Szentgotthárd program jegyében, a fiatalok bevonása a munkába, Zöld Szentgotthárd Klub
elindítása, Zöld Szentgotthárdért Alap létrehozása. A mozgalomhoz Szentgotthárd Város
Önkormányzata, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal elsőként
csatlakozott.
Tanácsnoki beszámoló:
Szentgotthárd lakossága 2002 óta a környezet-, a természet- és állatvédelem minden területén
történt valamennyi eseménynek részese, átélője és sajnos időnként szenvedője is volt. A föld a
víz és a levegő védelmében sokszor a legmagasabb szinteken is meg kellett küzdenünk azért,
hogy földrajzi adottságainkból és történelmi múltunkból adódó vonzerőnk és az itt élő
embereknek egészsége, valamint tiszta környezethez fűződő joga, sem saját, sem pedig mások
által okozva ne sérüljön. A szentgotthárdiak ezért nagyon érzékenyek a környezetvédelemmel
kapcsolatos valamennyi hírre, eseményre, mondhatjuk, annak minden rezdülésére.
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2012-től minden folyónk, patakunk és vízfolyásunk vízminősége megfelelő. A
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Környezetvédelmi Felügyelőség és az Őrségi
Nemzeti Park vezetőivel és munkatársaival napi kapcsolatban állok. A 2013
márciusában átadott duzzasztó, hallépcső és csónakcsúszda pozitív változást hozott a
város turisztikai életében. Ebben az esztendőben reményeink szerint elkészül a kisvízi
erőmű, valamint a két városrészt összekötendő gyalogos-kerékpáros híd. A hídnak
mind lakossági, mind pedig kerékpáros szemmel nézve fontos szerepet kívánunk adni
a jövőben. Egyrészt bekapcsolódhat a Jennersdorf – Szentgotthárd – Alsószölnök –
Jennersdorf kerékpárút megszakítás nélküli rendszerébe, másrészt egy újabb lehetőség
a két városrész összekapcsolódására. Számos lakossági megkeresés érkezett felém a
patakok, árkok környezetének tisztításával, mederkotrásával, valamint ezek mentén
álló veszélyes fák kivágásával kapcsolatban. Minden esetben a Hivatal
városüzemeltetési részlege, vagy a SZET Kft. segítségemre volt ezen ügyek
rendezésében.
A napokban tárgyaltam a Florasca Kft. vezetőjével a volt zsidahegyi ártalmatlanító telep
területének önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban. Fullajtár úr elmondása szerint
erre 2015 februárjában kerülhet sor. A terület kiválóan alkalmas lenne egy szabadidő központ
kialakítására, melyben központi szerepet kapna a kalandpark. Jelenleg Szombathelyen és
Lukácsházán található ilyen, ezért egy jövőbeni gyalogos, vagy kerékpártúra célállomása
lehetne egy korszerű, biztonságos kalandpark kialakítása. A terület északi oldalán lévő tó,
mely ökológiai szempontból is érdekesség, része lehetne ennek az objektumnak.
Komoly aggodalmakat keltett a 2013. évi ombudsmani jelentés, melynek fő eleme
Szentgotthárd város légszennyezettsége volt. 2008-ban elkezdtük a Széchenyi Egyetem
munkatársaival a Regionális Légszennyezettség-mérő Rendszer létrehozásával kapcsolatos
uniós pályázat kidolgozását. A megnyert pályázat és mintegy 5 millió Ft önkormányzati
támogatással tavaly átadásra került egy nemzetközileg is akkreditált mérőállomás. Több mint
egy év adatait figyelembe véve kijelenthető, hogy Szentgotthárd levegője kiváló minőségű. A
mérőállomás adatai mindenki számára hozzáférhetőek az interneten.
2008 év tavaszán létrejött a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulási Tanács (a továbbiakban: TT). Megalakulásától vagyok tagja, a
kistérséget képviselve. 2013-ban a TT közel hárommilliárd Ft összegű pályázati forráshoz
jutott. A Társulás célja, hogy első körben kiépítsen és üzemeltessen egy lakossági szilárd
hulladékgazdálkodási rendszert, második körben pedig végrehajtsa a társult Önkormányzatok
területén lévő bezárt hulladéklerakók rekultivációját. A TT 2013-ban a Közbeszerzési
Bizottság elnökévé választott. Szentgotthárd ez idáig 28 millió Ft-ot fizetett be a TT-be.
Joggal vetődik fel a kérdés, mit kap viszonzásul a város, a kistérség. 2014. augusztus végén az
Ipari Parkban átadásra kerül a Hulladékudvar, mely funkcióját tekintve egy korszerű, uniós
színvonalú objektum (műszaki ütemterv mellékelve).
A másik nagyon fontos rész pedig a komposztáló edények kihelyezése. A kvóta szerint
Szentgotthárd lakossága térítésmentesen 1130 db edény átvételére jogosult. Egy edény ára
nettó 17.000 Ft-ba kerül, tehát csak ez a tétel 20 millió Ft megtérülést jelent. 2014. május 10-i
adatokat látva közel 700 db edénynek van már gazdája. A 2013-ban elfogadott ütemterv
szerint – többszöri tiltakozásom és több tárgyalás eredményeként – a projekt elejére került az
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edények ügye. Hosszú közbeszerzési procedúra végére értünk. A mellékletben egy
összeszerelési tanács látható. A Komposztáló edényeket már gyártják, és az első szállítmányt
Szentgotthárd kapja június végén. Az edény színe fekete lesz. A SZET Kft. és a Vízügy
Wesselényi úti telephelyének vezetőjével tárgyalva ezen a két helyen lesz az összes
Szentgotthárdra eső kvóta elhelyezve. A regisztráció mindaddig folyik, míg valamennyi
edény nem talál gazdára.
A következő fontos terület a lakossági szilárd hulladék szállításával, valamint a szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos. Folyamatos kapcsolatban állok a Müllex vezetőjével, akivel
havonta két alaklommal személyesen beszéljük át az aktualitásokat. Elmondása szerint az
előttük álló tulajdonosváltás semmiféle hátrányt nem jelent a lakosságra nézve. Annál inkább
sem, mivel érvényes szerződésünk van a szolgáltatóval. Számtalan fórumon elhangzott az a
tendencia, amely a városban folyó szelektivitásról és arról a pozitív hozzáállásról szól,
amelyet a lakosság tanúsít egyre fejlettebb formában. Vannak olyan lakóközösségek,
társasházak illetve családi házas övezetek, ahol a szelektivitás miatt felére csökkent a vegyes
hulladék tárolására szolgáló edények száma. Örvendetes tény, hogy a kifizetendő számlák is
folyamatos csökkenést mutatnak. A komposztáló edények hadrendbe állításával nem csak az
elszállítandó szemét lesz kevesebb, hanem kiskertjeink és virágaink földje olyan tápanyaghoz
jut, mely nélkülözi a környezetre káros kemikáliákat, ezzel is hozzájárulva környezetünk
védelméhez.
A Zöld Szentgotthárd Program:
Az eddig leírtak mellett számos dologban fedezhető fel a szentgotthárdi emberek igénye a
fenntartható fejlődés kiterjesztése érdekében. A filmklub szekciókra bontása, az internetes
megjelenés anyagi feltételeinek megteremtése, a környezetvédelmi pályázatokon való
hatékony részvétel mind megoldandó feladatok, amelyek anyagi eszközök igénybevétele
nélkül sajnos elképzelhetetlen. A Pannon Kapu és a Pronasz kiváló társnak bizonyultak, így a
jövőben mindenképpen számítani fogunk munkájukra. Legutóbb a Pronasszal együtt részt
vettem a Reflex Környezetvédő Egyesület rendezvényén, ahol közel egyórás előadásban
vázoltam fel azokat az eredményeket, amelyeket elért a város az árvízvédelmi beruházásaiban
és a szelektív hulladékgyűjtés terén, mely az interneten is megjelent.
A Csörötnek-Magyarlak Általános Iskola vezetőjével felvettem a kapcsolatot a komposztáló
edények regisztrációjával kapcsolatban annak okán, hogy az intézmény öko-iskola lett. Ezzel
együtt tapasztalatokat szerzek, hogy miként jöhetne létre Szentgotthárdon is hasonló
intézmény. A Keretbarátok Egyesülete tagjaként a legszélesebb körben kívánom
népszerűsíteni a biokertészet fontosságát. Ezzel együtt megkeresni annak lehetőségét, hogy a
még állami területek Önkormányzati tulajdonba kerüljenek. A Szentgotthárdi Horgász
Egyesülettel régi jó kapcsolataimat kihasználva a fiatal generáció részére közös programokat
kell szervezni a Hársas-tó kiemelt fontosságú természetvédelmi terület megóvása érdekében.
Az őshonos gyümölcsök népszerűsítése és az ehhez kapcsolódó valamennyi téma az egyik
legsikeresebb szegmense a Zöld Szentgotthárd Programnak. A jövőben olyan akciók és
programok kerülnek reflektorfénybe, amelyek transzparensen fogják hirdetni, hogy már
vannak kézzelfogható sikeres elemei a Zöld Szentgotthárd Mozgalomnak.
Természetesen az energiaracionalizálás tárgykörben is nemzetközi elismerések hirdetik
akciónkat. Ebben az évben remélhetően megépülő kisvízi erőmű szakmai, környezetvédelmi
és turisztikai siker is lesz.
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A intézményeinken elhelyezésre kerülő napelemek és napkollektorok a másfél éve üzemelő
ligeti LED-világítás már megvalósult elemei ismertek. A kerékpárutak fejlesztése a nagy ipari
üzemek megközelíthetősége érdekében már megvalósultak. További lehetőség az Ausztria és
Szlovénia irányába induló, Rábatótfalu városrészen áthaladó kerékpárút lenne, amely sokszori
felvetésem. Ennek érdekében fel kell venni a szlovéniai és ausztriai érintett településekkel a
kapcsolatot, és egy határokon átnyúló regionális program keretein belül nagy eséllyel
pályázhatnánk környezetvédelmi, turisztikai és sport tárgyban. Ennek a projektnek
valamennyi szegmensét egyetlen, egy nemzetközi kerékpárút rendszerrel kapcsolatos
pályázattal meg lehetne valósítani.
Összességében kijelenthető, hogy Szentgotthárd városa mindent megtesz annak érdekében,
hogy egy egységes szerkezetbe állított, jól kommunikált és a tárgykör minden elemére
kiterjedő Zöld Szentgotthárd Programot magasan koordinált módon, továbbra is folytassa.
Az Energiaváros cím elnyerése nagyon nehéz feladat volt, viszont annak megtartása
hasonlóan kemény munkára kötelez minden szentgotthárdit. A 2013 novemberében elfogadott
testületi határozat valamennyi pontja megvalósulni látszik. Mindezen felül szükségét érzem,
egy Szentgotthárdi Zöld Kerekasztal felállítását.
Szentgotthárd 2014. május 16.
Labritz Béla sk
környezetvédelmi tanácsnok
8/2013. számú képviselő-testületi határozat

A Jubileumi Munkacsoport 2014. május 12-én tartott megbeszélést, melyen a Bizottság
tagjain kívül részt vettek a CSATAFUTÁS szervezői ( Kozma Gábor , Hegyi László, Puskás
Sándor ), a helyi hagyományőrző csoport vezetője Oldal József, valamint a Munkacsoport
kiegészült a TDM új munkatársával.
Napirendi pontok:
- Csatafutás
- Augusztus 1-3. Történelmi napok
- Május 15-17. Csata Konferencia
- EUROVELO nemzetközi kerékpáros találkozó, Főépítész Konferencia
- éves rendezvényterv áttekintése
1./ A Csatafutással kapcsolatban felvetettük, hogy idén nem szombaton, hanem vasárnap
délelőtt legyenek a futamok. Az előzetes egyeztetéseket követően a futást szervezők
felajánlották, hogy megpróbálják más időpontban – esetleg vasárnap – lebonyolítani a már
hagyományos rendezvényt. Sajnos ez a lehetőség több okból nem valósulhat meg: vasárnap
Mogersdorfban a Keresztnél rendezvény lesz, így a futók az aszfaltos úton nem tudnának
teljesen felfutni a keresztig. Ennek következtében más útvonalat is kerestek a szervezők, ám
csak egy földút jöhet szóba, ami egy esetleges esőzés után „sártengerré „ válna, tehát futásra
alkalmatlan.( A futók is úgy készülnek, hogy aszfaltos úton, az évek alatt megszokott pályán
futnak. ) A vasárnapi lebonyolítás ellen szólt továbbá az az érv is, hogy a vasúti átjárónál
nincs olyan hosszadalmas időtartam, hogy nem járnak a vonatok, mint szombaton a futás több
mint tíz éve alatt megszokott két órában. Így a Munkacsoport megbeszélésén az a döntés
született, hogy a CSATAFUTÁS az előző évek hagyományaihoz hasonlóan szombaton
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(augusztus 02-án) kerül lebonyolításra, 16.20 –kor gyermekfutamokkal kezdődik, a főfutam
18.30-19.30 között zajlik, az eredményhirdetés pedig kb. 21.00 órakor lesz. Ez utóbbi
programmal a szervezők teljes mértékben igazodnak a napi rendezvények lebonyolítóinak
kéréséhez ( helyszín : Várkert kőszínpad, időpont ). A hagyományőrzők színesítik a futást is sorfalat állnak , puskalövéssel indítják a futamokat stb.
2./ Augusztus 1-3. Történelmi Napok:
A rendezvénysorozat áttekintése előtt Oldal József a helyi hagyományőrző egyesület nevében
kért szót. Hagyományosan történelmi élőképet csinálnak a Várkertben évek óta, s meglátása,
hogy a rendezvény nem egy koncentrált helyszínen, hanem több helyen zajlik, így a
közönséget is „szétszakítja”. Ezért arra kéri a szervezőket , hogy idén a rendezvény teljes
egészében a Várkertben a Kőszínpadon és az előtte elterülő területen legyen. A PKKE
képviselői is osztják ezt a véleményt, elmondásuk alapján a rendezvény költségvetésében van
fedezet a kőszínpad fedésére, áramkiépítésre, mobil W.C. bérlésére stb.
Dancsecs Rékától az Útilapu Hálózat koordinátora e-mailben tájékoztatta a Munkacsoportot,
hogy kiírta a pályázatot, melyben több európai orsazágból szerveződő önkéntes segítőket
keres az augusztusi rendezvény idejére.
Ezt követően röviden áttekintette a Munkacsoport a három nap programjait:
JÚLIUS 31. (CSÜTÖRTÖK) :
18.00 órakor helytörténeti kiállítás megnyitó a csatáról, melynek helyszíne még továbbra is
kérdéses: a múzeum vagy a Színház aula - a múzeumi tárlók átrendezésével kapcsolatos
kérelem folyamatban a Minisztériumnál. A kiállítás anyagán a Fotóklub tagjai is dolgoznak
(képek, térképesk stb.), folyamatban van egyes hagyományőrző csoportok fegyverzet
másolatinak beszerzése is. A programra külön meghívó is készül.
19.00 Rainer Maria Rilke műve szentgotthárdi csatáról írt műve Várady Mária színművésznő
és Szilasi Alex zongoraművész előadásában kerül bemutatásra - jó idő esetén a barokk
kertben, rossz idő esetén a Refektóriumban.
AUGUSZTUS 01.
A Mogersdorfba tartó jelmezes felvonulás ideje alatt – 17.00 és 21.00 óra között Szentgotthárdon a gyermek és a felnőttek számára programok lesznek a Várkertben.
Mogersdorfban este falu ünnep lesz, katonazenekarral és katonai parádéval.
AUGUSZTUS 02.
Csatafutás melletti programok már reggeltől - a szombati nap részletes forgatókönyvének
összehangoló megbeszélésére Jordán Tamással várhatóan a május 19-i héten kerül sor:
- kaszkadőrök bemutatója
- korabeli orvoslásból bemutató tartása
- résztvevő nemzetek delegációjának produkciói ( táncosok és fúvósok)
- csatafutás (felfejlesztve nemzetközi triatlonná)
- este GÁLAMŰSOR:
 Tóth Ferenc történész és Jordán Tamás színházigazgató közreműködésével
 élő vita neves történészek bevonásával
 költők improvizálása
 Sebő zenekar műsora és improvizálása a 17. sz. stílusában
 jelenetek előadása
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-

 állófogadás
csata felelevenítése, stb.

AUGUSZTUS 03.
A hagyományoktól eltérően már délelőtt 11.00 óratól kerül sor a vendégzenekarok
fogadására, majd az ebédet követően 15.00-18.00 között lépnek fel az együttesek. Ezzel
párhuzamosan íjászverseny, gyermekfoglalkozások stb. lesz.
18.00-20.00 szerelnek az esti élő Fenyő Miklós koncertre, ezalatt szintén zajlanak a kiegészítő
programok, bemutatók.
A 3 NAP SORÁN FOLYAMATOSAN SZENTGOTTHÁRDON:
 népművészeti vásár – mesterségek utcája
 gyermekek számára hagyományőrző népi játékok
 a helyi vendéglátó egységek bevonásával „Gasztro csata” lebonyolítása a csatában
részt vevő nemzetek részvételével
 jurta, tábortűz, fegyverzet-, lovas-, életmód bemutató
 szentgotthárdi csata interaktív érem készítés
 St. Gotthard Spa & Wellnes korabeli török fürdővé változik
A PROGRAMSOROZATHOZ KAPCSOLÓDÓAN:
- többnyelvű, interaktív honlap létrehozása Történelmi Napok számára,
- csatajelentet ábrázoló táblák is kihelyezésre kerülnek, melyek segítségével fotók
készíthetők,
- rendezvényre külön kiadvány is készül 5000 példányban (4 nyelven)
A PKKE LEADER pályázatán elnyert összeg alapján elkészítette a költségvetést,
Szentgotthárd Város Önkormányzata továbbra is várja a novemberben beadott pályázatának
elbírálását - szintén a LEADER-től.
A Fürdő és a TDM részéről egyelőre nem hangzott el konkrét terv arra vonatkozólag, hogy
milyen módon kapcsolódnak bele a programsorozatba.
3./ Május 15-17. Háború és béke Zrínyi Miklós korában c. nemzetközi konferencia
A konferenciát Tóth Ferenc közreműködésével a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal szervezte.
4./ A Munkacsoport az éves rendezvénytervet is áttekintette, több esetben is kiegészítésre ,
módosításra került a tervezet az alábbiak szerint.
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SZENTGOTTHÁRD
RENDEZVÉNYTERV 2014.
IDŐPONT
2014. május 15-17.

RENDEZVÉNY
Nemzetközi

Tudományos

HELYSZÍN
Konferencia

„Szentgotthárd Vasvár 1664 – Háború és béke

SZERVEZŐ

Lipa konferenciaterem

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

(Szentgotthárd, Gárdonyi út 1.)

Tel: 06/94/553-019

Zrínyi Miklós korában” címmel
-

www.szentgotthard.hu

23 meghívott előadó szerte Európából
Pannon Kapu Kulturális Egyesület
www.pkke.hu

2014. május 24.

Gyermeknap

Színház

és

(Szentgotthárd,

környéke
Széll

Kálmán

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
www.pkke.hu

tér 7. )
2014. június 06.

Városházi Esték - Szentgotthárd Vegyeskara

Refektórium

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
www.pkke.hu
Vegyeskar

2014. június 07.

Kistérségi Forgatag

Színház

és

környéke

(

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
www.pkke.hu

7. )
2014. június 20.

Szent Iván éj

Több helyszínen

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
www.pkke.hu

2014. június 27.

2014. június 28.

20. éves a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik

Színház

Egyesülete

Kálmán tér 7.)

egyesület

Városházi Esték - Leslie Night együttes műsora (

Szentgotthárd Főtér, Szökőkút

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

country )

(Szentgotthárd,

Széll

Nyugdíjas

www.pkke.hu

Pedagógusok

és

Barátaik

2014. július 05.

Városházi Esték

Szentgotthárd Főtér, Szökőkút

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
www.pkke.hu

2014. július 11.

Delta Koncert

Színház

melletti

rendezvénysátor(Szentgotthárd,

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
www.pkke.hu

Széll Kálmán tér 7.)
2014. július 12.

XXV. Hopplá Könnyűzenei Fesztivál – sztárvendég:

Várkert – szabadtéri színpad

Ossian valamint Kalapács Józsi
2014. július 26.

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
www.pkke.hu

Városházi Esték

Széll Kálmán tér

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
www.pkke.hu

2014. július 31.

Állandó

kiállítás

megnyitása

az

1664-es

szentgotthárdi csatáról

Pável Ágoston Helytörténeti és

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum,

Szlovén Nemzetiségi Múzeum

Helytörténeti Klub

(Szentgotthárd, Hunyadi út 6.)

www.mfvk.hu
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
www.szentgotthard.hu

2014. július 31.

2014. augusztus 1-3.

Rilke&Pászthory
művének
bemutatása
„Ének
Rilke
Kristóf
zászlós szerelméről és haláláról”
Várady Mária operaénekesnővel

barokk kert

Történelmi Napok – a szentgotthárdi csata 350.

Szentgotthárd belvárosa

évfordulóján.

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
www.szentgotthard.hu

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Tel: 06/94/553-019
www.szentgotthard.hu

Főbb események:
-

jelmezes

felvonulás,

a

szentgotthárdi

felelevenítése
-

kaszkadőrök, íjászok bemutatója

csata

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
www.pkke.hu

-

korabeli orvoslás bemutatása

-

résztvevő nemzetek táncos-zenés produkciói

-

csatafutás

-

Rilke&Pászthory művének bemutatása „Ének Rilke
Kristóf zászlós szerelméről és haláláról” Várady
Mária operaénekesnővel

-

gálaműsor történészekkel, költőkkel, a Kaláka és a
Sebő zenekarral és Jordán Tamással

-

fúvószenekari találkozó és zenés felvonulás

-

népművészeti vásár – mesterségek utcája

-

gyermekek számára hagyományőrző népi játékok

-

a helyi vendéglátó egységek és a csatában részt
vevő

nemzetek

bevonásával

„Gasztro

fegyverzet-,

lovas-,

csata”

lebonyolítása
-

jurta,

tábortűz,

életmód

bemutató
-

szentgotthárdi csata interaktív érem készítés

-

St. Gotthard Spa & Wellnes korabeli török fürdővé
változik

2014. augusztus 3.

koncertek

Egésznapos „Szentgotthárdi csata emlékverseny”
elnevezésű történelmi íjászverseny

Barokk kert

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
www.pkke.hu
Szent Sebestyén Íjászkör

2014. augusztus 16.

A

barokk

templom

felszentelésének

250.

Barokk templom

Plébánia Hivatal – Rimfel Ferenc

évfordulója
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Tel: 06/94/553-019
www.szentgotthard.hu
2014. augusztus 16.

„Zarándoklat

a

családokért”

Országos

Színház

és

környéke

Zsámpár László és Dr. Schultz Antal )

16.00

zarándoknap és Szentmise,

(Szentgotthárd,

Széll

Kálmán

Kárászy Szilvia egyedülálló harangjáték koncertje

tér 7.) és Barokk Templom

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
www.pkke.hu
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

2014. augusztus

60 éves a Móra Ferenc Városi Könyvtár

Könyvtár (Szentgotthárd, Széll

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum (

könyvtártörténeti fotókiállítás

Kálmán

tér

(Szentgotthárd,

2.),

Színház

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2.)

Széll

Kálmán

www.mfvk.hu

tér 7.)
2014. augusztus 20.

Államalapítás ünnepe

Nagyboldogasszony templom

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

(Szentgotthárd,

Tel: 06/94/553-019

Széll

Kálmán

tér)

www.szentgotthard.hu
Pannon Kapu Kulturális Egyesület
www.pkke.hu

2014. augusztus 20-

EUROVELO

23.

Találkozó (A vasfüggöny lebontásának 25. évfordulója

Nemzetközi

Ifjúsági

Kerékpáros

Széchenyi

Iskola ( Szentgotthárd , Füzesi

István

Általános

alkalmából )

u. 7.

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
www.pkke.hu
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
www.szentgotthard.hu

2014. augusztus 23.

Egészségnap Szentgotthárdon

Rendelőintézet Szentgotthárd

2014. augusztus 28-

Országos Főépítészi Konferencia

30

Színház

(Szentgotthárd,

Széll

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Kálmán tér 7.), Refektórium (

Tel: 06/94/553-019

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér

www.szentgotthard.hu

11. )
Pannon Kapu Kulturális Egyesület
www.pkke.hu
2014. szeptember 13.

Zöld

Szentgotthárd

–

Környezetvédelmi,

Színház

és

környéke

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

gasztronómiai és kulturális fesztivál

2014. október 01.

keretein

(Szentgotthárd,

Széll

Kálmán

belül I. Krumplis ételek fesztiválja

tér 7.)

Idősek Világnapja

Színház

(Szentgotthárd,

Kálmán

tér

7.),

Széll

Gondozási

www.pkke.hu

Városi Gondozási Központ
http://gondozasikozpont-sztg.hu/

Központ (Szentgotthárd, Arany
J. u.1-3.)
2014. október 04.

Zene Világnapja

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
www.pkke.hu

2014. október 24.

Haloween – Tökparty

Színház

és

(Szentgotthárd,

környéke
Széll

Kálmán

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
www.pkke.hu

tér 7. )
2014. november 8.

Márton nap

Színház

és

(Szentgotthárd,

környéke
Széll

Kálmán

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
www.pkke.hu

tér 7. )
2014. november 29december 20.

Adventi rendezvények

Színház

és

-

november 29. adventi hangverseny

(Szentgotthárd,

-

december 6. Mikulás

tér 7. )

-

december 20. Karácsonyváró kinn is, benn is

környéke
Széll

Kálmán

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
www.pkke.hu

II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Városüzemeltető ügyek:
Két ülés között történtek
2014. május

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház építésére kiadott engedélyek száma:
Lakóház használatbavételi engedélyek, használatbavétel tudomásul
vételi eljárások száma:
Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel
tudomásul vételi eljárások száma:
Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.):
Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel
tudomásul vételi eljárások száma:
Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma:
Építésrendészeti eljárások száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:

3
1
1
2
4
3
0
2



A „Hétközi és hétvégi orvosi ügyelet ellátása Szentgotthárdon és térségében” elnevezésű
szolgáltatás beszerzésének közbeszerzési eljárásánál az előírt ajánlattételi határidőre az
érvényes részvételi jelentkezést benyújtó Morrow Medical Zrt. az ajánlattételi határidőig 2014. május 20-án 11:00-ig - benyújtotta ajánlatát. Az első tárgyalás időpontja 2014.
május 23.. A közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Része szerinti hirdetménnyel
induló tárgyalásos eljárás. A szolgáltatás időtartama: 60 hónap. A közbeszerzési eljárás
lebonyolításával megbízott személy: Dr. Bíró J. Judit hivatalos közbeszerzési tanácsadó



A „Csákányi László Filmszínház épületének átalakítása, felújítása” elnevezésű építési
beruházás beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás bírálata folyamatban van. A
szerződéskötés tervezett időpontja 2014. június 02. A közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt.
Harmadik Része szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás. A kivitelezési munkálatok
teljesítésének határideje: 2014. augusztus 31.



A „Szentgotthárd-Rábatótfalu városrészi temetőben új ravatalozó építése” elnevezésű
közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását a Közbeszerzési Bizottság által
jóváhagyott szervezetek részére megküldtük. Helyszíni szemle időpontja 2014. május 23.
Ajánlattételi határidő 2014. május 30. Első tárgyalás időpontja: 2014. június 05. A
közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Része szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
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eljárás. A kivitelezési munkálatok teljesítésének határideje: A szerződés hatálybalépésétől
számított 120 nap


A „Új négysávos tekepálya leszállítása és teljes körű telepítése” elnevezésű árubeszerzés
beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott. A szerződés
megkötése a nyertes ajánlattevővel folyamatban van. Nyertes ajánlattevő: Bowling Install
Kft. (2040 Budaörs Szabadság u. 40.). A munkálatok teljesítésének határideje: a
szerződéskötéstől számított 60 nap



A „Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítása 2014.” elnevezésű
közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását a Közbeszerzési Bizottság által
jóváhagyott szervezetek részére megküldtük. Ajánlattételi határidő 2014. május 30. Első
tárgyalás időpontja: 2014. június 06. A közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Része
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás. A felújítással érintett útszakaszok: Rózsa
F. utca (Tompa M. utcától – a Zsidai utcáig) – Zsidai utca (Örökzöld utca
kereszteződéséig); a Deák F. utca; a 15. hrsz.-ú ingatlanon lévő útszakasz (színház mellett
lévő út); Tótfalusi út északi oldalán lévő járda (Kultúrháztól – a Rábatótfalusi patakig). A
kivitelezési munkálatok teljesítésének határideje: a szerződés aláírásától számított 90. nap



Az idei lomtalanítás első fordulója Szentgotthárdon a Rába-folyótól nyugatra eső
utcákban és Zsida, Zsidahegy, Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu és Farkasfa
városrészeken 2014. május 17-én (szombaton) megtörtént. A második fordulója
Szentgotthárdon a Rába-folyótól keletre eső utcákban és Rábakethely városrészen 2014.
május 31-én (szombaton) lesz.



Szerződést kötöttünk Szentgotthárd város önkormányzati tulajdonú útjain, járdáin, illetve
kerékpárútjain lévő úthibák javítására (kátyúzására). Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.
A munkálatok teljesítésének határideje: 2014. június 30.



Megtörtént a Szentgotthárd Széchenyi István Általános Iskola északi oldalán a Rába –
folyó jobb partján lévő 2 db sérült csapadékcsatorna kitorkollás helyreállítás. Kivitelező:
SZET Szentgotthárdi Kft.



Megtörtént a Hunyadi u csapadékcsatorna sérült (beszakadt) részének helyreállítása.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.

Pénzügyi ügyek:
Költségvetési feladatok:
Bevétel – kiadás alakulása:
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások
alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.
Elszámolási számla egyenlege április 1-én: 390.498.167,- Ft
Bevételek április 1-április 30.:
21.874.983,- Ft
Kiadások április 1-április 30.:
- 160.318.980,- Ft
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Elszámolási számla egyenlege április 30-án

252.054.170,- Ft.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk nincs.
Beszámolók, jelentések:
-

KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk
2014. havi ÁFA bevallások
MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése

Adóhatósági munka:
Április havi zárás elkészítése és átadása a költségvetésnek
Gépjárműadó bevétel 60 %-ának elutalása a MÁK számlájára.
Talajterhelési bevallások feldolgozása
Az ONKADO program új (Windows-alapú) verziójának letöltése és telepítése a MÁK
irányításával
A január, február, március havi gépjárműváltozásokról a határozatok kiküldése
Az adóbefizetések mutatózása, könyvelése, utalása a költségvetés felé
A parkolóbérlethez igazolások kiadása.
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 adóértékbizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala
folyamatosan történik.

III. Tájékoztatók:

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
2014. március havi információs jelentése
2014. február 21 – 2014. március 20.
Munkaerő-piaci helyzet jellemzése
Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 336 fő, 36 fővel kevesebb, mint az előző
időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 5,3 %.
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44 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba. A belépők száma az előző időszakhoz képest
25 fővel csökkent. Ágazat szerint legtöbben feldolgozóiparból (7 fő); szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás (4 fő); adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (3 fő); kereskedelem,
gépjárműjavítás (2 fő), 22 főről nincs adat, ill. területen kívüli szervezetből érkezett. A többi
belépő száma ágazatonként 1 fő.
A nyilvántartott pályakezdők száma 24 fő, számuk az előző időszakhoz 3 fővel csökkent.
Kilépők száma: 77 fő, 26 fővel kevesebb, mint az előző időszakban. 26 fő nem támogatott és
közfoglalkoztatáson kívüli támogatott álláshelyre, 26 fő közfoglalkoztatásban helyezkedett el,
egyéb kilépési ok 19 fő. A kirendeltségre bejelentett, nem támogatott álláshelyekre, adott
munkáltató nagyobb létszámban nem léptetett be regisztrált álláskeresőket.
Bejelentett álláshelyek száma 84 fő, az előző időszakhoz képest 33 fővel nőtt. A támogatott
álláshelyek száma: 40 fő, közfoglalkoztatás. A nem támogatott álláshelyek száma 44 fő. Az
újonnan bejelentett munkahelyek többsége a közigazgatás (23 fő); adminisztratív tevékenység
(16 fő); szállítás, raktározás (10 fő); feldolgozóipar (7 fő); építőipar (6 fő); oktatás (5 fő)
ágazatokból származik.
Szentgotthárd
2013.10.20 2013.11.20 2013.12.20 2014.01.20 2014.02.20 2014.03.20
és kistérsége
Álláskeresők
aránya a
gazdaságilag
7,0
6,6
5,7
6,3
5,8
5,3
aktív
népességen
belül (%)*
Regisztrált
munkanélküliek
és
477
447
390
403
369
336
nyilvántartott
álláskeresők
(fő)
- változás az
előző havi
12
-6,3
-12,8
5,7
-8,4
-8,9
adatokhoz képest
(%)
Ebből:
pályakezdő
munkanélküliek
és
41
41
29
28
27
24
nyilvántartott
pályakezdő
álláskeresők
(fő)
- változás az
előző havi
0
0
- 29,3
- 3,4
-3,6
- 11,1
adatokhoz képest
(%)
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Rendszeres
szociális
segélyben
részesülő
munkanélküliek
(fő)
Tartósan (egy
éven túl) reg.
munkanélküli**
Tartós
munkanélküli
arány (%)
Álláskeresési
járadék (fő)
Álláskeresési
segély (fő)
Foglalkoztatás
helyettesítő
támogatás (fő)

11

11

11

11

8

8

120

114

107

108

89

82

25,2

25,5

27,4

26,8

24,1

24,4

55

56

49

62

69

56

13

14

14

15

17

17

119

116

97

91

71
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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:
-17/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete:
a Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló
20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról módosítást nem igényel.
-18/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete:
a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról ételemszerűen módosítást nem
igényel.

V. Válasz képviselői felvetésekre
Válasz képviselői felvetésekre
2014. május
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Kardosné Kovács Márta Mária: a szentgotthárdi utak, járdák kátyúzására a SZET kft – vel
szerződést kötöttünk. A Vörösmarty utcai járda kátyúzása is e szerződés keretében fog
megtörténni.
Dr.Haragh László: - A kethelyi Hősök szobra is pályázati támogatás igénybe vételével lesz
felújítva.
- A kethelyi ravatalozó állagmegóvására a temető üzemeltetőjének a
SZET kft-nek a figyelmét felhívtuk.
- A kethelyi temető parkolójának burkolatát kőzúzalékal fogjuk
megerősíteni

Szentgotthárd, 2014. május 21.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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VII. Pályázati tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2014. május 19-én

CÍME
SzentgotthárdFarkasfa
településrész
ivóvízminőségjavítása

KIÍRÓ

KEOP-2009-1.3.0
Ivóvízminőségjavítása

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

1F: 242.550,Elnyert
2F:
Elszámolható
támogatás:
3.045.000,- A kivitelezés befejeződött. Záró
költségek –
132/2009.
1F:
kifizetés megtörtént. Záró
nettó:
179/2010.
1.374.450,- Ft ÁFA (25 %):
beszámoló benyújtása
1F:1.617.000,2F:
1F: 404.250,folyamatban.
2F: 30.450.000,27.405.000,2F:
Ft
7.612.500,-

SzentgotthárdFarkasfa
165/2012.
településrész
Belügyminisztérium
182/2012.
ívóvízminőségjavítása
EU-Önerő Alap
SzentgotthárdFarkasfa
Belügyminisztérium
településrész
6/2014.
ívóvízminőségjavítása
Önerő Alap
Svájci-magyar
Együttműködési
Szentgotthárd-Luzern
Program
energiaváros projekt Testvértelepülési és
Partnerségi
Pályázati Alap

ELNYERT
ÖSSZEG

57/2011.

3.045.000,- Ft

3.045.000,- Ft

Nyert!

Benyújtva 2014. március 3-án,
elbírálás folyamatban.

11.129.160,- Ft

20.000.000,- Ft

18.000.000,Ft

2.000.000,Ft

A projekt lezárult. Záró
kifizetés megtörtént. Záró
projektjelentés benyújtása
folyamatban.

CÍME

KIÍRÓ
NYDOP-4.1.1/B-112011-0006

Rába szentgotthárdi
szakasz árvízvédelmi
fejlesztése

Vízügyi
Igazgatósággal
konzorciumi
pályázat

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

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

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

268/2011.

20/2013.

MEGJEGYZÉS

A projekt lezárult.

0,El nem
számolható Támogatási szerződéskötés
költség a Vasi
megtörtént. A tervek
Volán
elkészültek,
engedélyezés
215.598.919 Ft 198.365.124Ft
finanszírozása
folyamatban.
által valósul
meg.

CÍME
Helyi hő, és
villamosenergia-igény
kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
KEOP-20124.10.0/A.-Széchenyi
István Általános
Iskola
Helyi hő, és
villamosenergia-igény
kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
KEOP-20124.10.0/A.-SZEOB
Óvoda+Bölcsőde
Leader- Radnóti úti
gyermek kalandpark

Leader- Hársas-tó
Információs táblák
Vizuális Művészetek
Kollégiuma Nemzeti
Kulturális AlapSzoborpályázat

KIÍRÓ
Önkormányzati
intézmények
megújuló
energiával
(napelem) való
ellátása
Önkormányzati
intézmények
megújuló
energiával
(napelem) való
ellátása

LEADER

Leader

NKA

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

28/2013.
44.702.019,-

28/2013.

134/2013

-

125/2013.

24.132.178,-

8.000.000,-

1.289.050,-

1.289.050,-

ELNYERT
ÖSSZEG

44.702.019,-

24.132.178,-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Kivitelezés befejeződött,
munkaterület átadás-átvétel
2014. április 17-én
7.888.590,megtörtént.
Kifizetési igénylés
folyamatban.
Kivitelezés befejeződött,
munkaterület átadás-átvétel
2014. április 17-én
4.258.620,megtörtént.
Kifizetési igénylés
folyamatban.

2.160.000,-

Nyert! Május 19-én a
játékeszközök telepítése
megkezdődik. Kifizetési
kérelem beadása
folyamatban

0,-

Nyert! Kivitelezés egy része
megtörtént. Kifizetési
kérelem folyamatban.

552.450,-

Szobor elkészült.
Szoboravatás 2014. május
5-én. Elszámolás
folyamatban.

CÍME

KIÍRÓ

LEADEREgyüttműködés a
béke nevében
(Vasvárral)

MVH 57/2013.
(III.22.)
Közleménye

-

25 000 000,-

ÁROP 1.A.5-2013
„Önkormányzati
szervezetfejlesztés
megvalósítása
Szentgotthárdon”

Államreform
Operatív Program

160/2013.

21 999 956,-

Leader gyógynövény

Leader

-

25 000 000,-

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése
Közbiztonság
növelését szolgáló
fejlesztések
támogatásaTérfigyelő
kamerarendszer
kiépítése
Szentgotthárdon

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

231/2012.
KEOP-1.2.0/09-11111/2013.
2013-0040
192/2013.

28/2014. (IV.1.)

84/2014.

364.093.650,-

23.737.380,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

0,-

21.999.956,Ft

0,-

0,-

307.689.938,- 56.403.712,-

23.737.380,-

23.737.380,-

MEGJEGYZÉS
Benyújtva, elbírálás
folyamatban, a pályázati
anyag 2. számú
hiánypótlása megtörtént.
Közbeszerzési eljárás
lefolytatásra került,
szakértő: Hungaro Support
Kft. Lakossági kérdőívek
kitöltésre kerültek,
kiértékelésük megtörtént.
Megvalósítás folyamatban.
Benyújtva, elbírálás
folyamatban. Hiánypótlás
megtörtént.
84/2014. (III.14.)
Korm.rendelet alapján a
projekt nemzetgazdasági
szempontból kiemelt
jelentőségű.

Benyújtva 2014. május 5-én,
elbírálás folyamatban.

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok
helyzete 2014. május 19-én
CÍME
Lelki egészség
megőrzése

KIÍRÓ
SzlovéniaMagyarország
2007-2013

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

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
165/2008.
Önk.

174.908.-euro
8.550.000.Ft/év

43/2011

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

A projekt megvalósult, záró
jelentés beadásra került. A
8.744.-euro
projekt
elszámolása
folyamatban van.

nyert
8.550.000.Ft/év

-

Szerződéskötés
megtörtént
Megvalósítás szakasza
2012-2014 évekre befogadást
nyert

CÍME

KIÍRÓ

A
támogató
szolgáltatás
és
a
közösségi
ellátások
finanszírozásának
rendjéről
szóló
191/2008.
(VII.30) NRSZH
Kormányrendelet
alapján benyújtott
a Pszichiátriai betegek
közösségi ellátása
szolgáltatás pályázat
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
NRSZH
pályázat
„NYDOP-5.1.1/B11

SZEOB Tótágas
Bölcsőde felújítása

Szociális
alapszolgáltatások
és gyermekjóléti
alapellátások
infrastrukturális
fejlesztése”

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
8.000.000.Ft/év

ELNYERT
ÖSSZEG
8.000.000.Ft/év

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Szerződéskötés megtörtént
Megvalósítás szakasza
43/2011

2012-2014 évekre befogadást
nyert

68/2009.

47/2011. TT
határozat

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

2.600.000.Ft/év

87.940.705.-

-

2.600.000.Ft/év
-

2013.
június
befejeződött.

30-án

Kivitelezés
befejeződött.
Műszaki átadás-átvétel: 2013.
10% + az
november 15-én zajlott le.
óvodai feladat Ünnepélyes
projektzáró
79.146.634.
ellátási hely
rendezvény: 2013. december
-Ft
felújításának 11-én.
Záró
beszámoló
költségeinek benyújtásra került, elbírálása
100%-a
folyamatban. Záró helyszíni
ellenőrzés megtörtént március
13-án.
100%
támogatási
intenzitású

Nyert!
Támogatási szerződéskötés
megkötésre került március 3án. Programok megvalósítása
folyamatosan történik.

A belügyminiszter
4/2014.(I.31.) BM
rendelete, „Az
29/2014. KT
egyes
Szentgotthár
SZEOB Játékvár
önkormányzati
d határozat
Óvodája és
feladatokhoz
Csillagvirág Tagóvoda
kapcsolódó
felújítása
fejlesztési
14/2014.
támogatás
Csörötnek
igénybevételének
Önk.hat.
részletes
szabályairól”

28.765.810,6.800.828,(Szentgotthárd)
Csörötnek
(390.625,-)

Nem nyert!

Beszámoló

a Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésére.
Tárgy: Egészségügyi koncepció felülvizsgálata. Az egészségügyi alapellátás és szakorvosi
ellátás helyzete 2014. évben.
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Előzmények
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 128/2010 számú határozatával
elfogadta Szentgotthárd Város Egészségügyi koncepcióját azzal, hogy az egészségügyi
koncepció megvalósulásáról évente beszámolót kell készíteni a májusi testületi ülésre. 2013.
évben a Rendelőintézet Szentgotthárd intézményénél vezetőváltás történt, erre is tekintettel a
beszámoló legutóbb nem a májusi, hanem a szeptemberi ülésre készült el. Az Egészségügyi
koncepció az 2000-2009-es évekre vonatkozó helyzetelemzés, valamint az egészségügyi
intézményrendszer áttekintése alapján meghatározott célkitűzéseket, fejlesztési elképzeléseket
rögzítette. Koncepcionális javaslatokat fogalmazott meg az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztéséhez.
Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint a Rendelőintézet Szentgotthárd fenntartója
az 5/2013. sz. Képviselő-testületi határozatában arról döntött, hogy Szentgotthárd és a
kistérség / járás településein élők egészségügyi szakellátását szem előtt tartva 2013.
április 30. időpontot követően is ellátja a járóbeteg-szakellátási feladatokat. Ezen
nyilatkozatát a 2012. évi CCXII. törvény 49.§- a alapján tette. A 2013. évi XL. törvény
alapján viszont a járóbeteg-szakellátási feladatokat továbbra is az önkormányzatok feladati
közé sorolta.
A jelen hatályos koncepció elfogadásakor a Képviselő-testület feladattervet határozott meg:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testület Szentgotthárd város egészségügyi
koncepcióját elfogadja.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a koncepcióban megfogalmazott
felújításokkal egyetért. A felújításokkal kapcsolatban műszaki és pénzügyi intézkedési terv
kidolgozását kéri. A terv kiemelten foglalkozzon az energia hatékonyság javítása és a megújuló
energia használat kérdésével. Az intézkedési terv része a megvalósításhoz szükséges pályázati
lehetőségeket feltáró forrástérkép is.
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy kezdjen
tárgyalásokat a települési polgármesterekkel, hogy a Szakrendelő működési költségeihez - lakosság
arányában - járuljanak hozzá, mivel a Szakrendelő ellátási területe a Szentgotthárdi Kistérség.
4./ A Képviselő-testület felkéri Dr. Mesterházy Mária Intézményvezető Főorvos Asszonyt, illetve a
Polgármesteri Hivatalt egy szakmai és pénzügyi koncepció kidolgozására, melyben bemutatásra
kerülne az esetleges újabb szolgáltatások bevezetésének személyi, tárgyi, pénzügyi feltételei, valamint
a meglévő szolgáltatások piaci alapon történő finanszírozhatóságának lehetősége.
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5./ Továbbra is fontosnak tartja a lakossági tudatformáló, preventív programok, felvilágosító
előadások szervezését, szűrővizsgálatok lebonyolítását az intézmények, civilek, lakosság bevonásával.
Fokozott figyelmet kell fordítani a megelőzésre, ennek a feltételrendszerét ki kell dolgozni.
6./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Városi
Sportszervezőt bízza meg és ennek során sportszervezői feladat legyen, hogy haladéktalanul fel kell
újítani a városi szabadidős sportrendezvényeket, amelyhez az egyes sportágakban működő civil
szervezetek segítségét is kérni kell. El kell érni, hogy e szabadidős rendezvényeken valóban tömegesen
vegyenek részt a szentgotthárdiak, ennek ösztönzésére városi versenyrendszert kell kidolgozni.

A megfogalmazott feladatterv szem előtt tartásával alakult az elmúlt években, és az elmúlt
évben is Szentgotthárd Város egészségügye.
II. A Rendelőintézet Szentgotthárd beszámolója
Ezt támasztja alá a Rendelőintézet vezetőjének alábbi beszámolója is (lásd: 1. számú
melléklet), amely kitér az egészségügyi alapellátás és szakorvosi ellátás helyzetére, a tavalyi
évben történt személyi változásokra, intézkedésekre, fejlesztésekre, pályázatokra, és a jövőre
vonatkozó tervekre. A következőkben ebből a beszámolóból idézünk:
„1./Május hónapban kezdeményeztük a szakorvosi óraszámok átcsoportosítását, mely az
onkológiai gondozó 4 órában történő visszaállítására, az ultrahang 10 óráról 15 órára
történő bővítésére, a labor ismét J 1-es laborként való működtetésére, s egy új a
belgyógyászat keretén belül működő szakorvosi rendelés bevezetésére (gasztroenterológia)
irányult. Ez egy hosszadalmas, több hónapot igénybe vevő eljárás volt, melynek
eredményeként november hónapban megkaptuk az OTH jóváhagyását. 2014 évben már a
kibővült szakorvosi ellátás áll a kistérségi betegek rendelkezésére.
2./A belgyógyászat koncepcióját újragondoltuk és az eddigi általános (generikus)
belgyógyászati szemlélet folytatása helyett egy, a belgyógyászati szubspecialitások széles
skálájára kiterjedő, a háziorvosok számára szakkonzultációs lehetőséget biztosító szerkezetet
alakítottunk ki. Ebben kardiológiai, diabetológiai (dietetikusi háttérrel) és gasztroenterológiai
szakkonzultációs lehetőség már rendelkezésre áll és folyamatban van egy nefrológiai (a
krónikus vesebetegek gondozását biztosító) szakkonzultációs rendelés kialakítása is. Ezzel
egyedülállóan teljes körűvé válik a szentgotthárdi és térségi lakosság ellátottsága ezen a
téren is. Az ebben a rendszerben dolgozó szakorvosok Dr Fülöp Erika, Dr Varga Ferenc, Dr
Árvai Ferenc, Dr Ribarits Ágota.
3./A 2013-as év végén a sebész szakorvos távozása miatt a sebészeti szakrendelést l új sebész
szakorvost (Dr Kovács László Roland) felvételével oldottuk meg, aki érsebészeti háttere
alapján az általános sebészeti kórképek ellátásán túl egy új –eddig kevésbé lefedett
területen- a lakosság jelentős hányadát érintő érsebészeti problémákra biztosít ellátási
lehetőséget személyesen is és a szakmai hátterét biztosító Soproni Kórház érsebészeti teamjén
keresztül. Ez azért is különösen előnyös a régiónk betegei szempontjából, mert ez a terület
hiányszakmává vált az utóbbi években és nagyon kevés hozzánk hasonló adottságú település
büszkélkedhet ilyen színű ellátással.
4./További előremutató változást jelent a diagnosztikai tevékenységünk megerősítése a labor
J1- es szintre történő visszaállításával, valamint az ultrahang-diagnosztikai tevékenység
szakmai színvonalának és teljesítményének javítása. Ez utóbbit Dr. Czinder Csaba elismert

69

UH szakorvos beállításával valamint egy új, modern UH készülék beszerzésével kívánjuk
elérni. Utóbbi beszerzés folyamatban van.
5./A labor visszaállítása speciális kihívást jelentett, hiszen egy új felsőfokú végzettségű
munkatárs, Ráksai-Maár Adrienn felvételével és részben a meglévő munkatársak
átcsoportosításával el kellett érnünk, hogy a nagyon szoros szakmai minimumfeltételeket a J1
–es működéshez biztosítani tudjuk. Sajnos a labor 2013 év eleji felszámolásával a
laborműszereink egy része is eladásra került, melyeknek a pótlása többletköltségekkel járt, de
ezt az előrelátható finanszírozási bevétel növekedés számításaink szerint nagy részben
kompenzálni fogja.
6./ Fontos előrelépés a párhuzamos elektronikus és kézi kartonozó rendszerről történt átállás
a teljesen elektronikus adatkezelésre és tárolásra. Ennek 2013 novemberi bevezetésével
csökken az adminisztrációs anyagfelhasználás és a helyigény (kartonszekrények kapacitása)
egyben áttekinthetőbbé vált a leletek követésének az adminisztrációja is. A laboratórium és a
sebészeti szakrendelők szövettani mintáinak vonalkódos nyilvántartási/ követési rendszere
csökkenteni fogja a leletek elvesztésének kockázatát és az adminisztrációt egyszerűsíti.
7./Az alapellátás területén a legégetőbb probléma az ügyeleti ellátás biztonságossá tétele
volt. A hosszan tartó betegség, valamint a betöltetlen háziorvosi álláshely miatti
szakemberhiányt fokozta az alacsony bérezés miatti elégedetlenség a szakemberek körében,
valamint a környező ügyeleti szolgálatok jobb bérezési gyakorlata miatti elszívó ereje is
rontotta az orvosaink ügyeltre való beoszthatóságát. Az egészségügyi dolgozók munkaidejét
és túlmunkára kötelezhetőségét szabályozó rendeleti környezet sem kedvezett az ügyeleti
ellátás folyamatosságának és biztonságának. Emiatt a képviselő-testület a béremelésnek
anyagi fedezetét biztosította. Egyben az ügyeleti szolgálat teljes kiszervezése külső szolgáltató
részére is folyamatban van - jelenleg a közbeszerzés stádiumában tart.
8./Ugyancsak az alapellátás területét érinti a felnőtt I. sz. fogorvosi és a IV sz. háziorvosi
körzetnek a betöltetlensége miatti átvétele a Rendelőintézet állományába. Mindkét területen
intenzív erőfeszítéseket tettünk az állások betöltésére. A háziorvosi körzet jelenleg betöltés
alatt áll, míg a fogorvosi állás ügyében szintén körvonalazódni látszik a megoldás. Lépéseket
tettünk a gyermekorvosi ellátás biztonságának és szakmai színvonalának emelése érdekében
is. Ennek eredményeképpen közös megegyezéssel megszűnik a gyermekorvossal fennálló
jogviszony, a körzet ellátása helyettesítéssel fog megtörténni, a praxisjogot a házi
gyermekorvos hat hónapig próbálja értékesíteni.
9./A védőnői szolgálat területén a III számú területi védőnői körzet tartós betöltetlensége
miatt a munkát helyettesítéssel oldottuk meg. Ez hosszú távon a finanszírozás csökkenésével
jár és miután 2014. júliusától családi okok miatt a II. védőnői körzet is tartós helyettesítésre
szorul, a védőnői álláshelyekre pályázatot írtunk ki. Az átmeneti időszakban belső
helyettesítéssel kívánjuk megoldani a feladatellátást. A jövőben nagy hangsúlyt helyezünk a
védőnői egészségfejlesztés, a preventív és a gondozási munka színvonalának emelésére.
Ugyanakkor az új szemlélet kialakítását a védőnői munkának egy korszerű és egységes
egészségfejlesztési struktúrába való integrálásával szeretnénk összekötni. A 2014-2020 –as
helyi egészségfejlesztési stratégiában már ennek megfelelően tervezzük a legmegfelelőbb
szerkezet kialakítását amely remélhetőleg egy addigra már jól átgondolt új nemzeti
egészségfejlesztési stratégiába fog illeszkedni.
10./A 2013-as évben sikeresen befejeztük a Rendelőintézet tetőterében a „Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben „ című
NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítási számú pályázati programot. Az elnyert
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22 047 768.-FT-ot
korszerű csoportfoglalkozásokra is lehetőséget adó pszichiátriaiaddiktológiai gondozó kialakítására és felszerelésére fordítottuk.
11./Az egyik legnagyobb horderejű és hosszú távon is jelentős eredményekkel kecsegtető
változás a „ TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 számú konzorciumi pályázat keretében elnyert
104 403 081,- forintos támogatás az Egészségfejlesztési Iroda ( EFI) létrehozására. Ez a
program lehetővé teszi, hogy a jövőben még több figyelmet szentelhessünk a megelőzésre,
szűrésekre , a betegségek korai felfedezésére és kezelésére valamint az egészséges életmód és
az egészségfejlesztési tevékenység kiterjesztésére. Az EFI Mosonyi Teréz irodavezető
irányítása alatt olyan szolgáltatásokat és programokat kínál, amely Szentgotthárd és térsége
lakosságát a megyében egyedülálló lehetőségekhez juttatja az egészségmegőrzés/ fejlesztés
területén.
12./A város nagy munkáltatóinak bevonásával az egészségügyi állapotfelmérésbe azt
kívánjuk elérni, hogy az egészségvédelem és fejlesztés azokhoz is eljusson, akik egyébként a
munkahelyi elfoglaltságuk miatt nehezen tudnának preventív és egészségmegőrző
programokra eljutni. Egyben ennek a kapcsolatnak a kialakítása a nagy munkáltatókkal egy
esetleges piaci alapú együttműködés alapjainak a lerakásához is hozzásegít. Ennek
eredményeképpen
mind az OPEL, mind az ARCELOR MITTAL megrendelte az
egészségfejlesztési és szűrővizsgálati szolgáltatásainkat. Ezen túlmenően a Közös
Önkormányzati Hivatal, valamint az iskolák és az egészségügyi / szociális társintézmények (
Szociális Otthon, Rehabilitációs Kórház) is jelezte érdeklődését az egészségfejlesztési
szolgáltatásaink iránt, igaz ezeket egyelőre jórészt térítésmentesen biztosítjuk a pályázati
keret terhére, azonban itt is fennáll a lehetőség a szolgáltatások bővítésére ,bizonyos térítéses
vizsgálatok irányában.
12./Kisebb összegű, de hasonlóan az egészséges életmód terjesztésére irányuló program a
TÁMOP-6.1.2/13/1-2013-0019. azonosítószámú a„Dohányzás leszokás támogató pontok
kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán Vas Megyében” melyet szintén 2013 évben
indítottunk el. Ezt a tevékenységet a pályázati pénzeken túlmenően már az OEP is befogadta,
ezért hosszú távon itt is javulni fog a finanszírozás.
Összegezés:
A fent vázolt fejlesztések valamennyi eleme a lakosság jobb ellátását, az ellátás biztonságát és
minőségét, a jobb műszerezettséget és a szakemberállomány erősítését szolgálták. Ezt a
továbbiakban a dolgozók munkakörülményeinek javításával (például családbarát
munkabeosztás és a munkahelyi egészségfejlesztés támogatásával) valamint az amortizálódott
műszerpark és a számítógép állomány lecserélésével kívánjuk elérni. Ehhez a forrásaink a
2013 évi pénzmaradványból és a pályázati forrásokból nagy részben rendelkezésünkre állnak.
Összességében elmondható, hogy a 2013-as év a szokottnál nagyobb volumenű változásai
megteremtették az alapját egy új egészségközpontú városi egészségstratégia kialakításának. A
2014-es év második felében a még folyamatban levő konszolidációs periódus végén
reményeink szerint jó kilátásokkal indulhatunk neki
egy közös átfogó koncepció
kidolgozásának a város vezetése, a társintézmények, a civil szervezetek, a munkáltatók és
munkavállalók, a valamit az üzleti szektor bevonásával.”
Szentgotthárd mindig is fontosnak tartotta a lakossági tudatformáló, preventív programok,
felvilágosító előadások szervezését, szűrővizsgálatok lebonyolítását az intézmények, civilek,
lakosság bevonásával. A Rendelőintézet és az Önkormányzati (Kistérségi) Társulás által
elnyert és bonyolított TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 sz. pályázat keretében létrehozott
Egészségfejlesztési Iroda ( EFI) segítségével a jövőben még több figyelem és lehetőség jut a
megelőzésre, szűrésekre, a betegségek korai felfedezésére és kezelésére valamint az
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egészséges életmód és az egészségfejlesztési tevékenység kiterjesztésére, mind a város, mind
Szentgotthárd és térsége lakosainak számára - a megyében egyedülállóan.
III. Védőnői beszámoló a tanulók egészségügyi állapotáról
Amikor a tanulók egészségi állapotáról beszélünk, akkor ez lefedi gyakorlatilag az egész
szentgotthárdi általános iskolai korosztályt hiszen iskolába mindenki jár. A középiskolás
korosztályból kimaradnak azok akik nem Szentgotthárdon tanulnak – a kapott kép mégis
átfogónak mondható. A Beszámoló 2. számú mellékletében olvasható a védőnői szolgálat
jelentése a tanúifjúság egészségi állapotáról, melyek tartalmazzák az intézményekben végzett
megelőzés-szűrés tevékenységről szóló beszámolókat is (SZEOB, III. Béla Szakképző Iskola,
Szentgotthárd és Térsége Iskola ) .
IV. Sportreferens foglalkoztatása
Évek óta napirenden volt – mind az Egészségügyi, mind a Sportkoncepció tárgyalásakor - a
sportreferens alkalmazása az Önkormányzatnál. Az ma már nem is vita tárgya, hogy a sport és
az egészség között milyen szoros összefüggés van – így ez a kérdés röviden az egészségügyi
beszámolónál is tárgyalható.
A 200/2013. számú Képviselő-testületi határozatban Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete arról döntött, hogy a sportmunkatárs állás költségét 2014. január 1-jétől
tervezni kell, a következő évi költségvetésnél. Ezzel egyidejűleg megbízással 2013.
novemberétől , kinevezéssel 2014. január 1-jétől városi sportreferens tevékenykedik, aki
többek között új városi sportversenyeket szervez, felkutatja a pályázati lehetőségeket,
javaslatokat tesz a szabadidő hasznos eltöltésére, bekapcsolódik azokba a városi
rendezvényekbe, melyek a sporttal is kapcsolatosak, összekötő szerepet vállal a megyei és
országos sportvezetőkkel, stb. Az eltelt hónapokban e feladat elvégzése megkezdődött, sok
területen az előkészítések megtörténtek, a sportreferens a városi sportesemények
szervezésébe/előkészítésébe belefolyt, felvette és tartja a kapcsolatot a városi
sportszervezetekkel, illetve új sportesemények lebonyolítása is történt már (I. Szentgotthárdi
Atlétika Torna) – további kézzel fogható eredményekről a következő alkalommal számolunk
be.
V. Sportlétesítmények
Mivel az előző pontokban írottak alapján a sport és egészség kapcsolata nem kérdőjelezhető
meg, érdemes számot adni a sportolás kereteit biztosító létesítményeinkről is.
Spotcsarnokunk, tornatermeink – a III. Béla tornaterme kivételével – Szentgotthárd Város
Önkormányzatának üzemeltetésében maradtak. 2013-tól az Önkormányzat biztosította ezeket
a sportolni vágyó szentgotthárdiak számára. Korábban ez a gazdálkodás az oktatási
intézmények vezetőinek volt a feladata, így rálátásunk kisebb volt erre a területre. Örömmel
tapasztaltuk, hogy folyamatosan van igény a tornatermekre így a délutáni/esti órákban - a
mozogni vágyó felnőttek veszik birtokukba a sportolásra alkalmas tornatermeinket. A
legszorosabban vett nyári hónapokat leszámítva elmondható, hogy komoly sorbanállás van a
termekért és gyakorlatilag azok minden órában foglaltak – egészen a késő esti órákig. A
termek kiadásával, a használat koordinálásával a Közös Önkormányzati Hivatal foglalkozott.
A tornatermek és a sportcsarnok megfelelő állapotban volt e feladatok végzéséhez.
Sajnos a Szentgotthárdi Kézilabda
sportcsarnok” még nem került átadásra.
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Önkormányzati beruházásban folynak a műfüves labdarúgó pálya építésének az előkészületei,
az év folyamán biztosan használatba vehető lesz a létesítmény. A műfüves labdarúgó pálya
köré építendő atlétikai (futó) pálya megépítése érdekében előrehaladott tárgyalások folynak a
Magyar Atlétikai Szövetséggel. Elkezdődik önkormányzati beruházásban egy új tekepálya
építése, mely a szentgotthárdiak számára is igénybe vehető, modern létesítmény lesz. A
közbeszerzési eljárás lefolytatása után, a kivitelezés megkezdése előtt állunk. Ilyen
jelentőségű sportberuházások az utóbbi évtizedekben nem folytak Szentgotthárdon.
VI. Záró gondolatok
Különlegesen mozgalmas év volt az, amiről ebben a beszámolóban sikerült számot adni.
Talán a legfontosabb tanulsága az, hogy az egészségügy fontosságát valamennyien
felismertük és e területért próbáltunk minél többet megtenni. Ennek jól körvonalazható része
az egészségügyi ellátás, de szerencsére ugyanilyen fontos az egészségügyi problémák
megelőzése is – aminek bonyolult és sokszor drága feltételrendszere is van, amelyet viszont
Szentgotthárd Város Önkormányzata felvállalt. Összességében köszönet illet mindenkit, aki
e beszámoló által említett területeken tevékenykedett.
Az előterjesztés anyagában is olvasható volt, hogy az elmúlt években és jelenleg is változás
folyik az egészségügy területén mind helyi, mind országos szinten. Ezért javasoljuk, hogy a
jelenlegi koncepció, a helyi változtatások befejezését, valamint a központi stratégia
megismerését követően, a 2015-ös évben kerüljön átdolgozásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város Egészségügyi
Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja / az alábbi
kiegészítéssel fogadja el: ………………………..
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a jelenleg hatályos
Egészségügyi Koncepció átdolgozását 2015. évben.
Határidő: 2015. évi Munkaterv készítése
Felelős : Dr. Csiszár Judit intézményvezető
Dr. Gábor László, Önk. és Térs. Erőforrás vezető
Szentgotthárd, 2014. május 14.

Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u.18. Pf:70

Központi számok: 94/380-042; 380-353;
94/554-082; 554-103
Fax: 94/554-083

e-mail: rendelo@enternet.hu
www.rendelointezetsztg.hu

Intézményvezetői beszámoló
Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepciójában foglaltak megvalósulásáról. Az
egészségügyi alapellátás és szakorvosi ellátás helyzete 2014. évben."
A 2014-es év a meglehetősen turbulens és számos alapvető működést érintő változással járó
2013. év után szándékaink szerint a konszolidáció éve lesz. A 2013 április 2-án munkába
lépett intézményvezetőnek, Dr Csiszár Juditnak az irányítása alatt egy év leforgása alatt
jelentős szerkezeti és személyi átalakításokat kellett végrehajtania úgy, hogy közben a
betegellátás illetve a rendelőintézet feladatainak ellátása egy pillanatra sem szenvedjen hiányt.
A végbement változások egy részét a szükség, másik részét a hosszú távú jövőépítés távlatos
célkitűzése diktálta. Előbbi okokat a 2013 elején bekövetkezett változások alkották fontos
szakorvosi és vezetői státusokban. Utóbbit az egészségfejlesztési célokra rendelkezésünkre
bocsájtott pályázati források tették lehetővé. A változások alábbi listája meglehetősen
kiterjedt és mivel közülük számosnak a megvalósítása átnyúlik a 2014-es évre ezért álljon itt
egy rövid áttekintés az érintett területekről. Fontosnak tartom kiemelni, hogy még a
legproblémásabb területeken is igyekszünk nemcsak gyors és hatékony megoldásokat találni,
hanem figyelmet fordítunk arra is hogy ezek a megoldások egy fenntartható hosszú távú új
egészségszemléletű és hatékonyabb ellátás koncepciójába illeszkedjenek.
Az újonnan bevezetett változások a következő területeket érintették:
1. Május hónapban kezdeményeztük a szakorvosi óraszámok átcsoportosítását, mely az
onkológiai gondozó 4 órában történő visszaállítására, az ultrahang 10 óráról 15 órára
történő bővítésére, a labor ismét J 1-es laborként való működtetésére, s egy új a
belgyógyászat keretén belül működő szakorvosi rendelés bevezetésére
(gasztroenterológia) irányult. Ez egy hosszadalmas, több hónapot igénybe vevő eljárás
volt, melynek eredményeként november hónapban megkaptuk az OTH
jóváhagyását.2014 évben már a kibővült szakorvosi ellátás áll a kistérségi betegek
rendelkezésére.
2. A belgyógyászat koncepcióját újragondoltuk és az eddigi általános (generikus)
belgyógyászati szemlélet folytatása helyett egy, a belgyógyászati szubspecialitások
széles skálájára kiterjedő, a háziorvosok számára szakkonzultációs lehetőséget
biztosító szerkezetet alakítottunk ki. Ebben kardiológiai, diabetológiai ( dietetikusi
háttérrel) és gasztroenterológiai szakkonzultációs lehetőség már rendelkezésre áll és
folyamatban van egy nefrológiai (a krónikus vesebetegek gondozását biztosító)
szakkonzultációs rendelés kialakítása is. Ezzel egyedülállóan teljes körűvé válik a
szentgotthárdi és térségi lakosság ellátottsága ezen a téren is. Az ebben a rendszerben
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dolgozó szakorvosok Dr Fülöp Erika, Dr Varga Ferenc, Dr Árvai Ferenc, Dr Ribarits
Ágota.
3. A 2013-as év végén Dr Csata László sebész szakorvos bejelentette, hogy ausztriai
munkavállalása miatt a sebészeti szakrendelést a továbbiakban nem tudja ellátni, ezért
rövid időn belül új sebész szakorvost kellett találnunk. A probléma megoldását Dr
Kovács László Roland sebész szakorvos felvétele jelentette, aki érsebészeti háttere
alapján az általános sebészeti kórképek ellátásán túl egy új –eddig kevésbé lefedett
területen- a lakosság jelentős hányadát érintő érsebészeti problémákra biztosít ellátási
lehetőséget személyesen is és a szakmai hátterét biztosító Soproni Kórház érsebészeti
teamjén keresztül. Ez azért is különösen előnyös a régiónk betegei szempontjából,
mert ez a terület hiányszakmává vált az utóbbi években és nagyon kevés hozzánk
hasonló adottságú település büszkélkedhet ilyen színű ellátással.
4. További előremutató változást jelent a diagnosztikai tevékenységünk megerősítése a
labor J1- es szintre történő visszaállításával, valamint az ultrahang-diagnosztikai
tevékenység szakmai színvonalának és teljesítményének javítása. Ez utóbbit Dr.
Czinder Csaba elismert UH szakorvos beállításával valamint egy új, modern UH
készülék beszerzésével kívánjuk elérni. Utóbbi beszerzés folyamatban van.
5. A labor visszaállítása speciális kihívást jelentett, hiszen egy új felsőfokú végzettségű
munkatárs, Ráksai-Maár Adrienn felvételével és részben a meglévő munkatársak
átcsoportosításával el kellett érnünk, hogy a nagyon szoros szakmai
minimumfeltételeket a J1 –es működéshez biztosítani tudjuk. Sajnos a labor 2013 év
eleji felszámolásával a laborműszereink egy része is eladásra került, melyeknek a
pótlása többletköltségekkel járt, de ezt az előrelátható finanszírozási bevétel
növekedés számításaink szerint nagy részben kompenzálni fogja.
6. Nem tartozik szorosan a szolgáltatások betegek számára is észlelhető fejlesztéseinek
körébe, de fontos előrelépés a párhuzamos elektronikus és kézi kartonozó rendszerről
történt átállás a teljesen elektronikus adatkezelésre és tárolásra. Ennek 2013
novemberi bevezetésével csökken az adminisztrációs anyagfelhasználás és a helyigény
(kartonszekrények kapacitása) egyben áttekinthetőbbé vált a leletek követésének az
adminisztrációja is. A laboratórium és a sebészeti szakrendelők szövettani mintáinak
vonalkódos nyilvántartási/ követési rendszere csökkenteni fogja a leletek
elvesztésének kockázatát és az adminisztrációt egyszerűsíti.
7. Az alapellátás területén a legégetőbb probléma az ügyeleti ellátás biztonságossá tétele
volt. A hosszan tartó betegség, valamint a betöltetlen háziorvosi álláshely miatti
szakemberhiányt fokozta az alacsony bérezés miatti elégedetlenség a szakemberek
körében, valamint a környező ügyeleti szolgálatok jobb bérezési gyakorlata miatti
elszívó ereje is rontotta az orvosaink ügyeltre való beoszthatóságát. Az egészségügyi
dolgozók munkaidejét és túlmunkára kötelezhetőségét szabályozó rendeleti környezet
sem kedvezett az ügyeleti ellátás folyamatosságának és biztonságának. Emiatt a
képviselőtestülethez fordultunk a dolgozók béremelésének anyagi fedezete
biztosítására. Egyben kezdeményeztük az ügyeleti szolgálat teljes kiszerződését külső
szolgáltatónak. Ez utóbbi folyamat jelenleg a közbeszerzés stádiumában van.
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8. Ugyancsak az alapellátás területét érinti a fogorvosi és a IV sz háziorvosi körzetnek a
betöltetlensége miatti átvétele a Rendelőintézet állományába. Mindkét területen
intenzív erőfeszítéseket tettünk az állások betöltésére. A háziorvosi körzet jelenleg
betöltés alatt áll, míg a fogorvosi állás ügyében tovább fáradozunk. Lépéseket teszünk
a gyermekorvosi ellátás biztonságának és szakmai színvonalának emelése érdekében
is.
9. A védőnői szolgálat területén a III számú területi védőnői körzet tartós
betöltetlensége miatt a munkát helyettesítéssel oldottuk meg. Ez hosszú távon a
finanszírozás csökkenésével jár és miután 2014 júliusától családi okok miatt a II.
védőnői körzet is tartós helyettesítésre szorul, a védőnői álláshelyekre pályázatot
írtunk ki. Az átmeneti időszakban belső helyettesítéssel kívánjuk megoldani a
feladatellátást. A jövőben nagy hangsúlyt helyezünk a védőnői egészségfejlesztés, a
preventív és a gondozási munka színvonalának emelésére. Ugyanakkor az új személet
kialakítását a védőnői munkának egy korszerű és egységes egészségfejlesztési
struktúrába való integrálásával szeretnénk összekötni. A 2014-2020 –es helyi
egészségfejlesztési stratégiában már ennek megfelelően tervezzük a legmegfelelőbb
szerkezet kialakítását amely remélhetőleg egy addigra már jól átgondolt új nemzeti
egészségfejlesztési stratégiába fog illeszkedni.
10. A 2013-as évben sikeresen befejeztük a Rendelőintézet tetőterében a „Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben „
című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítási számú pályázati programot. Az
elnyert 22 047 768 FT -ot korszerű csoportfoglalkozásokra is lehetőséget adó
pszichiátriai addiktológiai gondozó kialakítására és felszerelésére fordítottuk.
11. Az egyik legnagyobb horderejű és hosszú távon is jelentős eredményekkel kecsegtető
változás a „ TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 számú konzorciumi pályázat keretében
elnyert 104 403 081,- forintos támogatás az Egészségfejlesztési Iroda ( EFI)
létrehozására. Ez a program lehetővé teszi, hogy a jövőben még több figyelmet
szentelhessünk a megelőzésre, szűrésekre , a betegségek korai felfedezésére és
kezelésére valamint az egészséges életmód és az egészségfejlesztési tevékenység
kiterjesztésére. Az EFI Mosonyi Teréz irodavezető irányítása alatt olyan
szolgáltatásokat és programokat kínál, amely Szentgotthárd és térsége lakosságát a
megyében egyedülálló lehetőségekhez juttatja az egészségmegőrzés/ fejlesztés
területén.
12. A város nagy munkáltatóinak bevonásával az egészségügyi állapotfelmérésbe azt
kívánjuk elérni, hogy az egészségvédelem és fejlesztés azokhoz is eljusson, akik
egyébként a munkahelyi elfoglaltságuk miatt nehezen tudnának preventív és
egészségmegőrző programokra eljutni. Egyben ennek a kapcsolatnak a kialakítása a
nagy munkáltatókkal egy esetleges piaci alapú együttműködés alapjainak a
lerakásához is hozzásegít. Ennek eredményeképpen mind az OPEL mind az
ARCELOR megrendelte az egészségfejlesztési és szűrővizsgálati szolgáltatásainkat.
Ezen túlmenően az önkormányzat, valamint az iskolák és az egészségügyi / szociális
társintézmények ( Szociális otthon, Rehabilitációs kórház) is jelezte érdeklődését az
egészségfejlesztési szolgáltatásaink iránt, igaz ezeket egyelőre jórészt térítésmentesen
biztosítjuk a pályázati keret terhére, azonban itt is fennáll a lehetőség a szolgáltatások
bővítésére bizonyos térítéses vizsgálatok irányában.
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13. Kisebb összegű, de hasonlóan az egészséges életmód terjesztésére irányuló program a
A TÁMOP-6.1.2/13/1-2013-0019. azonosítószámú a„Dohányzás leszokás támogató
pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán Vas Megyében” melyet szintén
2013 évben indítottunk el. Ezt a tevékenységet a pályázati pénzeken túlmenően már az
OEP is befogadta ezért hosszú távon itt is javulni fog a finanszírozásunk.
Összegezés:
A fent vázolt fejlesztések valamennyi eleme a lakosság jobb ellátását, az ellátás biztonságát és
minőségét, a jobb műszerezettséget és a szakemberállomány erősítését szolgálták. Ezt a
továbbiakban a dolgozók munkakörülményeinek javításával (például családbarát
munkabeosztás és a munkahelyi egészségfejlesztés támogatásával) valamint az amortizálódott
műszerpark és a számítógép állomány lecserélésével kívánjuk elérni. Ehhez a forrásaink a
2013 évi pénzmaradványból és a pályázati forrásokból nagy részben rendelkezésünkre állnak.
Összességében elmondható, hogy a 2013-as év a szokottnál nagyobb volumenű változásai
megteremtették az alapját egy új egészségközpontú városi egészségstratégia kialakításának. A
2014es év második felében a még folyamatban levő konszolidációs periódus végén
reményeink szerint jó kilátásokkal indulhatunk neki egy közös átfogó koncepció
kidolgozásának a város vezetése, a társintézmények, a civil szervezetek, a munkáltatók és
munkavállalók, a valamit az üzleti szektor bevonásával.
Dr Csiszár Judit
Intézményvezető
Mellékletek:
1. A rendelőintézet ellátási területe és létszáma:
Sorsz.

Település neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Szentgotthárd
Csörötnek
Magyarlak
Apátistvánfalva
Felsőszölnök
Alsószölnök
Szakonyfalu
Kétvölgy
Orfalu
Rábagyarmat
Rátót
Gasztony
Vasszentmihály
Rönök
Nemesmedves

Lakosság száma (fő)
8707
898
762
393
589
379
382
123
70
788
280
454
357
437
24
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Összesen:

14643

2. A rendelőintézetben működő érvényes ÁNTSZ engedéllyel rendelkező szakmák
felsorolása:
belgyógyászat (diabetoloógiai háttérrel, dietetikussal), gasztroenterológia, általános
sebészet (érsebészeti háttérrel) baleseti sebészet, ortopédia, nőgyógyászat,szemészet,
fül-orr -gégészet, reumatológia, bőrgyógyászat, urológia, ideggyógyászat, pszichiátria
és addiktológia, foglalkozás-egészségügy.
Az alapellátási feladatok közül a rendelőintézethez tartozik még a IV. sz. háziorvosi
körzet, 1 fogorvosi 3 területi védőnői és 2 ifjúsági védőnői körzet.
3. A R.I. 2013 évi betegforgalma 54 655 fő volt ez 2% -kal kevesebb a 2012 évi
összforgalomnál. A csökkenést a a laborvizsgálatok számának 2%-os visszaesése
okozta, amely a laborvizsgálatok bevételének 80 (!) %-os visszaesésével járt. A labor
visszaállítása várhatóan megszünteti a fenti visszaesést.
4. A rendelőintézet dolgozói létszáma a következőképpen alakult:
IV. sz. háziorvosi körzet
Foglalkozás eü. alapellátás
Foglalkozás eü. szakellátás
Járóbeteg szakellátás
Járóbeteg gondozás
Labor
Képalkotó diagnosztika
Fizikó
Iskolafogászat
Család és nővédelmi eü. gondozás
Ifjúság eü. gondozás
EFI iroda
TÁMOP projekt vezető
Gazdasási ügyintéző
Általános ügyintéző
Intézményvezető

1 fő ( augusztus 1-től folyamatos )
1 fő
1 fő
12 fő + 1 részmunkaidőben foglalkoztatott
4 fő
2 fő
1 fő
1 fő
2 fő
3 fő- 1 fő gyermekgondozási dij
2 fő –1 fő 6 órában
1 fő teljes munkaidős +2 fő 4 órás
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
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2.sz. Melléklet

Jelentés az ifjúság egészségügyi állapotáról
Unger Anita
Iskolavédőnőként a város két általános iskoláját és a Gimnázium általános. osztályait látom
el. Az Arany János Általános Iskolában 1-4 osztályt és az eltérő tagozatot (5-8 osztályt), a
Széchenyi István Általános Iskolában 5-8-os korosztályt, és a Vörösmarty Mihály Gimnázium
5-8 osztályait vizsgálom.
Ez év szeptemberétől a páros osztályokat vizsgáltuk (2,4,6,8 osztály),.Az iskolai
szűrővizsgálaton az alábbi táblázatba foglalt eltéréseket tapasztaltuk.

Hátgerinc ferdülés
Hanyagtartás
Lúdtalp
Szemüveges
Asthma bronchiale
Allergia
Idegrendszeri eltérés
Egyéb megbetegedés
Túlsúly

Arany János
Általános
Iskola 1-4 és 5-8
eltérő tagozat

Széchenyi István
Általános Iskola
5-8 osztály

Vörösmarty Mihály
Gimnázium
5-8 osztály

0,4 %
2%
14 %
12 %
1-2 %
2%
0,01 %
1-2 %
10 %

0.5 %
4-5 %
18 %
10 %
2%
2%
0,01 %
1%
13 %

0.3%
1-2%
10%
8%
0.5%
1%
0.01%
0.5%
9%

Tartási rendellenességet javító gyógytestnevelés a tanév szeptemberében is elindult az
iskolákban. Lúdtalp tornán kívül speciális gyakorlatokat végeznek a gyerekek.
Teljes felmentés, csak nagyon indokolt esetben fordul elő.
Gyógyúszás is jól működik. Minden év szeptemberében újra vizsgálja az iskola orvos azokat,
akiknek az egészségi állapota indokolttá teszi a speciális mozgást.
Úszás oktatás is van. Szeptembertől szervezetten járnak a második osztályos gyerekek.
A 2013-2014-es tanévben elindult a mindennapos testnevelés, ami azt jelenti, hogy
mindennap van lehetőség a mozgásra.
A kövérség és az allergiás megbetegedések érdekében nagyon fontosnak tartom a
felvilágosító órák megtartását, mert úgy gondolom ez a generáció még hajlamos az életmód
változtatására. A felvilágosító órák egész tanévben zajlanak.
Alsó tagozatban 1-4 osztályban: - egészséges táplálkozásról
- helyes tisztálkodásról, fogápolásról
- testmozgás fontosságáról
- allergiáról
- káros szenvedélyekről
- a negyedik osztályban, és az eltérő tagozat 5-8-ik
osztályban a serdülő korról (lányoknak, fiúknak)
tartok órákat.
Novemberben, az egészségnevelési hónapban vetélkedőt szervezek, ami rajzversenyből és
játékos feladatokból áll ,, Egészséges életmód” címmel és a csecsemőápolási verseny tavaszi
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lebonyolítása célja az általános iskolás vöröskeresztes szakkörös gyerekek ( Arany János Isk.,
Széchenyi István Ált. Isk. és Vörösmarty Mihály Gimn. ) tudásának összemérése volt. A
területi verseny felevenítése nagyon sikeres volt, ezért jövőre is megrendezésre kerül.
Az iskolai programban minden évben szerepel elsősegélynyújtási ismeretek tanítása. .
A kötelező védőoltások 100 % - ban megtörténnek.
Felső tagozat 5-8 osztályban:
5. osztály:
- táplálkozási program zajlik ( ingyenes NUTRIKID
egészséges táplálkozásról szóló munkafüzetet kapnak.
- serdülőkorról ( külön lányoknak, külön fiúknak )
- káros szenvedélyekről ( dohányzás ellenes program )
- drogprevenciós órák ( életvezetési ismeretek címmel
tartok órákat)
6. osztály
- serdülő korról, serdülőkori változásokról
- káros szenvedélyekről ( alkohol, dohányzás, drog )
- drogprevenciós órák
7. osztály:
- párkapcsolatokról, szex. felvilágosítás
- káros szenvedélyekről
- drogprevenciós órák
- nemi betegségek, AIDS, hepatitis
8. osztály:
- terhesség gyanújelei, terhességmegszakítás
- nemi betegségek
- AIDS
- drogprevenciós órák
Drog prevenció: drog stratégia értelmében az ötödik osztálytól a nyolcadik osztályig
életvezetési ismeretek címmel több órán keresztül személyiségfejlesztéssel
foglalkozunk. Didaktikai játékok segítségével tanítjuk meg a káros szenvedélyek
visszautasítására. – Tudj nemet mondani!
A tapasztalat alapján hasznosak és sikeresek a gyerekek körében ezek az órák.
Novemberben iskolai egészségnevelési vetélkedőt bonyolítok le, ami az iskolai programban
már évek óta szerepel. A Széchenyi István Általános Iskolában vöröskeresztes szakkört is
vezetek, ahol egészségnevelési, csecsemőápolási és elsősegélynyújtási ismereteket tanítok.
Területi és megyei versenyekre készítem fel a tanulókat. A városi véradáson is részt veszünk.
A nyári táborokban is részt veszek egészséggel kapcsolatos témákban:
1.) serdülőkorról
2.) párkapcsolatokról
3.) tisztálkodási tanácsok
4.) káros szenvedélyekről
A hasznos tanácsokat szívesen fogadják a gyermekek. Ezért minden évben szívesen vállalok
feladatokat a városban szervezett táborokban is.
Veszelovics Timea
2013/2014 tanév iskola egészségügyi beszámolója
III.Béla Szakképző Iskola
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A szakképző iskolában a képzés jellegéből kifolyólag évente vesznek részt a tanulók védőnői,
illetve orvosi szűrővizsgálaton. Ezen felül az adott szakmának megfelelően foglalkozás
egészségügyi vizsgálat is történik, gyakorlati helynek megfelelően. Külön vizsgálat a 16 éves
kori záró vizsgálat.
Így az iskola minden tanulója, összesen 469 fő részesül vizsgálatban.Minden gyermeknél
történik védőnői szűrővizsgálat (láttás, hallás, testsúly, testmagasság. mozgásszervi,
vérnyomás vizsg.) általános orvosi vizsgálat is. Amennyiben a tanulók vizsgálata során
eltérést észlelünk a megfelelő szakorvoshoz irányítjuk. Ezek leggyakrabban szemészeti,
ortopédiai és fül-orr-gégészeti problémák miatt szükségesek.
Kiemelném a leendő 9.-es tanulók vizsgálatát, melyet az iskolai beiratkozás előtt végzünk. A
tavalyi tanévben 74 vizsgálatra került sor. Mindannyian alkalmasak voltak az általuk
kiválasztott szakmára.
Kötelező védőoltás a tanulók életkorából kifolyólag már nincs. Az idei tanévben kampány
védőoltás sem volt. A krónikus betegek nyilvántartása és állapot követése történik, az ő
létszámuk viszonylag stabil. A nyilvántartott túlsúlyos és elhízott gyermekek száma magas, a
tanulók 21%-a. Szemüveges 20%. Összességében az országos átlagnak megfelelnek az
eltérések, az iskola létszámhoz képest magas a túlsúlyosak és a szemüvegesek száma.
A tanulók egészségmegőrző- egészséggel kapcsolatos, szűrővizsgálatokkal,
szenvedélybetegségekkel kapcsolatos előadásokat hallgathattak, megfelelő szakemberektől.
Kiemelendő, hogy tanulóink nagy számmal vettek részt a városi véradáson.
2013/2014 tanév iskola egészségügyi beszámolója
Vörösmarty Mihály Gimnázium
2013. őszétől a gimnázium tanulóinak védőnői ellátása változott.A 9-12. osztályos tanulók
védőnői ellátása-197 tanuló tartozik az általam ellátandók körébe. A Vörösmarty Mihály
Gimnáziumban 2 évente vesznek részt a tanulók kötelező védőnői, ill. iskola orvosi
vizsgálaton, szűrésen. (10. 12. osztály, valamint a 16 éves kori záró vizsgálat). A védőnői
szűrővizsgálat a láttás, hallás, vérnyomás, testsúly, testmagasság, mozgásszervi vizsgálatot
tartalmazza, míg az orvosi egy általános fizikai vizsgálatot. A krónikus betegek esetén állapot
követés történik, eltérések észlelése során szakorvosi vizsgálatra utaljuk a tanulókat. Főként
szemészeti, ortopédiai szakvizsgálatra és belgyógyászati szakvizsgálatra utaltunk magas
vérnyomás miatt. A krónikus betegek követése folyamatos. Főként allergia és asthma miatt
gondozottak a tanulók. Nyilvántartom még a túlsúlyos és elhízott tanulókat, valamint a
szemüveggel rendelkezőket is. A tanulók osztályfőnöki óra keretén belül a tanév folyamán
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rendszeresen hallgattak egészségnevelő előadásokat, serdülőkorról, családi-szexuálist életre
nevelésről.
Kiemelendő az Egészséges Közösségek ( SI-HU-2-2-022)HEALTHY
pályázat, melyhez kapcsolódóan az utolsó egészségnap iskolánkban október 24.-én zajlott a
„Drog-prevenció” jegyében.E nap egyik kiemelkedő eseménye volt a „jó gyakorlatunk”
bemutatása.
A gyakorlatot az iskola ifjúsági vöröskeresztes csoportja hozta létre, alkotta. Ők baleseti
imitációs vizsgával is rendelkeznek, ennek megfelelően a sérüléseket valósághűen tudják
eljátszani, illetve kivitelezni. „Jó gyakorlatunk” kezdetben egy egyszerű baleseti
szimulációnak indult, melyet a fiatalok, drog, kábítószer köré próbáltuk felépíteni.
Elkészítettük a figyelemfelhívó plakátunkat, „Jó döntés” címmel, mely a bemutatónk címe is.
Majd az egészségnapunk, drog-prevenciós napunk figyelem felhívó plakátja, reklámja is ez
lett.„Jó gyakorlatunk”-kal részt vettünk november 28. án a NYME Egészségfejlesztési
Tanszékén rendezett konferencián. A pályázathoz kapcsolódóan a tanulók drogprevenciós
témában több előadást hallgattak, foglalkozásokon vettek részt és színdarabot tekintettek meg.
Fontos megemlíteni a Vöröskeresztes csoport munkáját, mely iskolán belül működik.
A területi elsősegélynyújtó versenyt követően két csapatom került be a megyei versenyre,
ahol általános iskolás korosztályban megyei 4 helyezést, középiskolás korosztályban megyei
1. helyezést ért el a csapat. Ennek eredményeeképpen ők részt vesznek az országos elsősegély
nyújtó versenyen, május 16-17-18.-án.
Területi védőnői szolgálat ( Herczeg Rita, Póczik Anett)
Védőnői szűrővizsgálatok 2013. évben Szentgotthárd I-II-III. körzetben
I.: Védőnői tanácsadóban:

A területi védőnő által elvégzendő szűrővizsgálatok
- Testi fejlődés (testtömeg, testhossz/testmagasság, fejkörfogat),
- pszichés,
motoros,
mentális,
szociális
fejlődés
követése
magatartásproblémák feltárása,
- érzékszervek működésének vizsgálata s a beszédfejlődés vizsgálata,
- BCG-heg ellenőrzése,
- mozgásszervek elváltozásának szűrése (lúdtalp, gerinc-elváltozások),
- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,
- vérnyomásmérés,
- kültakaró vizsgálata,
- szájüreg, fogazat megtekintése.

és
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2. 1. 3 és 6 hónapos korban:
e) a pszichomotoros és mentális fejlődés vizsgálata,
f) érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás),
g) testhossz, testtömeg, fejkörfogat mérése, a fejlődés és tápláltsági állapot
értékelése a hazai standardok alapján.
3. 1 éves életkorban és 6 éves életkorig évente
d) testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerinti mérése), a fejlődés és
tápláltsági állapot értékelése hazai standardok alapján,
e) a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák
feltárása,
f) érzékszervek működésének vizsgálata a szakmai irányelveknek megfelelően és
a beszédfejlődés vizsgálata,
g) mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a
gerinc rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis),
h) vérnyomás mérése 3-6 éves életkor között,
Szűrések száma 1-3-6 hónapos és 1-től 6 éves korig évente 528 gyermeknél történt.
Kiszűrtek száma : 32
Lúdtalp: 16 fő
Szemészet: 4 fő
Hallás: 3 fő
Nevelési Tanácsadóba irányítás: 4 fő
3 percentil alatti testtömeg: 3 fő
97 percentil feletti testtömeg: 2 fő
Logopédia: 7 fő
Megkésett beszédfejlődés:1
Hanyagtartás: 1 fő
Gerincferdülés: 1 fő

II.: Óvoda- egészségügyi feladatok:
Tisztasági vizsgálatok: ez elsősorban a fejtetvesség ellenőrzésére vonatkozik, melyet negyedévente,
fejtetvesség előfordulása esetén a tünetmentességig kéthetente szükséges ellenőrizni. Fejtetvesség az
óvodában tavaly nem fordult elő.

Fertőzés esetén a szülőkkel személyesen beszéljük meg a teendőket.
Egészségnevelés: az egészséges táplálkozás, tisztálkodás, fogápolás témakörben
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Beszámoló

a Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésére
Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
ELŐZMÉNYEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. májusi ülésén tárgyalta az
időskorúak ellátásáról szóló előterjesztést. Az ennek kapcsán elfogadott 123/2008. számú
határozat szerint, annak érdekében, hogy jobban és eredményesebben érvényesüljenek az
idősek érdekei, kezdeményezte a testület a városban egy konzultatív, véleményező,
javaslattevő testület létrehozását. Országos szinten az 1275/2010.(XII.8.) Korm. határozattal
megújításra kerülő Idősügyi Tanács a Kormány konzultatív, véleményező, javaslattevő, a
feladatok meghatározott körében koordináló testület, amelynek célja, hogy a kormányzati
tevékenységben eredményesebben érvényesüljenek az idősek érdekei. Vas Megye Közgyűlése
pedig 2007. január 1-i hatállyal létrehozta a Vas Megyei Idősügyi Tanácsot.
Szentgotthárd Város Önkormányzata is mindig igyekezett kiemelt figyelmet fordítani a
városban élő idősekre, életkörülményeikre, szociális támogatásukra, kulturális lehetőségeik
bővítésére, a Városi Gondozási Központ szolgáltatásain keresztül az intézményi ellátások
biztosítására. A városban számtalan önszerveződés, klub működik, amelyben az idősek
aktívan tevékenykednek.
Képviselő-testületünk 2008. októberi ülésén döntött a szentgotthárdi Idősügyi Tanács
megalakításáról, 240/2008.számú határozatával. A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy
fontosnak tekinti az időskorúak önszerveződésének támogatását, ezért egyetértett azzal, hogy
Szentgotthárd Városban Idősügyi Tanács működjön, jóváhagyta az Idősügyi Tanács
működésével kapcsolatos szabályzatot, amely meghatározta a Tanács összetételét, feladatait,
jogkörét, működési rendjét.
Az Idősügyi Tanács munkájáról megalakulása óta minden évben készült egy értékelő
előterjesztés. Ennek keretében az Idősügyi Tanács elnöke, Szentgotthárd Város polgármestere
számot adott a két év történéseiről, az egyes üléseken tárgyaltakról, a működés
tapasztalatairól.
AZ ELŐZŐ BESZÁMOLÓ ÓTA TÖRTÉNTEK:
A Tanács továbbra is az általa elfogadott munkaterv alapján dolgozik - a munkatervét a tagok
javaslatai alapján, valamint a Képviselő-testület által tárgyalandó témák figyelembevételével
alakítjuk ki. Alapelv, hogy minden időseket érintő Képviselő-testület elé kerülő témában ki
tudjuk kérni a Tanács véleményét, s visszajelzést kapjunk a testületi döntések fogadtatásáról.
Továbbra is elmondható, hogy az Idősügyi Tanács tagjai mindig nagy érdeklődést tanúsítottak
és tanúsítanak az egyes témák iránt; nagyon aktívak és kezdeményezők; számtalan felvetésük
van.
Az Idősügyi Tanács tagjai rendszeresen megkapják az időseket érintő Képviselő-testületi
előterjesztéseket, a témákat tárgyaló bizottsági ülésekre meghívást kapnak.
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A Tanács munkájáról legutóbb 2013. májusában készült beszámoló a Képviselő-testület
számára - a beszámoló készülte óta az alábbi időpontokban ülésezett az Idősügyi Tanács:
2013. szeptember 25.:
A Tanács megtárgyalta Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepcióban
foglaltak megvalósulását, az Idősügyi Tanácsa és az Önkormányzat
kapcsolatát, továbbá a lakáskoncepció megvalósulásának felülvizsgálatát. A
vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról szóló beszámoló is napirendek
között szerepelt, akárcsak a beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének
végrehajtásáról, ezen belül a köztisztaság, a szennyvízelvezetés, a
hulladékszállítás és a szelektív hulladékgyűjtés tapasztalataival.
2013. október 29.:
Ezen az ülésen szó esett az ügyeleti ellátásról, a közös diszpécserszolgálat
működtetéséről, az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzetéről, továbbá a
vagyongazdálkodási irányelvek érvényesüléséről. A Tanácsot többek között
tájékoztattuk a városi közlekedés helyzetéről, a település és a településrészek útjainak
állapotáról.
2014. január 28.:
Az Idősügyi Tanács megtárgyalta és elfogadta a 2014. évi munkatervét, de más
témákat is felvetettek a tagok az Egyebek napirendi ponton belül: az utak-járdák
javítását, a közétkeztetés helyzetét, a hóeltakarítás tapasztalatait, a temetkezést illetve
a termálpark, benne a szálloda helyzetét.
2014. március 25.:
Legutóbb ekkor ülésezett az Idősügyi Tanács. Beszámolót hallgattak meg a Pannon
Kapu Kulturális Egyesület 2013. évi tevékenységéről, valamint az Egyesület 2014. évi
munkatervéről, de szó esett a városi közterületek gondozásáról - a város egész területét
átfogó stratégia kidolgozásáról, a parkolás helyzetéről, illetve a 2014. évben várható
önkormányzati utak, járdák felújításáról is.
Az Idősügyi Tanács üléseihez kapcsolódó anyagok (előterjesztések, meghívók, jegyzőkönyvek)
a Hivatal honlapján megtalálhatók.
Az Idősügyi Tanács tagjait köszönet illeti aktivitásukért, javaslataikért. Továbbra is számítunk
az önkormányzati munkában közreműködésükre, tapasztalatukra, észrevételeikre.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Szentgotthárd Város
Idősügyi Tanácsának munkájáról szóló beszámolót. Köszönetét fejezi ki az Idősügyi Tanács
tagjainak az aktív munkájukért, a város idős lakossága érdekében végzett tevékenységükért.
Határidő: a határozat közlésére: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi erőforrások v.
Szentgotthárd, 2014. május 12.

Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Beszámoló
a Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésére
Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatainak ellátásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülő vagy más
hozzátartozó gondoskodásából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására
irányuló tevékenység. A gyermekvédelem körébe – tágabb értelemben – lényegében
beletartozik a gyermek születésétől felnőtté válásáig minden, ami az ő érdekében vele és
körülötte, a családban, az óvodában, iskolában, a társadalom bármely területén történik.
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)
bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amit a képviselőtestület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a gyámhatóságnak. Az átfogó értékelés
kötelező tartalmi elemeit a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete
tartalmazza, jelen beszámoló ezen tartalmi elemeket részletezi.
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira
Szentgotthárd állandó lakosságának a száma 2013. december 31-én 8.676 fő.
Ebből 18 év alattiak:
0-5 éves korúak száma: 399 fő,
6-14 éves korúak száma: 677 fő,
15-18 éves korúak száma: 298 fő,
összesen:
1374 fő

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások
biztosítása
A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátások és hatósági intézkedések
körét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és
végrehajtási rendelete szabályozza, melyek alapján a települési önkormányzat jegyzőjének
feladat és hatáskörébe tartozó feladatok voltak 2013. évben:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és pénzbeli ellátás,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált
gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzete fennállásának megállapítása,
- óvodáztatási támogatás megállapítása.
A tárgyévben a települési önkormányzat feladatkörébe tartozott a pénzbeli és természetbeni
ellátások közül a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások tekintetében pedig a gyermekjóléti
szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátásának és átmeneti gondozásának biztosítása.
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2013. január 1-jétől, a járások megalakulásával az addig a jegyző hatáskörébe tartozó hatósági
feladatok egy része (védelembe vétel, iskoláztatási támogatás szüneteltetése igazolatlan
hiányzás miatt, ideiglenes hatályú elhelyezés) átkerült a járási hivatalokhoz.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermekintézményi térítési díj
kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló
gyermekek részére 100 %, ennél idősebb gyermekek esetén 50 %), évente két alkalommal
5.800 - 5.800,- Ft összegű (2013. évben) támogatásra és külön jogszabályban meghatározott
kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít.
2012. november hónaptól a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
kizárólag természetbeni formában, Erzsébet-utalványként kaphatják az évente két
alkalommal esedékes juttatást.
A települési önkormányzat jegyzője abban az esetben állapította meg 2013. évben a gyermek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket
gondozó családban az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladta meg
- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 140 %-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő,
illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorú tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló
gyermek esetén;
- az öregség nyugdíj legkisebb összegének a 130 %-át egyéb esetekben, ha a vagyoni
helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a megengedett
értéket.
2013. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 85 gyermek volt jogosult.
2013. évben összesen 171 gyermek részesült 5.800,- Ft összegű természetbeni juttatásban,
összesen 991.800,- Ft összegben.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy
az anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermeket a családja képes legyen a saját otthonában
nevelni, gondozni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a
nyugdíjminimum százalékában meghatározott jövedelemhatár az elmúlt évben sem
emelkedett. A kedvezményre elsősorban azon gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknek
legalább az egyik szülője munkanélküli, illetve egyéb alacsony összegű ellátásban, például
GYES-ben részesül. Az igénybe vehető kedvezmények jellege miatt az egészen
kisgyermekek, akik még nem, valamint a felsőfokú tanulmányaikat folytatók, akik már nem
vesznek gyermekintézményi ellátást igénybe, illetve tankönyvtámogatást sem kaphatnak,
csupán az évi két alkalommal járó támogatásra jogosultak ténylegesen. A 3 vagy több
gyermekes családok gyermekei, valamint a tartósan beteg gyermekek a támogatás
igénybevétele nélkül is jogosultak tankönyvtámogatásra, illetve a térítési díj fizetésénél kisebb
mértékű kedvezményre jogosultak, illetve a 8. osztályosnál idősebb gyermeknél nem
érvényesíthető a kedvezmény.
Jelentőségét növeli ugyanakkor a támogatási formának, hogy felsőfokú oktatási intézménybe
való jelentkezésnél többletpontokat jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság.
A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra
megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A
jogosultság lejártát megelőzően kiküldésre került az érintettek számára egy tájékoztató levél,
valamint a kérelem nyomtatvány a szükséges mellékletekkel együtt. Ennek célja az, hogy a
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jogosultság megszűnésének időpontját nem követő szülők figyelmét felhívjuk az újbóli
igénylésre, mivel, ha az új kérelmet nem nyújtják be időben (a jogosultság megszűnése előtt),
a kedvezmény csak a kérelem újbóli benyújtásának időpontjától adható meg a kérelmező
részére, és a fennmaradó időszakban gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményre nem
jogosultak.
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2013. április 1-jétől jogszabályi változás
következményeként „pénzbeli ellátás” elnevezéssel – a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény egyik speciális fajtája lett, melyet a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt
hozzátartozó igényelhet, ha a gyermek tartására köteles és nyugellátásban vagy más
nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesül, továbbá a család megfelel a jövedelmi és vagyoni
feltételeknek.
Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet
2013. augusztus 31-ig a szülő gyermeke halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító jogerős határozat
birtokában a jegyzőtől önkéntes, írásban tett nyilatkozatával kérhette.
2013. szeptember 1-jétől módosult a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
meghatározása, és mint a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések
egyike, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben került szabályozásra.
Az új szabályozás alapján hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló
törvényben meghatározott körülmények közül egy fennáll.
Halmozottan hátrányos az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekvédelmi törvényben felsorolt körülmények
közül legalább kettő fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban
részesülő tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtt.
A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával
egyidejűleg kérelemre, külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsággal egyező időtartamra megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetének fennállását.
Szentgotthárdon a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma szerencsére csekély,
2013. szeptember 1-jétől az új szabályozás alapján 3 gyermek esetében került sor halmozottan
hátrányos helyzetének megállapítására.
Óvodáztatási támogatás
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására vonatkozó
szabályok módosulása miatt 2013. szeptember 1-jei hatállyal módosultak az óvodáztatási
támogatásra vonatkozó szabályok is.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez és halmozottan hátrányos helyzethez
kapcsolódó támogatási elem az óvodáztatási támogatás is, mely annak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek a
szülője részére állapítható meg, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába,
továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról.
A pénzbeli támogatás összege 2013. évben gyermekenként első alkalommal 20.000,- Ft, ezt
követően esetenként és gyermekenként 10.000,- Ft.
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2013. évben egy gyermek vonatkozásában került sor óvodáztatási támogatás megállapítására,
20.000,- Ft összegben.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban a gyermek abban az esetben volt részesíthető, ha a
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási problémákkal küzdött, vagy
létfenntartását veszélyeztethető helyzetbe került.
A költségvetésünkből biztosított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzkeretéből 2013.
évben 10 család 17 gyermeke részére állapított meg Szentgotthárd város polgármestere
támogatást, összesen 305.000,- Ft összegben. (2011. évben 14 család 30 gyermeke részére
338.000,- Ft, 2010. évben 17 család 25 gyermeke részére 460.000,- Ft összegben). A
támogatás valamennyi esetben pénzben került megállapításra. Elutasítás nem történt. A
támogatás megállapítása többségében a fél kérelmére történt. A Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat a családok krízishelyzetére tekintettel az elmúlt évben is több
alkalommal kezdeményezte az Önkormányzat felé rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítását. Fő indokok a gyermekek élelmezésében, lakhatásukban bekövetkező
problémák voltak.
Gyermekes családok átmeneti segélyezése
A gyermekes családok részére történő átmeneti segély biztosítása a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazása
alapján Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.)
önkormányzati rendelete alapján történt.
Az átmeneti segélyre való jogosultság megállapításánál jövedelmi helyzetet vizsgáltunk. Ettől
eltérni a család rendkívüli élethelyzete és hivatalból indult eljárás esetén lehet. Az átmeneti
segély a kérelmezők nagy részénél természetbeni formában került megállapításra, vásárlási
utalvány, térítési díj hozzájárulás, lakbér, közüzemi díj hátralék átvállalása formájában. 2010től lehetőség volt az átmeneti segélyt gyógyszerutalvány formájában is nyújtani. Az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága az átmeneti segélyek nagy részét
jellemzően természetbeni formában állapította meg.
2013. évben kiskorú gyermekeire tekintettel 48 család 99 alkalommal részesült átmeneti
segélyben (2012. évben 51 család 107 alkalommal, 2011-ben 56 család 114, 2010-ben 81
család 146 alkalommal). Elutasításra 1 esetben került sor, melynek oka a jövedelemhatár
túllépése volt. Az esetek valamivel több, mint 50 %-ában az átmeneti segély természetbeni
formában került megállapításra, elsősorban vásárlási utalvány, ezen kívül lakbér, közüzemi díj
hátralék átvállalása, tűzifa formájában.
2013. évben a gyermekes családok átmeneti segélyezésére fordított összeg 973.132,- Ft volt.
(2012. évben 1.070.644,- Ft, 2011. évben 1.352.000,- Ft, 2010. évben 1.717.500,- Ft).
2013. évben átmeneti segélyben részesülő családok száma támogatási alkalmak szerint
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Az adatokból kitűnik, hogy az átmeneti segélyben részesülő személyek száma az elmúlt
években folyamatosan csökkent. Az elutasítások száma elenyésző, melynek oka, hogy a
személyesen nyújtott tájékoztatás alapján a jövedelemhatárt meghaladó érdeklődők be sem
adják kérelmüket, valamint, hogy a kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bizottság a
beadott kérelmek esetén „rendkívüli élethelyzetre tekintettel”, vagy „hivatalból” a
jövedelemhatár kismértékű túllépése esetén is megállapította a támogatást.
Szintén csökkent a segélyezésre fordított összeg mértéke is, ami a kérelmezők számának
csökkenéséből, illetve az átmeneti segélyezésre fordítható keret csökkenéséből adódik.
2013. december 31-ig az átmeneti segélyre való jogosultság alapjául szolgáló
jövedelemhatárok 2008. óta változatlanok voltak, valamint az egy alkalommal maximálisan
átmeneti segélyként nyújtható összeg sem emelkedett. Ennek eredményeként az ellátásra
csupán a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek válhattak jogosulttá – akik
elsősorban nem a gyermekes családok közül kerültek ki – és a részükre nyújtott összeg egyre
kisebb vásárlóértéket jelentett számukra.
Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi
LXXV. törvény 2014. január 1. napjával bevezette az önkormányzati segélyt a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott átmeneti
segély és temetési segély, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyett, azok
összevonásával. Egyúttal a szociális törvény módosításával felhatalmazta a települési
önkormányzatokat, hogy legkésőbb 2013. december 31-ig rendeletben szabályozzák az
önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályait.
Szentgotthárd Város Önkormányzata fenti kötelezettségének eleget tett, így az
önkormányzati segély feltételei szabályozásra kerültek Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális
ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében.
Nyári gyermekétkeztetés
Szentgotthárd Város Önkormányzata a települési önkormányzatok részére szociális nyári
gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes
szabályairól szóló 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján megpályázta a települési
önkormányzatok részére szociális gyermekétkeztetés céljára igénybe vehető állami
támogatást.
A fenti pályázat keretében elnyert 542.080,- Ft állami támogatás, valamint önrész vállalásával
az önkormányzat 36 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek nyári
étkeztetését tudta megoldani a nyári szünidő folyamán, 44 munkanap időtartamban.
Az étkeztetést a gyermekek részére a GrandoGastro Kft-vel (Club-3 Étterem Kávéház 9970
Szentgotthárd, Mártírok u. 1.) valósítottuk meg 2013. június 24-től 2013. augusztus 24-ig. Az
étel elszállítása a jogosultak által ételhordóban történt. A vállalkozó a városrészeken élő
jogosultak számára az általa ételkihordásra engedélyezett szállítójárművön szállította ki az
ebédet.
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3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátások
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a gyermekjóléti szolgáltatás
biztosításának módjáról, működésének tapasztalatairól a 2014. márciusi képviselő-testületi
ülés már megtárgyalta, így most azt nem idézzük itt fel, de a gyámhatóságnak megküldendő
anyaghoz mellékeljük.
SZEOB Játékvár Óvodája
Az önkormányzat által nyújtott személyes gondoskodási ellátások bemutatása:
Az intézményben napközbeni ellátásban részesülő gyermekek száma 238 fő, az évközben
felvételre jelentkező gyermekek nagy része felvételt nyert az óvodába, illetve néhány
gyermek részére életkoruk függvényében bölcsődei ellátás igénybevételét javasolta. Év
közben 1 hátrányos helyzetű gyermek jelentkezett felvételre.
Védelembe vett gyermek: 1 fő (ismételt védelembe vétel).
Különleges gondozásban részesülő gyermekek:
A sajátos nevelési igényű gyermekek számára lehetőséget biztosított és biztosít a
szakvéleményekben előírt speciális szakemberek általi fejlesztésre külső szakemberek
foglalkoztatásával (megbízási szerződés alapján). A logopédiai ellátás 2013. november 1-jétől
átkerült a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményéhez.
Logopédiai ellátottak száma: 51 gyermek.
Gyógypedagógiai és mozgásfejlesztésben 1 gyermek részesül.
Gyógypedagógiai fejlesztésre 3 gyermek esetében kerül sor.
2012/2013
1fő SNI-s

2013/2014
4 fő SNI-s (megbízási
szerződéssel foglalkoztatott
szakemberekkel ellátottak!)
- 8 fő részképesség és
A Vas Megyei Pedagógiai
tanulási nehézség
Szakszolgálat
megelőzése céljából a
Szentgotthárdi
Nevelési Tanácsadó fejlesztő Tagintézményében
foglalkozásán vett részt.
- 3 gyermek pszichoterápiás
- 2013 májusában a Nevelési fejlesztésen vesz részt
Tanácsadó 4 gyermeket
- 1 gyermek AYREStovábbküldött a TKVRSZB
terápiás fejlesztésben
vizsgálatára
részesül
- 1 gyermek részképesség és
tanulási nehézség
megelőzése céljából részesül
fejlesztésben
9 fő
9 fő
Gyermekvédelmi feladatok ellátása az intézményben:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek megfelelően átdolgozott
Pedagógiai Programja alapján a gyermekvédelem az óvodában két területre osztható:
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- a gyermekek jogainak védelmére, érvényesítésére és
- a hagyományos gyermekvédelmi munkára.
A gyermekvédelmi munka célja a gyermeki jogok családon belüli érvényesülésének segítése.
Az óvoda a gyermekvédelmi feladatokat nevelési évenként határozza meg. Rögzítése az éves
munkatervben történik.
A gyermekvédelmi munka koordinátora a gyermekvédelmi felelős, aki feladatait az óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek értelmében végzi.
A gyermekvédelmi feladatok mind szakszerűbb és magasabb szintű ellátása érdekében ma
már szorosabb szakmai kapcsolatot ápol a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal,
szükség szerint a gyámhivatallal.
Egészségvédelmi feladatok ellátása:
Az óvoda Pedagógiai Programjában meghatározott célja: testileg, lelkileg szellemileg
egészséges gyermekek nevelése, az egészséges életvitel igényére nevelés a szokások
megalapozásával.
Az egészséges életvitelre nevelés, a környezettudatos magatartásformálás mint nevelési cél
elérése komplex feladatok megoldását várja el az intézmény alkalmazottaitól. A gyermekek
étkeztetését biztosító szolgáltató céggel történő egyeztetés és véleménycsere is az
egészségfejlesztést szolgálja.
Az átdolgozott Pedagógiai Program nagy hangsúlyt fektet az egészségfejlesztési feladatok
ellátására. Az Egészségfejlesztési program alapján minden óvodapedagógusnak kiemelt
figyelmet kell fordítania a gyermekek:
- személyi higiénéjére (tisztálkodás, öltözködés, pihenés, védőnői tisztasági- és
fejtetvességi ellenőrzés),
- egészséges táplálkozás szokásainak megerősítésére, zöldség- és gyümölcsnapok, kerti
munkák és zöldségesnél tett látogatások alkalmával szerzett tapasztalatok bővítésére,
- mindennapos testnevelés, testmozgás (rendszeres egészségfejlesztő testmozgás egyéni
fejlettségi szinthez igazítottan) biztosítására, szervezésére,
- testi és lelki egészség fejlesztésére (egészséges, tiszta, biztonságos, harmóniát árasztó
környezet
megteremtése,
írásbeli
szülői
hozzájárulással
egészségügyi
szűrővizsgálatokon való részvétel, fogászati szűrés),
- bántalmazás, erőszak megelőzésére,
- baleset megelőzésére és elsősegélynyújtásra.
A rendszeres egészségügyi ellátás érdekében Dr. Tőkés Emma gyermek szakorvos hetente
három alkalommal, reggelente rendel az óvodában.
Negyedévente, a szülők írásos beleegyezését követően a védőnők fejtetvességi
szűrővizsgálatot tartanak. Amennyiben szükséges, ismételt ellenőrzésre kerül sor, a
visszafertőződés megakadályozása céljából.
Iskolafogászati szűrésen – a szülők írásos beleegyezését követően – sajnos csak a
nagycsoportos korosztály vesz részt, annak ellenére, hogy a Nkt. (20. § (5) bekezdése minden
gyermek évenkénti fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálati részvételéről
rendelkezik, évente legalább egy alkalommal. A nagycsoportosok egyszeri fogászati szűrését
dr. Schultz Antal végzi (koordinátor a munkatervben nevesített óvodapedagógus).
Az óvoda nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos nevelésre. Ezt bizonyítja
- a ma már hagyománnyá vált papírgyűjtés szervezése a szülőkkel együttműködve,
- a használt elem gyűjtése,
- PET palack prés biztosítása, használata, PET palackok gyűjtése,
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- szelektív hulladékgyűjtés csoportonként (a csoportokban is biztosított a szelektív
gyűjtés lehetősége kétterű hulladékgyűjtővel),
- a természetes és épített környezet megóvására, védelmére nevelés („Gondolkodj
globálisan, cselekedj lokálisan!” - a környezetvédők alapelve).
Gyermekvédelmi adatok:
Az óvodába beírt gyermeklétszám: 238 fő.
Veszélyeztetett gyermekek száma: 1 fő.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 15 fő.
Tartósan beteg gyermek: 7 fő.
50 %-os támogatást kap 40 fő.
Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 4 fő. Velük speciális szakemberek foglalkoznak.
1 gyermeknek speciális diétára van szüksége, étkeztetését a család oldja meg.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 10 esetben kért óvodáskorú gyermekről jellemzést.
A gyermekvédelmi felelős:
Az intézmény gyermekvédelmi megbízottja felelősségteljesen látja el feladatát.
Következetesen, éves munkaterv alapján végzi munkáját. Folyamatosan figyelemmel kíséri a
gondozásba vett gyermekek óvodai életét, tartja a kapcsolatot a családgondozókkal, szülőkkel,
óvónő kollégákkal. Rendszeresen részt vesz a Családvédelmi és Egészségnevelő
Koordinációs Bizottság ülésein, az esetmegbeszéléseken, munkájával segíti az észlelő-jelző
rendszer hatékony működtetését. Sajnálatos módon a színvonalas munkáért pótlékot, s kereset
kiegészítést a megváltozott jogszabályok miatt nem kaphat.
Elvégzett feladatai:
 Szeptemberben elkészítette éves munkatervét, meghatározta gyermekvédelmi
feladatait.
 A csoportvezető óvónők tervezései alapján elkészítette a SZEOB Játékvár Óvodája
egészségvédelméről szóló tájékoztatót, melyben korcsoportokra lebontva összegezte
és ismertette a kitűzött célokat, feladatokat a Koordinációs Bizottság ülésén.
 A nevelési év elején egyeztetett az óvónőkkel, az intézményegység-vezetővel, majd
összeállította a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, a tartósan beteg
gyermekek névsorát, és továbbította a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé.
 Decemberben egy magát megnevezni nem kívánó család jótékonysági felajánlást tett
két rászoruló család részére, melynek kiosztására javaslatot kért az
óvodapedagógusoktól.
 Minden óvónő feladata a folyamatos figyelem, odafigyelés a gyermekek egészséges
testi, lelki kiegyensúlyozott fejlődése érdekében. Az esetlegesen felmerülő
problémákról haladéktalanul tájékoztatni kell a gyermekvédelmi felelőst, aki
kompetens az eljárásban.
 Szükség szerint, óvónői kezdeményezésre esetmegbeszélést tartott.
 Figyelemmel kísérte és kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogi változásokat,
melyekről tájékoztatja óvónő társait is.
 Az óvoda igazgatóját, intézményegység vezetőjét folyamatosan tájékoztatja a
felmerülő problémákról, kikéri véleményüket.
 Folyamatosan tartja a kapcsolatot az óvodán kívüli intézményekkel.
 Részt vesz a havonkénti Koordinációs Bizottság ülésein,
 Munkáját nem fogadóóra keretében végzi. Elérhetőségei az óvoda folyosóján
elhelyezett szülői tájékoztató táblán megtalálhatók.
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 Akinek problémája van, személyesen is felkeresheti csoportjában, és a nyugodt
beszélgetés feltételeinek biztosítását követően meghallgatja a hozzá fordulót. Szükség
szerint tanácsot, segítséget ad, javaslatot tesz, szakemberhez irányít.
 Változásokról, új esetekről jelzést küld a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé.
SZEOB Tótágas Bölcsődéje
A bölcsőde gyermekvédelmi tevékenységével meghatározó szereplője az észlelőjelzőrendszernek. A gyermekvédelem átfogja a bölcsődei élet egészét. Tudatos, átfogó és
hatásos prevencióra törekszik. A tudatosság a gyermek, a család megismerésével kezdődik
(családlátogatás, szülői értekezlet), s a gondozónői munka tervezésével folytatódik.
A bölcsődei gyermekvédelem kulcsembere a gondozónő, aki nagymértékben segíti a
gyermekvédelmi felelős munkáját.
Gyermekvédelmi felelős:
Év elején elkészíti az éves munkatervet, amit a SZEOB közös, összevont munkatervéhez
csatolt. A gyermekvédelmi terv alapján gyermekcsoportonként felméri a hátrányos helyzetű
és veszélyeztetett gyermekeket, egyezteti a szakdolgozókkal és a gyermekétkeztetéssel
foglalkozó ügyintézővel. Ezen gyermekek névsorát külön vezeti a napi jelenléti kimutatásban.
Írásban jelezi a szolgálat felé a hátrányos helyzetű gyermekek adatait.
Tájékoztatja az anyagi segítségre szorulókat a támogatás elérésének módjairól.
A nevelési év elején elkészíti kolléganőivel a szülőcsoportos beszélgetés témáinak tervezetét,
melyek az egészséges életmódra, szemléletváltásra fókuszálnak prevenciós programként.
A gondos, együttműködni kész szülők elfogadják a nevelési, életvezetési tanácsokat.
Februárban benyújtotta a szolgálat felé az éves beszámolót a gyermekvédelmi feladatairól.
Pedagógiai jellemzést 2012 és 2014 közötti időszakban összesen 10 esetben készített.
Munkáját nem fogadóóra keretében végzi, de a szülők problémáikkal megkereshetik
személyesen a bölcsődében.
Az észlelő - jelzőrendszer külső tagjaival igyekszik kialakítani a pozitív, hatékony
kapcsolatot, indokolt esetben felveszi a kapcsolatot a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattal.
A havonként megrendezett koordinációs üléseken részt vesz.
A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi változásokat figyelemmel kíséri.
A bölcsőde 2012/2013. évi mutatószámai:
A 2012/2013. nevelési évben 53 gyermek vette igénybe a napközbeni ellátást.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült: 5 gyermek.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé 2012/2013. évben 7 esetben készített
pedagógiai jellemzést.
Gyermekétkeztetés:
Ingyenes étkezők: 5 gyermek (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült),
50 %-ot térítők: 10 gyermek (ebből 4 gyermek tartósan beteg, 9 gyermek nagycsaládos).
A bölcsőde 2013/2014. évi mutatószámai:
A 2013/2014. nevelési évben 54 gyermek vette igénybe a napközbeni ellátást.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült : 5 gyermek.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé 2013/2014. évben két esetben készített
pedagógiai jellemzést.

94

Gyermekétkeztetés:
Ingyenes étkezők: 5 gyermek (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült),
50 %-ot térítők: 9 gyermek (ebből 2 gyermek tartósan beteg, 7 gyermek nagycsaládban él).
Egészségvédelemi feladatok ellátása:
A bölcsődei nevelés-gondozás egyik alapfeladata az egészségvédelem, az egészséges életmód
megalapozása. A helyes szokások kialakításán túl gondoskodik a gyermekek
egészségvédelméről. A 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek megfelelően a gyermekek
egészségügyi ellátását gyermek szakorvos biztosítja, aki havi rendszerességgel, illetve új
gyermek érkezésénél fejtetvesség vizsgálatot tart.
Az ellátás igénybevételével összefüggő tapasztalatok:
A jó szülő - gyermek kapcsolat nem zavarja meg a kisgyermeknevelő és a gyermek között
kialakult kapcsolatot. A hatékony együttműködés alapja a két nevelési színtér kölcsönös és
sokoldalú megismerése, az igények és vélemények feltárása. A gyermek elfogadása,
szükségleteinek feltárása, a segítségadás módjának megtalálása komoly előrelépést
jelentenek. A bölcsőde feladatának érzi, hogy támogassa a családi funkciók teljesítését,
hozzájáruljon a gyermekek és családjaik szociális jólétéhez.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen
végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai, a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének
alkalmával tett megállapítások
A tárgyévben gyámhatósági, gyermekvédelmi szakmai ellenőrzésre nem került sor.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai
alapján







2014 évben továbbra is folytatódik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Ifjúsági Körút elnevezésű prevenciós programja. Fontos, hogy heti rendszerességgel
valósuljon meg a program mind a téli mind a nyári időszakban. Az ifjúsági körút
remek lehetőséget nyújt a Szolgálatnak, hogy a fiatalokkal való kommunikáció során
megismertesse őket magával az intézménnyel, felhívó szórólapokat nyújthat át nekik,
melyen az intézmény elérhetőségei is szerepelnek. A városban csellengő fiataloknak
szabadidős tevékenységet tud ajánlani.
2014-ben a Szolgálatnak további célja, hogy a 2013. évben magvalósult nyári
drámapedagógiai foglalkozás megvalósuljon. A foglalkozáson részt vevő gyermekek
korábban már jelezték, hogy 2014 nyarán is igényt tartanának a programra.
A Gyermekjóléti Szolgálat jövőbeli céljai közé tartózik az iskolai korrepetálás
kibővítése. A Szolgálat látókörébe került gyermekek iskolai tanulmányainak
előmeneteléhez nyújthat támogatást a program. A szociálisan nehéz élethelyzetben élő
családoknál is nagy arányban élnek olyan gyermekek, akik tanulási nehézségekkel,
részképesség zavarokkal küzdenek.
A Gyermekjóléti Szolgálatnak a továbbiakban is kiemelt célja a jövőre
vonatkozóan a mentálhigiénés tevékenység, illetve azok módszereinek széleskörű
alkalmazása. A mentálhigiénés tevékenység célja az egészséges lelki élet
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kialakítása és megtartása, valamint, hogy támogassa és elősegítse az egyén
mentális egészségét és megelőzze a mentális betegségek esetleges kialakulását.
2014-ben a Szolgálat továbbra is nagy hangsúlyt fektet az elektronikus tanácsadásra
a Tanácsadás-sztg közösségi oldalon. A Szolgálat célja olyan információk
megjelenítése a közösségi oldalon, melyek segíthetnek a fiataloknak.

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2003 októberében elfogadott, legutóbb 2013
áprilisában aktualizált Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója három prioritást jelöl
meg, melyek a jövőbeni bűnmegelőzési - közbiztonsági munkát meghatározzák: prevenciós
programok, közterületi jelenlét fokozása és az ifjúságvédelem. Utóbbi talán a legfontosabb
feladat a bűnmegelőzés terén, nem csak az ifjúság áldozattá válásának megakadályozásáról
van itt szó, hanem ugyanilyen fontos cél annak megelőzése, hogy bűnelkövetőkké váljanak.
A fiatalokra, kiskorúakra leselkedő egyik legnagyobb veszélyként a drogveszélyt jelöli meg a
dokumentum, mivel ez a fiatalok körében jelenleg is nagy gondot okoz. Felmérések,
kikérdezéses módszerek alkalmazásával lehet valamennyire valós képet kapni erről a
problémáról. A drog Szentgotthárdon jelen van, annak „kemény”drog formája egyelőre nem
jellemző. Évente változó számban fedez fel a rendőrség használókat, terjesztőket, termelőket.
A probléma ellen mindenképpen fel kell lépni rendőrségi eszközökkel is, megelőzéssel is. A
korábban sikeres prevenciós, ismeretterjesztő program (DADA) finanszírozás nélkül nem
működik. A helyzetet az önkormányzat oldaláról tovább nehezíti, hogy a közoktatási
feladatok állami feladattá váltak – az oktatási intézmények államosítása megtörtént, így a nem
önkormányzati fenntartású iskolákba még nehezebb az önkormányzatnak érdekeit
érvényesíteni.
A Rendőrség folytatja az „Iskola rendőre” programot az általános iskolában és továbbra is
kiemelten kezeli a családon belüli erőszak jelenségét és az ehhez kapcsolható kiskorú
veszélyeztetés bűncselekményét, melyből sajnos 2013-ban kettő előfordult.
A Koncepció szól az Ifjúságvédelmi Őrjárat szükségességéről, valamint a kereskedelmi
egységek ellenőrzése során a dohányáruk, alkoholtermékek gyermekek részére történő
értékesítése ellenőrzésének fontosságáról is.
A dokumentum feladatként fogalmazza meg, hogy a Családvédelmi és Egészségnevelő
Koordinációs Bizottságban az eddigi gyakorlatnak megfelelően folytatni kell az
iskoláskorúak, fiatalkorúak problémáinak folyamatos figyelemmel kísérését, a bűnnel,
bűnözéssel, kábítószerezéssel kapcsolatos jelenségek feltárását és jelzését, a problémák
megoldására javaslat kidolgozását, a problémás egyedi esetek megtárgyalását.
A Koncepció is leszögezi, hogy a Rendőrőrs legfontosabb célkitűzései között szerepel a
közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek számának és súlyossági fokának
csökkentése. A feladatok végrehajtása érdekében a Baleset-megelőzési Bizottság propaganda
tevékenységet folytat. A szeptemberi iskolakezdés kapcsán elrendelt, az iskolák környékének
fokozott ellenőrzését célzó akciót kiterjesztették, és a polgárőrök segítségével végzik.

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés
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A Szentgotthárdon működő civil szervezetek jelentős része foglalkozik a gyermekekkel és az
őket érintő területekkel. A gyermekekhez kapcsolódó feladatok közül leginkább a nyári
táboroztatásból veszik ki a részüket, s ehhez az Önkormányzat is nyújt anyagi támogatást a
Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap terhére.
2013. évben az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány két táborát segítette a város összesen
180.000,- Ft-tal, hozzájárulva ezzel a zalabéri, illetve az Erzsébet tábor költségeinek
csökkentéséhez. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány nyári művészeti táborát
140.000.- Ft-tal segítette a város. Hasonlóképp támogatta az Önkormányzat a Német
Nemzetiségi Önkormányzat nyári gyermekprogramjait 200.000,- Ft-tal, valamint a
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület szervezésében megrendezett Nagyszülők és Unokák
Nemzetközi Sportnapja elnevezésű rendezvényt.
Talán az egyik legaktívabb egyesület e téren a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik
Egyesülete, hiszen ők hosszú évek óta foglalkoznak hátrányos helyzetű és eltérő tantervű
oktatásban részesülő gyermekek patronálásával, korrepetálásával – teljesen ingyen. Tavaly e
tanulókat Pápára vitték el tanulmányi kirándulásra, amelyhez 85.000,- Ft támogatást nyújtott a
város.
A településrészeken működő civil szervezetek (pl.: Rábafüzesért Egyesület, Farkasfa
Jövőjéért Egyesület) és a városrészi önkormányzatok egyes rendezvényein is külön
figyelmet kapnak a gyermekek, ilyenek egyebek közt a húsvéti, gyermeknapi, vagy
karácsonyi rendezvények.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület és az Életfa Baráti Kör egész évben szervez
programokat a gyermekek részére, amelyek mind a gyermekek szabadidejének hasznos
eltöltését célozzák meg. Nyári táboraikban kézműves foglalkozások, sport- és táncprogramok,
hagyományőrző és kulturális ismeretek gazdagítják a résztvevő gyermekek élménytárát.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a
Szentgotthárd Város Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2013. évi
ellátásáról szóló értékelést.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2014. május 16.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tájékoztató

a Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról,
feladatairól
Tisztelt Képviselő-testület!
A személyes gondoskodást nyújtó intézmények az alábbi jogszabályi szabályozások alapján
végzik tevékenységüket:
- 1991. évi LXIV. törvény: a gyermekek jogairól.
- 1993. évi III. törvény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.
- 1997. évi XXXI törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.
- 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó szociálisintézmények
- szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről
- 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.
- Módszertani levél a bölcsődei gondozás-nevelés minimum-feltételeiről és a szakmai
munka részletes szempontjairól.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak alapján a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatait és működési feltételeit a 1/2000.(I.7.)
SzCsM rendelet határozza meg. Szentgotthárdon szociális étkeztetést, nappali idősek
klubját, házi segítségnyújtást, családsegítést, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
közösségi pszichiátriai ellátást, támogató szolgáltatást biztosítanak a rászoruló egyének
számára, valamint a gyermekek napközbeni ellátását biztosítja a város. E szolgáltatásokat
három intézmény: a Városi Gondozási Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
valamint a SZEOB Tótágas Bölcsőde intézmények látják el. Fenntartójuk a Szentgotthárd és
Térsége Önkormányzati Társulás.

I. Városi Gondozási Központ
A Városi Gondozási Központ kötelezően ellátandó feladatként csak Szentgotthárdon
biztosítja a szociális étkeztetést és nappali idősek klubját, önként vállalt feladatként a
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén házi
segítségnyújtást (Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu települések kivételével), jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást, támogató szolgálatot és közösségi pszichiátriai alapellátást.
Az önként vállalt feladatokat finanszírozási szerződés alapján látja el az intézmény. A
támogató szolgálat és a közösségi pszichiátriai alapellátásra a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal írt ki pályázatot, melynek finanszírozási időszaka: 2012. január 01-jétől –
2014. december 31-ig tart. A következő finanszírozási időszakra (2015-2017) szóló pályázat
várhatóan 2014. július 31- ig kerül kiírásra. A 2013. évi XXVII. törvény 17. § (3) bekezdése
szerint „ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása: állami feladat lett.” A Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 ( XI.13.) Korm. rendelet 4/A.§-a alapján
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2013. július 01. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását a
Főigazgatóság biztosítja. A fenti időponttól a Főigazgatóság a fenntartóval megkötött feladatellátási megállapodás keretében láttatja el a feladatot, a szerződés és a finanszírozás 2014.
január 01 –jétől 2014. december 31-ig szól.
Az előterjesztés 1. számú melléklete a Városi Gondozási Központ szolgáltatásait részletesen
mutatja be.

II. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egyik szakfeladata a családsegítés, amelyet a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64§ (1) bekezdése
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 másik szolgáltatása a személyes gondoskodás keretébe
tartozó gyermekjóléti alapellátás, gyermekjóléti szolgáltatás. Továbbá az intézmény az
önálló helyettes szülői ellátást is biztosítja.
A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, melynek keretein belül a szociális
vagy mentálhigiénés problémák, egyéb krízis helyzetek miatt segítségre szoruló személyek,
családok számára nyújt szolgáltatást. A családsegítéshez való hozzáférést valamennyi
települési önkormányzatnak biztosítania kell, a 2000 fő feletti önkormányzatoknak pedig
kötelező biztosítani a családsegítést.
A Szolgálat szakmai munkája során biztosítja:
 a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldásának elősegítését,
 a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését,
 a munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a
fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai
betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.
A Gyvt. 39. § (1) bekezdése írja le a gyermekjóléti szolgáltatás fogalmát. E szerint a
gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Az 1997. évi XXXI. tv.
(Gyermekvédelmi törvény) 94. § (1) és (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat
feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, ezen belül
a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. A (2) bekezdés kimondja, hogy a települési
önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni.
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A feladatellátáshoz a 15/1998. ( IV. 30.) NM rendelet tartalmazza a személyek szakmai
feladatairól és működési feltételeiről szóló előírásokat.
Az intézmény részletes beszámolóját az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

III. SZEOB Tótágas Bölcsőde
A SZEOB Tótágas Bölcsőde a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény adta
lehetőségnek megfelelően egy többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény
intézményegységeként nemcsak köznevelési tevékenységet, bölcsődei nevelést gondozást is
ellát, mely a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosítja. Kiemelt
feladata: Napközbeni kisgyermekellátás, bölcsőde- a családban nevelkedő 0-3 éves korú
gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása, nevelése, egészséges testi fejlődés
elősegítése, érzelmi fejlődés és szocializáció segítése, megismerési folyamatok fejlődésének
segítése, valamint magas színvonalú gondozó-nevelőmunka biztosítása az ellátottak számára,
amelyhez a fenntartó pályázata segítségével korszerű, gyermekközpontú környezetet biztosít.
Jelenleg a Bölcsőde 4 csoporttal működik, 54 férőhellyel, amely igény alapján 68 férőhelyre
bővíthető a működési engedélyben megengedettek alapján.
Az intézményben az elmúlt időszakban két hatósági ellenőrzés volt, melynek „Összegzését”
az alábbiakban olvashatjuk:
„Dicséretes, hogy a korábbi hatósági ellenőrzés jegyzőkönyvében szereplő javaslatainkat a
fenntartó figyelembe vette, szinte teljes mértékben megvalósultak, vagy az idei évben
megvalósulnak. Az uniós támogatásból egy korszerű, szinte teljesen felújított, modern
bölcsőde áll rendelkezésre a szolgáltatást igénybevevők számára. Az idei év feladata lesz az
árnyékolók cseréje, valamint a homokozó és a játszókert kopottabb részeinek földdel való
feltöltése.
A bölcsőde kisgyermeknevelői rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, készségekkel, melyek
hozzájárulhatnak a hatékony és eredményes munkához, hatékony együttműködés van az
intézményvezető és a bölcsődevezető között.”
A Tótágas Bölcsőde részletes beszámolóját az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást
nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól szóló Tájékoztatót megismerte és elfogadja / az
alábbi kiegészítéssel fogadja el: ……………………………………..
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
intézményvezetők
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Szentgotthárd, 2014. május 18.

dr. Gábor László
Önk. és Térségi Erőforrás v.
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
1.számú melléklet
Városi Gondozási Központ
9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1.
Tel: 94/554-168, 554-169.
E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu
Üsz: 122-1 /2014.
Tárgy. Városi Gondozási Központ szolgáltatásainak
szakmai beszámolója
Dr. Gábor László
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezető részére
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
Tisztelt Erőforrások Vezető Úr!
1. A Városi Gondozási Központ integrált szociális intézményként 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 feladatok normatív állami támogatás igénybevételével, az önként vállalt
feladatok finanszírozási szerződéssel működnek.
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: Az intézmény működési területén élő időskorúak, egészségügyi és
szociális problémával küzdő aktívkorúak, különböző fogyatékossággal élő, valamint
pszichiátriai betegségben szenvedő lakosok.
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A Gondozási Központ valamennyi szolgáltatása az Arany János út 1. szám alatti
akadálymentesített épületben működik. Az intézmény által működtetett szolgáltatások
határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkeznek. Kiadója a Vas Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, száma: VAC/SzGY/785-4/2013.
Személyi feltételek
Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma: 33 fő.
Ebből 30 fő főfoglalkozású, 2 fő 4 órás részfoglalkozású és 4 fő megbízási szerződéssel
foglalkoztatott.
A szakalkalmazottak létszáma: 31 fő, a technikai alkalmazottak létszáma: 5 fő.

1. számú táblázat
Városi Gondozási Központ szakfeladatainak létszámkimutatása

Szakfeladat
Nappali
Idősek
Klubja
Szociálisétkeztetés
Házi
segítségnyújtás
Sztg.
Házi
segítségnyújtás
Kistérség
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
Támogató
Szolgálat
Közösségi
Pszichiátriai
alapellátás
Mindösszesen:

Létszám
Főfoglalkozású

10

Létszám
Részfoglalkozású Szakmai
megbízási
szerződés
6

1
10

-

1
10

-

2

2

4

-

2

-

2

-

4

-

3

1

1

4

5

-

30

6

31

5

Technikai

4

A jelenleg foglalkoztatott szakalkalmazottak valamennyien rendelkeznek az 1/2000. SZCSM
rendelet 3. számú mellékletében szabályozott, az adott munkakör betöltéséhez szükséges
szakképesítéssel, így a szakképzettségi arány 100 %-os.
A szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 5 fő főiskolai, 1 fő egyetemi, 5 fő
emeltszintű, a többiek pedig középfokú szakképesítéssel rendelkeznek. A szakvizsgázottak
létszáma: 5 fő. Szakalkalmazottaink rendelkeznek a Nemzeti Család és Szociálpolitikai
Intézet Képzési Igazgatósága által kiadott működési nyilvántartási számmal. Szakdolgozók az
éves továbbképzési terv és a 9/2002. (VIII.4.) SZCSM rendeletben meghatározottak szerint
folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken. Továbbképzési kötelezettségét valamennyi
alkalmazott teljesítette az előírt továbbképzési ciklusban.
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A kinevezéssel rendelkező alkalmazottak közül 3 főnek van határozott idejű közalkalmazotti
kinevezése, a többieké határozatlan idejű.
Szülési szabadság, GYED, GYES miatt tartósan távollevők száma: 1 fő.
2013-ban közalkalmazotti jogviszonyba felvétel illetve megszüntetés nem történt.
A Közösségi Pszichiátriai alapellátás szakfeladaton 1 fő 4 órás megbízási szerződéses
jogviszony 2013. december 31-vel szűnt meg, az álláshely betöltése jelenleg folyamatban van.
Közfoglalkoztatás keretében 2013-ben 7 főt, 2014-ben ez idáig 4 főt foglalkoztattunk.
2013-ban az önkéntes foglalkoztatottak száma 1 fő volt, az általa ledolgozott munkaóra
száma: 120 óra.
Intézményünk együttműködési megállapodást kötött a Vörösmarty Mihály Gimnáziummal,
így a diákoknak lehetőségük van a Gondozási Központban iskolai közösségi szolgálatot
teljesíteni. 2013-ban 18 fő teljesített közösségi szolgálatot. A diákok által végzett
tevékenységek: műsorszolgáltatás, rendezvények lebonyolításában való segédkezés.
2. Biztosított alapszolgáltatások bemutatása
2.1.Kizárólag Szentgotthárd Város közigazgatási területén működtetett szolgáltatások
2.1.1. Étkeztetés
E szolgáltatás keretében a szociálisan rászorult személyek részére naponta főétkezésként 1
adag meleg ebédet biztosítunk. A szociálisan rászorultak jogosultsági körét és feltételeit
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2003. (IV.30.) ÖKT rendelete
szabályozza.
Az ebédet az intézmény egyéb főzőhely keretében, 2014. március 01-től a JUST Food Kft.
által működtetett Széchényi István Általános Iskola konyhájáról vásárolja. A vásárolt
élelmezés jelenlegi ára: normál ebéd: 677 Ft, diétás ebéd: 707 Ft, a reggeli: 276 Ft.
A szolgáltatás keretében normál illetve egészségügyi indok alapján diétás étkezés is
igényelhető.
A szolgáltatás gyakorlati lebonyolításához 2 db váltó éthordó szükséges. A szolgáltató által a
névre szóló éthordókba kiadagolt ebédeket egyrészt az igénylő saját maga viszi el a
kiszállítást követően az intézményből, illetve a város területén a házi szociális gondozónők
kerékpárral, másrészt az intézmény saját gépkocsija szállítja ki a csatolt településeken
(Rábafüzes, Jakabháza, Zsida, Zsidahegy, Rábakethely, Máriaujfalu, Farkasfa, Rábatótfalu)
lévő központi megállóhelyekre illetve szükség szerint lakásra.
Az ételszállítást végző Renault Kango LNU-623 forgalmi rendszámú személygépkocsi 2009ben került beszerzésre. Ez a gépkocsi jelentős és nélkülözhetetlen tárgyi eszköz valamennyi
szolgáltatás napi működtetésében. Biztosítja szociális étkeztetés részére az ebédszállítást,
házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás vonatkozásában délelőtt, délután és az esti
órákban a szükséges gondozási tevékenység ellátása céljából a gondozónők településekre való
kijutását, ellátja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a készenléti ügyeletet (16
órától másnap reggel 8 óráig) valamint ellátja a gondozottak orvoshoz, szakorvoshoz való
szükség szerinti szállítását. A gépkocsi 5 éves kora, a napi jelentős igénybevétele miatt a
karbantartási költségek folyamatosan emelkednek, fenntartása egyre több költségvetési forrást
igényel, ezért célszerű 2015-ben tervezni a cseréjét.
Ennek a szolgáltatásnak továbbra is az alapvető hiányossága, hogy finanszírozási okok miatt a
falvakban hétvégén és ünnepnapokon az étkezés lehetősége nem megoldott.
A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres jövedelmétől függően térítési díjköteles. Étkezés
2014. évre fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díja:
● ebéd szállítás nélkül: 570 Ft/nap/adag
● ebéd szállítással: 680 Ft/nap/adag
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Ellátotti létszámadatok
● Étkezés 2014 évre tervezett átlagos ellátotti létszáma: 170 fő
(Ebből 120 fő vidéki szociális étkező 50 fő az Idősek Klubja étkezői létszáma)
● 2013. évi normatíva elszámolás szerinti ellátotti létszám: 159 fő. (Létszám kiszállítással:
115,85 fő, létszám helyben étkező: 42,86 fő)
Normatíva (21 fő) elmaradás indoka:
Magasabb volt a tárgyév folyamán az ellátásból kikerültek száma, mint a tárgyév folyamán az
ellátásba vettek száma.
Kikerülés okai: egyrészt elhalálozás, másrészt az igényelt szolgáltatás lemondása az
ELAMEN által biztosított ebéd minősége és mennyisége miatt.
● Az ellátottak létszáma a 2013. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 156 fő (117 fő
vidéki étkező+ 39 fő klubétkező)
A tárgyév folyamán 34 fő került ellátásba és 47 fő került ki az ellátásból.
A nemek aránya: 101 fő nő 64,7 % és 55 fő férfi 35,3 %.
A nő ellátottak aránya 54,5 %-kal haladja meg a férfiakét.
● Étkeztetést igénybevevő vidéki étkezők létszáma: 117 fő.
A 117 főből:
 76 fő nő (65,0 %) és 41 fő férfi (35,0 %)
 54 fő egyedül él (46,2 %), 63 fő házastárssal/családtaggal él (53,8 %). Az egyedül
élők közül 35 fő nő (64,8 %), 19 fő férfi (35,21 %).
 jogosultsági szempontból időskorú nyugdíjas 100 fő (85,5 %), rokkantnyugdíjas 6 fő
(5,1 %), munkanélküli 11 fő (9,4 %)
 a szolgáltatásért 8 fő nem fizet személyi térítési díjat
2013-ben 39 főnek szűnt meg az ellátása. Ebből meghalt 17 fő, lemondta az ellátást 22 fő,
bentlakásos intézményi elhelyezést vette igénybe 0 fő.
2. számú táblázat
Étkeztetést igénybe vevők adatai 2011-től 2013-ig az éves statisztikai jelentések alapján.
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száma
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ellátásból
kikerülők
száma
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28
39

Ellátottak száma a tárgyév Az
ellátásért
XII. 31-én
térítési díjat
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Nő

fizetők
száma

125
125
117

76
77
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123
119
109

49
48
41

nem
fizetők
száma
2
6
8

Étkeztetést igénybevevők 2014. április 30-ai létszáma: 113 fő
(Idősek Klubja nélkül)
2.1.2. Nappali Idősek Klubja
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A klub feladata, hogy az ellátást igénybe vevők részére szervezzen szociális egészségi és
mentális állapotuknak megfelelő, a napi élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatásokat.
A klubot azok az idősek vehetik igénybe, akik otthonukban élnek, de társaságra, közösségre,
hasznos, értelmes időtöltésre vágynak, testi és szellemi aktivitásuk megőrzését fontosnak
tartják.
A klub folyamatosan, 7 napos nyitva tartással üzemel. A klub nyitva tartás: hétfőtől
vasárnapig 7 óra 45 perctől – 15 óra 45 percig tart. A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres
jövedelemétől függően térítési díjköteles.
2014 évre az Idősek Klubja fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díjai
1. Étkeztetés intézményi térítési díja:
ebéd: 570 Ft/fő/nap
reggeli: 250 Ft/fő/nap
2. Klub – tartózkodás intézményi térítési díja: 180 Ft/fő/nap
A klub által biztosított szolgáltatások
•Lebonyolítja az étkeztetés keretében megrendelt időskornak megfelelő kétszeri étkezést
(reggelit és ebédet), helyben történő fogyasztással. 35 fő napi rendszerességgel étkezik, 3 fő
ellátott csak a klub tagságot veszi igénybe. A reggelit naponta 12-13 fő igényli. Az ellátottak
85 %- a normál, 5% diabétes, 10 % epekímélő étkezést igényelt.
•Szervezi a kulturált klubéletet, biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését (kirándulás,
tévénézés, zenehallgatás, könyv, napi és hetilapok olvasása, videózás, társasjátékozás, stb.)
•Egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése (vércukor,
vérnyomás, testsúlymérés, tüdőszűrés, gyógyszerek felíratása, kiváltása, beutalók megkérése,
stb.)
A klubtagok egészségi állapota a legtöbb esetben nem megfelelő.
Az ellátottak közül: 3 fő részesül fogyatékossági támogatásban.
Pszichés megbetegedésben: 12 fő, halmozottan előforduló megbetegedésben: 22 fő,
érzékszervi megbetegedésben (látás, hallás): 11 fő, mozgásszervi megbetegedés: 11 fő,
alkohol okozta problémák: 3 fő, emésztőrendszeri megbetegedésben: 6 fő, szív- érrendszeri
megbetegedésben: 15 fő, demencia megbetegedésben: 0 fő, daganatos megbetegedésben 6 fő
érintett.
A klubtagok egészségi állapotát %- os megosztásban az alábbi grafikon ábrázolja
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Kulbtagok egészségügyi állapota (%)
(Elátotti létszám 42 fő)
0%

Pszichés

14%

Érzékszerv
(látás -hallás)
Emésztőrendszer

26%

13%

Daganat
Mozgásszervi
Alkohol

7%
17%

Szív és
érrendszer
Halmozott

7%
3%

13%

Demencia

Egészségi állapot jelentős mértékű csökkenése esetén lehetőség nyílik a közösségi
pszichiátriai alapellátás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve támogató szolgáltatás
igénybevételére. Jelenleg 10 fő részesül közösségi pszichiátriai alapellátásban 4 fő
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, 6 fő pedig támogató szolgáltatásban.
•A klub rendelkezik automata mosógéppel és vasalóval, így a személyes holmik mosása,
mosatása és vasalása biztosított
•A személyi higiéné fenntartásához zuhanyzási lehetőség biztosított. A női és férfi
zuhanyzókat bármikor lehet használni. A szükséges segítséget megadjuk a fürdésnél, ha
igénylik. Rendszeresen 5-6 fő él a lehetőséggel. Hajápolásra is van lehetőség, minden héten,
csütörtöki napokon, általában 6-10 fő igényli a frizura készítését. - biztosítva az ápolt
megjelenést és tisztaságérzetet
•Hivatalos ügyek intézésének segítése (segélykérelmek, idősotthoni elhelyezési kérelmek,
közgyógyellátási kérelem előkészítése, stb.)
•Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
•Önszerveződő csoportok tevékenységének támogatása
•Mentálhigiénés gondozás, támogatás
•Rendezvények, programok szervezése. Hagyománnyá vált már a névnapokról, húsvéti,
karácsonyi, nemzeti stb. ünnepekről való közös megemlékezés, júniusban az „Idősek
Hónapjának” októberben, pedig az „Idősek Világnapjának” városi szinten történő
megszervezése. Ismeretterjesztő és felvilágosító előadások, színházi előadások közös
megtekintése, stb.
•A klubban az együttélés szabályait belső rendelkezés, a házirend szabályozza
Ellátotti létszám adatok:
2014. évi normatíva igénylés szerinti létszám: 50 fő.
2013. évi normatíva elszámolás szerinti létszám: 45 fő.
2013. december 31-ei statisztikai jelentés alapján az ellátottak létszáma: 42 fő.
2013-ban 5 fő került ellátásba és 9 fő került ki az ellátásból.
A nemek aránya 14 fő férfi ( 33% ) és 28 fő nő ( 67% ).
3. számú táblázat
Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2013. december 31-én
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Férfi
1
5
3
2
3
14

Korcsoport
18 - 39 éves
40 - 59 éves
60 - 69 éves
70 -79 éves
80 Összesen

Nő
1
4
7
9
7
28

A demográfiai adatokat vizsgálva a szolgáltatást, 14 fő férfi és 28 fő nő vette igénybe. A
kliensek többsége 3 korcsoportból -, 60-69, 70-79, 80 év felettiekből kerül ki.
A korösszetételt vizsgálva a férfiaknál minimális eltéréseket találunk, a nőknél nagyobb
eltérések mutatkoznak, de örvendetes, hogy többen vannak az igénybevevők között 80 éven
felüliek is az ellátottak 23 %-t teszik ki. Az átlag életkor a nőknél 70 év a férfiaknál 67 év.
Személyi térítési díjat fizetők száma: 99,98%. A tagok 80%-a aktívan, napi rendszerességgel
látogatja a klubot. Az ellátást igénybe vevők 71 %-a egyedül él, ebből 70 %-a özvegy,
többségüknek azonban vannak hozzátartozói, de kevesen élnek együtt a családjukkal.
A 42 fő jogosultsági feltételek szerinti megoszlása:
Öregségi nyugellátásban részesül: 30 fő, rokkantsági ellátásban: 5 fő rehabilitációs ellátásban:
5 fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban: 1 fő, jövedelem nélküli ellátásban: 1 fő.

Jogosultsági feltételek megoszlása (%)
(Jugosult létszám: 42 fő)

12%

2%

2%
Öregségi
nyugdíj
Rokkantsági
ellátás

12%

Rehabilitációs
ellátás
Jövedelem
nélküli ellátás

72%

Foglalkoztatást
helyetesítő
támogatás

Az ellátottak köre főként az öregségi nyugellátásban részesülők köréből tevődik össze. A
klub szolgáltatásait az utóbbi években egyre több pszichiátriai ellátott (12 fő) is igénybe veszi,
ebből kifolyólag adódnak konfliktusok
A szolgáltatást olyan idősek veszik igénybe, akik megőrizték járó és tájékozódó képességüket,
el tudnak járni a klubba és onnan haza. Természetesen vannak kivételek, és szükség van arra,
hogy a nehezen mozgó, vagy nehezen tájékozódó idős embert, ha a család nem tudja
megoldani az ellátott klubba való eljutását, akkor gondozónői kíséretet vehet igénybe.
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Napi rendszerességgel: 1 fő ellátott gondozónői kísérettel, 1 fő a támogató szolgálat szállítását
veszi igénybe, 2 fő speciális kerékpárral, 1 fő elektromos kerekes székkel érkezik a klubba.
4. számú táblázat
Az idősek klubja szolgáltatását igénybevevők létszámának alakulása 2011-től – 2013-ig.
Ellátottak száma a tárgyév XII. Az ellátásért térítési
31-én
díjat
ellátásból
nem
fizetők
kikerülők Összesen
Férfi
Nő
fizetők
száma
száma
száma
8
50
19
31
50
7
46
16
30
46
9
42
14
28
41
1

A tárgyév folyamán
Év

2011
2012
2013

ellátásba
vettek
száma
5
3
5

A táblázatból megfigyelhető, hogy kétszer annyi a női ellátottak száma mint a férfiaké, ennek
oka, hogy a férfiak halandósága magasabb, mint a nőké.
2013-ban 9 főnek szűnt meg az ellátása, 7 fő meghalt, 1 fő tartós bentlakásos intézménybe
került, 1fő megromlott egészségi állapota miatt házi segítségnyújtást igényelt.
2013. december 31 - én az idősek klubja ellátottainak létszáma: 42 fő
2.2. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati társulás településeinek közigazgatási
területén működtetett szolgáltatások
2.2.1. Házi segítségnyújtás
●A szentgotthárdi kistérség településeinek közigazgatási területén (Apátistvánfalva, Orfalu és
Kétvölgy települések kivételével) kötelezően működtetett szolgáltatás.
Az intézmény a szolgáltatást az igénylő önálló életvitelének minél további fenntartása
érdekében fizikai, egészségügyi, mentális, szociális szükségleteinek megfelelően a
igénybevevő lakásán, lakókörnyezetében 2010. szeptember 03-tól az intézményvezetőtől
megkért és általa kiadott gondozási szükséglet fennállásáról szóló szakvélemény alapján
biztosítja.
●Feladata: az igénybevevő saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartásának a
segítése (tisztálkodás segítése, ruházat és környezet tisztántartása, bevásárlás,
gyógyszerfelíratás, kiváltás és adagolás, hivatalos ügyintézés, emberi kapcsolatok ápolása,
étkezésben való segédkezés, alapvető gondozási és ápolási feladatok ellátása, stb.) Olyan idős,
illetve egészségi állapotuk és önkiszolgálási képesség hiánya miatt rászoruló személyek
számára, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és hozzátartozóik sem tudnak
gondoskodni róluk.
● Működési engedély szerinti éves ellátható személyek száma: 108 fő (2011. október 03-tól)
● Az igénybevevők részére a szolgáltatást a megállapított gondozási szükségletnek megfelelő
időtartamban nyújtunk, az a napi 4 órát nem haladhatja meg.
5. sz. táblázat
Az intézményvezető által kiadott szakvélemények kimutatása 2011-től 2013-ig.
Év

Megállapított gondozási szükséglet időtartama
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2011
2014
2013

4 óra
14
6
12

3 óra
4
3
6

2 óra
6
10
9

1 óra
4
10
5

Összesen
28
29
32

A gondozási tevékenységek közül az 1 órás gondozási szükséglet keretében a bevásárlást, a
ruházat tisztántartását, a gyógyszer felíratást és beszerzést, valamint a kiadagolást igénylik.
Míg a magasabb gondozási szükségletek esetében a teljes körű, napi háromszori gondozást
veszik igénybe, kihasználva a maximálisan megállapítható 4 órát.
● A szolgáltatás egyéni jövedelemtől függően térítési díj köteles.
A házi segítségnyújtás 2014. évre fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díja. 950
Ft/óra.
Ellátotti létszámadatok
2014. évi normatíva igénylés szerinti tervezett létszám: 60 fő.
2013. évi normatíva elszámolás alapján az éves ellátotti létszáma: 59 fő
Ellátottak létszáma a 2013. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 75 fő
Ebből: Kistérségi ellátottak létszáma: 27 fő
Szentgotthárdi ellátottak létszáma: 48 fő
A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 27 fő településenkénti kimuttása:
1. körzet: Felsőszölnök 1 fő, Szakonyfalu 0 fő, Alsószölnök 1 fő.
2. körzet: Rátót 3 fő, Vasszentmihály 3 fő, Gasztony 0 fő, Rönök 2 fő, Nemesmedves 0 fő.
3. körzet: Rábagyarmat 5 fő, Csörötnek 9 fő, Magyarlak 3 fő
2013-ban:
- az ellátásba kerültek létszáma: 32 fő. Ebből 20 fő a szentgotthárdi és 12 fő a kistérségi
ellátott.
- az ellátásból kikerültek létszáma: 31 fő. Ebből 21 fő a szentgotthárdi és 10 fő a kistérségi
ellátott.
Az igénylések gyakran párosulnak az intézmény által nyújtott más szolgáltatások
igénylésével.
7 fő csak gondozást, 41 fő pedig a gondozás mellett étkeztetést, 25 fő jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást is igényel.
6. számú táblázat
Házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2011-től 2013-ig az éves statisztikai jelentések
alapján
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2011.
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Orfalu
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Ellátásba
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-

Ellátásból
kikerülők
száma
2
4
-
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0
4
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Gasztony
Rönök
Rátót
Nemesmedves
Rábagyarmat
Felsőszölnök
Alsószölnök
Szakonyfalu
Csörötnek
Magyarlak
Kistérség
összesen
Szentgotthárd
Mindösszesen

1
1
1
3
1

1
3
4
1
2
3

1
1
3
3
1
7
6

1
1
3
2

1
3
2
1
4
4

1
1
3
3
1
7
6

-

7

20

26

10

16

26

-

18

26
46

51
77

17
27

34
50

51

-

25

2012.
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Rönök
Rátót
Nemesmedves
Rábagyarmat
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Alsószölnök
Szakonyfalu
Csörötnek
Magyarlak
Kistérség
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Szentgotthárd
Mindösszesen

5
1

1
4

7

8

25

8

17

25

-

22
29

24
32

49
74

17
25

32
49

49
74

-

Ellátásba
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száma

Ellátásból
kikerülők
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2

1
1
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-
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2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
4
4
2
1
1
2
1
1
1
11
4
7
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3
1
2
3
-
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Település

77

Ellátásba
vettek
száma
1

Ellátásból
kikerülők
száma
1

2
2

-
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2
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1
2
3
1
2
3
-
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Rábagyarmat
Felsőszölnök
Alsószölnök
Szakonyfalu
Csörötnek
Magyarlak
Kistérség
összesen
Szentgotthárd
Mindösszesen

4

3
1

1
2

3
2

5
1
1
9
3

2
1

3
1

3

6
2

5
1
1
9
3

-

12

10

27

10

17

27

-

20
22

21
21

48
75

14
24

34
51

48
75

-

1

Házi segítségnyújtás 2013. december 31-ei ellátotti létszámának korcsoport szerinti
megosztása:
Az ellátottak 95 %-a (71 fő) 65 éven felüli. Ebből 65 % (46 fő) a szentgotthárdi, 35 % (25 fő)
a kistérségiek aránya.
Szentgotthárdon az ellátotti létszám 48 fő, ebből 14 fő férfi, 34 fő nő :
Kistérség településein összesen az ellátotti létszám 27 fő, ebből 10 fő férfi és 17 fő nő:
7. sz.táblázat
2013. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása
Település

Szentgotthárd

Kistérség

életkor

férfi

nő

férfi

nő

40-59 éves

-

1 fő

1 fő

-

60-64 éves

1 fő

-

1 fő

-

65-69 éves

3 fő

1 fő

-

1 fő

70-74 éves

-

7 fő

1 fő

1 fő

75-79 éves

3 fő

5 fő

3 fő

3 fő

80-89 éves

6 fő

18 fő

4 fő

11 fő

90 év feletti

1 fő

2 fő

-

1 fő

Összes:

14 fő

34 fő

10 fő

17 fő

Szentgotthárd és kistérség esetében is a vizsgált 2011-2013-es időszakban az ellátotti létszám
stagnált.
Az ellátottak kor és nem szerinti eloszlását vizsgálva elmondhatjuk, hogy az országra
jellemző demográfiai adatok igazolódnak. A férfiak magasabb halandósága az idősebb korúak
között nőtöbbletet idéz elő. A vizsgált években az arányuk állandó, a nők az ellátotti létszám
65-70 %-át, míg a férfiak a 30-35 %-át, teszik ki. A családi állapot tekintetében az ellátottak
75-80%-a egyedül él, gyermekei és unokái távol élnek munkájuk miatt nem tudnak az idős
ember gondozásából részt vállalni.
A szolgáltatást igénybevevők tekintetében elmondható, hogy a célcsoportot döntő többséggel
az öregségi illetve a rokkant nyugdíjban részesülő személyek alkotják. Életkor szerinti
megoszlások alapján a 80 év felettiek aránya a kiemelkedően magas. Az öregségi

111

nyugdíjkorhatárt még el nem érők, vagyis az aktív korú személyek aránya alacsonyabb, ők
elsősorban végstádiumban lévő rákos, daganatos betegek.
Az ellátási területen mind a férfiak mind a nők esetében a legtöbb ellátott 80-89 év között van.
A kistérségben a napi feladatellátást továbbra is nehezíti, az adott településen élő ellátottak
megközelítése, az ottani útviszonyoknak megfelelő intézményi gépjármű hiánya, az egyes
települések közötti közúti közlekedés, az autóbuszjáratok hiánya, stb.. Látható az is, hogy míg
egyes településeken -Magyarlak, Csörötnek, Rábagyarmat- szinte már 1 fő gondozónő
jelenléte vált szükségessé, addig más településeken, egyáltalán nem, vagy csak elvétve
igényelik a szolgáltatást, mint pl. Rönök, Nemesmedves, Gasztony, Szakony, és a kiválást
megelőzően Orfalu. Ezért a gondozónők munkaidejének gazdaságos felhasználása érdekében
elengedhetetlen a gépjármű.
Megállapítható, hogy egyre inkább emelkedik azon kliensek száma, akik a délelőtti ellátáson
kívül a délutáni/esti gondozást is igénylik egészségi állapotukból kifolyólag, amely
értelemszerűen teljes mértékben megkívánja a személyi és tárgyi feltételek igénybevételét.
2.2.2.Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Ezt a szolgáltatást a saját otthonukban 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, az igénybe vevők
biztonságérzetét erősítsük és a szükséges szakszerű segítségnyújtás minél gyorsabb
biztosításával a súlyosabb helyzetek kialakulását, megelőzzük.
2013.-as évben a működtetésben bekövetkező változások
A 2013. évi XXVII. törvény 17. § (3) bekezdése szerint „ A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás biztosítása: állami feladat lett.”
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 ( XI.13.) Korm. rendelet
4/A.§-a alapján 2013. július 01 napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
feladatellátását a Főigazgatóság biztosítja.
A fenti időponttól a Főigazgatóság a fenntartóval megkötött feladat-ellátási megállapodás
keretében láttatja el a feladatot.
2014. évi megkötött szerződés száma: SZERZ-X-391/2014.
A szerződés időtartama határozott: 2014. január 01-től-2014. december 31.-ig szól.
2014. évre vállalt feladatmutató : 49 db jelzőkészülék
A működési engedély alapján kihelyezhető jelzőkészülék száma: 60 db.
A rendelkezésre álló jelzőkészülékek- 4 db kivételével- a kétirányú kommunikációs
feltételeknek nem felelnek meg, cserére szorulnak, amit fokozatosan tervezni kell.
A szolgáltatás önálló diszpécserközponttal működik, ami az Arany J. u. 1. szám alatti
épületben található.
A diszpécserközpontban szolgálatot teljesítő gondozónő felügyeli a riasztást és a segélykérő
jelzést követően, értesíti a készenléti ügyeletes gondozónőt, aki gépkocsival 30 percen belül
köteles megjelenni a riasztás helyszínén, hogy a kompetenciájának megfelelően intézkedést
kezdeményezzen.
Valamennyi felvételi eljárás során vizsgáljuk a szociális rászorultság fennállásának
jogosultsági feltételeit kivétel piaci alapon igényelt szolgáltatás esetén.
Szociálisan rászorult az:
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● Aki egyedül él és életkora 65 év felett van,
● Aki egyedül él és súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg
● Aki 2 személyes háztartásban él, 65 éven felüli vagy súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai
beteg, ha egészségi állapota indokolja a készülék folyamatos használatát.
Feladatmutató igények teljesülése
8. sz. táblázat
Finanszírozási
szerződés
alapján
Vállalt feladatmutató
Működési támogatás összege
Ténylegesen
teljesített
feladatmutató
Kiutalt támogatási összegből
visszafizetendő

2011. évben

2012. évben

2013./ I. félév

2013. / II. félév

59 db
50 db
2.565.000 Ft 1.717.900 Ft
52,90 db
46,63 db

60 db
975 847 Ft
46,63 db

49 db
844 142 Ft
44,29 db

213500

165 748 Ft

50 831 Ft

84 250 Ft

2013. december 31.-én kihelyezett készülékek száma: 43 db
Ebből: 16 db a kistérségben
27 db Szentgotthárdon van kihelyezve és valamennyien szociálisan rászorultak.
2013. december 31-én ellátást igénylők szociális rászorultság szerinti megoszlása
○ Egyedül élő 65 év feletti személy: 33 fő
○ Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy: 5 fő
○ Egyedül élő pszichiátriai beteg: 1 fő
○ Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti: 3 fő
○ Kétszemélyes háztartásban élő súlyosan fogyatékos: 1 fő
○ Kétszemélyes háztartásban élő pszichiátriai beteg: Az ellátottakból házi segítségnyújtást is igénylők száma: 25 fő
○ A 25 fő gondozási szükséglete:
Napi 1 óra → 6 fő
Napi 2 óra → 11 fő
Napi 3 óra → 5 fő
Napi 4 óra → 3 fő
9. számú táblázat
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2011-től 2013-ig az éves
statisztikai jelentések alapján.
A tárgyév folyamán
Év

2011.

Település

Ellátásba
vettek
száma
Kétvölgy
Apátistvánfalva Orfalu
Vasszentmihály Gasztony
-

Ellátásból
kikerülők
száma
1

Ellátottak
száma
tárgyév XII. 31-én
Összesen Férfi

Nő

1
-

1
-

-

a Az
ellátásért
térítési díjat
Nem
Fizetők
fizetők
száma
száma
1
-
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Rönök
Rátót
Nemesmedves
Rábagyarmat
Felsőszölnök
Alsószölnök
Szakonyfalu
Csörötnek
Magyarlak
Kistérség
összesen
Szentgotthárd
Mindösszesen

1
2

1
2
6

1
1
1
7
5

4
-

1
1
1
3
5

1
1
1
7
5

-

3

10

16

4

12

16

-

10
13

13
23

33
49

5
9

28
40

33
49

-

A tárgyév folyamán
Év

2012.

Település

Ellátásba
vettek
száma
Kétvölgy
Apátistvánfalva Orfalu
Vasszentmihály Gasztony
Rönök
Rátót
Nemesmedves
Rábagyarmat
Felsőszölnök
Alsószölnök
Szakonyfalu
Csörötnek
Magyarlak
Kistérség
0
összesen
Szentgotthárd
10
Mindösszesen 10

Ellátásból
kikerülők
száma
-

2013.

Település

Ellátásba
vettek
száma
Kétvölgy
Apátistvánfalva Orfalu
Vasszentmihály Gasztony
-

a Az
ellátásért
térítési díjat
Nem
Fizetők
fizetők
száma
száma
1
1
1
1
7
5
-

Összesen Férfi

Nő

1
1
1
1
7
5

4
-

1
1
1
1
3
5

0

16

4

12

16

-

12
12

31
47

7
11

24
36

31
47

-

A tárgyév folyamán
Év

Ellátottak
száma
tárgyév XII. 31-én

Ellátásból
kikerülők
száma
-

Ellátottak
száma
tárgyév XII. 31-én
Összesen Férfi

Nő

1
-

1
-

-

a Az
ellátásért
térítési díjat
Nem
Fizetők
fizetők
száma
száma
1
-

114

Rönök
Rátót
Nemesmedves
Rábagyarmat
Felsőszölnök
Alsószölnök
Szakonyfalu
Csörötnek
Magyarlak
Kistérség
összesen
Szentgotthárd
Mindösszesen

1
1
-

1
1

1
1
1
1
1
6
4

1
1
3
-

1
1
1
3
4

1
1
1
1
1
6
4

-

2

2

16

5

11

16

-

7
9

11
13

27
43

6
11

21
32

271
43

-

Az ellátotti létszám tekintetében 2011-ben drasztikus csökkenés volt tapasztalható. Az ezt
megelőző években maximális kihasználtsággal működött a szolgáltatás.
A kistérség településein 2011.-ben háromszor annyi megszűnés volt, mint felvétel. 2012.ben, mint azt a táblázat is mutatja, felvétel nem történt, viszont megszűnés sem. Ugyanez a
stagnálás mondható el a 2013. évben is a társult településeken, ugyanannyi felvétel történt,
mint megszűnés. Szentgotthárdon a vizsgált időszakban közel azonos ki és belépés látható.
2011.-2013. évben az ellátásból kikerült személyek száma, és a kikerülés oka:
Kikerülés oka :
1 – elhalálozás
2 - bentlakásos intézménybe kerülés
3 - kórházba kerülés
4 - saját kérésre
5 - gondozó, hozzátartozó kérésére
6 - alkalmatlanság a rendszer kezelésére
7 –egyéb pl. elköltözés
Összesen:

2011. év
10 fő
8 fő
5 fő
23 fő

2012. év
5 fő
3 fő
1 fő
2 fő
1 fő
12 fő

2013. év
8fő
1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
13 fő

Össz.
23 fő
4 fő
1 fő
11 fő
1 fő
8 fő
48 fő

A megszűnések 48 %-a az ellátott halála miatt, 10 % - a bentlakásos intézménybe ill.
kórházba kerülés miatt szüntette meg a szolgáltatást. A saját kérés, mint ok mögött ( 20 % ) a
kliens a térítési díj emelkedését nevezte meg. Elmondhatjuk, hogy azon ellátottak, akik már
igénylik a szolgáltatást elégedettek az ellátással, a szolgáltatás elérte célját. Szakmai szemmel
ebből arra következtetek, hogy ragaszkodnak a szolgáltatáshoz, biztonságérzetüket jelentős
mértékben befolyásolja. Problémát az új igénylések hiánya, és a térítési díj emelkedése
okozza.
2013. ban a Társulási Tanács 9/ 2013. számú Társulási Tanácsi határozata által
jóváhagyott intézményi terítési díj
1) szociálisan rászorultak esetében: 80 Ft/nap
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2) szociálisan nem rászorultak esetében: 295 Ft/nap.
Minden igénylő fizet térítési díjat, a törvény által előírt határösszegig.
2010-től 2013-ig felére csökkent a kistérségi igénylők száma, a Szentgotthárdi ellátottakhoz
képest. Mint a házi segítségnyújtásnál, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében is, a
kistérség települései között nagy szóródás mutatkozik.
E szolgáltatás tekintetében is vannak olyan települések, mint, Csörötnek, Magyarlak, akik a
kistérségi igénylőknek: 2011-2012-ben a 75 % -át, 2013-ban a 60 %-át tették ki.
Viszont Nemesmedves, Felsőszölnök, Gasztony, Apátistvánfalva, Orrfalu és Kétvölgy
egyáltalán nem igényelte a szolgáltatást. Rátót, Vasszentmihály, Gasztony, Rábagyarmat,
Rönök illetve Alsószölnökön nem változott az ellátotti létszám.
Az ellátottak nemek szerinti eloszlásánál, e szolgáltatásnál is mutatkozik a demográfiai
jellemző, az ellátottak 75 %- a nő, 25 %- a pedig férfi. Mindkét nem esetében a 80 év felettiek
aránya a legmagasabb.
2013. december 31.-ei ellátottak korcsoport szerinti megoszlás:
Életkor:
60-64 éves
65-69 éves
70-74 éves
75-79 éves
80-89 éves
90 éves
Összes:

Nő:

Férfi :
1
3
1

3
5
6
15
3
32

6
11

2013. december 31.-ei ellátottak jövedelem szerinti megoszlása:
Jövedelem:
0 – 28 500
28 501 -57 000
57 001 – 85 500
85 501 – 126 000
126 000 -

Fő
7 fő
24 fő
12 fő

Összes:

43

10. számú táblázat
Kimutatás a segélykérések számáról és azok okairól 2011-2013 között
Összesen
segítségkérések
száma

krízishelyzet

egyéb ok
téves
riasztás
amelynél
kiszállás
történt
higiénés
szükséglet

Betegség,
rosszullét

elesés

pszichés
probléma

év hónap
2011.

17

7

35

9

-

-

3

71

2012.

11

13

22

11

3

1

-

61
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2013.

2

12

15

4

3

Összesen

30

32

72

24

6

1

1

37

4

169

A táblázatból megállapítható, hogy ez idáig 169 esetben került sor segítségkérésre.
Ebből:
30esetben pszichés probléma ( 17,75 %)
32 esetben elesés ( 18,94%)
72 esetben betegség, rosszullét, (42,6 %)
24 esetben higiénés szükséglet, (14,2 %)
miatt kérték a segítséget
1 esetben egyéb ok, (0,59 %)
4 esetben krízishelyzet (2,37 %)
6 esetben téves riasztás, (3,55 %)
A riasztások legnagyobb százaléka valamilyen egészségügyi probléma, betegség, rosszullét,
szervi fájdalom, magas vérnyomás miatt történt. A pszichés riasztások zavartság, félelem,
ijedség, magány miatt történtek, hiszen a kliensek egyedül élő idős, fogyatékos és pszichiátria
betegek, akik bíznak, számítanak a szolgáltatásban. Magas számban történt elesés miatt is
riasztás. A kliensek elmondása alapján az egyetlen segítségforrást, ezekben az esetekben, a
készülék megléte jelentette számukra. A téves riasztások száma, számunkra olyan jelentéssel
bír, hogy a kliensek használják, hordják a készüléket. A krízishelyzetek száma is azt igazolja,
hogy a szolgáltatás a kliensek biztonságérzetét jelentősen növeli.
2.2.3. Közösségi Pszichiátriai alapellátás
A közösségi pszichiátriai alapellátás 2009. január 01-től a befogadott pályázatok alapján
finanszírozási szerződéssel működik.
A finanszírozási időszak: 2012. január 01-től – 2014. december 31-ig.
A következő finanszírozási időszakra (2015-2017) szóló általános pályázatot 2014. július 31ig kell kiírnia a minisztériumnak.
2014. évi finanszírozási szerződés száma: PSZ-018/3-2011.
2014. évre vállalt feladatmutató: 41
A közösségi pszichiátriai alapellátás célja, hogy ellátást igénylő személyt minél tovább
megtartsa az eddigi életterében, segítséget, illetve támogatást nyújtson az ellátást igénylő és
szűkebb környezete részére. A szolgáltatás során hosszú távú egyéni szükségletekre alapozott
gondozást kínálunk, melynek során építünk az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint
a természetes közösségi erőforrásokra. A szolgáltatás hatékony biztosítása érdekében alapvető
fontosságú a kliens motiválása, bizalmának megnyerése. Célunk elkerülni a
kirekesztettséget és az izolációt, a betegek állapotában a visszaesések un. relapszusok
száma csökkenjen a korai figyelmeztető tünetek korai észlelésével. A közösségi gondozók
a szolgáltatásokat többnyire az ellátott otthonában végzik, a folyamatos kapcsolattartást segíti
a munkatársaknak biztosított szolgálati telefon.
Klienseink számára a csoportokat heti egy alkalommal tartjuk intézményünk közösségi
helyiségében. Csoportfoglalkozásaink: irodalmi csoport, zeneterápia, kreatív – kézműves
csoport, személyiségfejlesztő és pszichoedukációs csoport.
A közösségi ellátás működése óta klienseink mentális egészségben és önellátási
folyamatukban pozitív irányban indultak el változások.
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Számos kisebb eredményt könyvelhetünk el. Klienseinknél mentális állapot rosszabbodás
nem alakult ki, annak ellenére, hogy többségüknél voltak nehézségek, problémák az elmúlt
időszakban is. A pszichiátriai osztályon eltöltött napok száma jelentősen csökkent,
rendszeressé vált a szükséges szakorvosi vizsgálatokon történő megjelenés. Sikerült a
betegségbelátással kapcsolatban fontossá tenni számukra a rendszeres gyógyszerezés
fontosságát és a korai figyelmeztető jelek felismerését. (pszichoedukációs csoport)
A szolgálat munkatársai számos esetben segítséget nyújtottak klienseink szociális ügyeinek
intézésében (méltányossági nyugdíjemelés, egyszeri segély, átmeneti segély, lakásfenntartási
támogatás stb.). Klienseink közül többen álláskeresőként nyilvántartottak a Munkaügyi
Központnál, többen képzésben, átképzésben vettek részt. A különböző készségfejlesztésekkel
(kommunikációs, stresszkezelés, problémamegoldó folyamat, szociális készségek, életvezetés
támogatása) klienseink elfogadóbbak, nyitottabbak, együttműködőbbek lettek. Mint tudjuk, a
pszichiátriai betegekre jellemző a bizalmatlanság, az ellenségeskedés, a betegségtudat hiánya,
az elutasítás, a motiválatlanság. Sikerült őket kimozdítanunk otthonukból, a közösségi
csoportokon egyre többen vesznek részt. A klienseink közül egyre többen veszik igénybe a
Városi Gondozási Központ Idősek klubjának szolgáltatásait, a támogató szolgáltatást, a házi
segítségnyújtást és az étkeztetést. Ebben mutatkozik meg az integrált intézmény jelentősége,
hiszen a különböző gondozási formák, egymásra épülnek, az egyéni szükségletekhez
igazodva, minden korosztály számára, egy intézményen belül tud komplex segítséget
nyújtani.
A szolgálat együttműködő kapcsolatot alakított ki több társszervezettel (Polgármesteri
Hivatal, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Munkaügyi Központ, Gyámhivatal,
hivatásos gondnokok, a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató FŐKEFE Nonprofit
KFt. stb.). Az intézmények között az információáramlás rendszeres annak érdekében, hogy az
ellátás folyamatos legyen a kliens szükségleteit szem előtt tartva.
A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.
11. számú táblázat
A szolgáltatás ellátotti létszámának alakulása kistérségi szinten 2011-től 2013-ig, az éves
statisztikai jelentések alapján
Közösségi Pszichiátriai alapellátás
Település
Szentgotthárd
Csörötnek
Rönök
Kétvölgy
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Magyarlak
Összesen

2011.12.31
34
8
2
2
1
1
2
50

2012.12.31
33
6
2
2
2
1
2
48

2013.12.31
36
5
2
2
2
1
2
50

2013. december 31-én összesen 50 ellátottunk volt, amelynek 72 %-a Szentgotthárd, 28 %-a
kistérség területéről. Ebből 58 % a nők aránya (29 fő) és 42 % a férfiak aránya (21 fő). A
finanszírozási szerződés által támogatott ellátotti létszám 50 fő. Az ellátottak közül 10 fő vette
igénybe a Városi Gondozási Központon belül az idősek klubja szolgáltatásait, 4 fő az
étkeztetést és 2 fő a házi segítségnyújtást, 2 fő a támogató szolgáltatást.
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A 2013-as évben az ellátásból kiesettek száma 4 fő, az új felvételesek száma 6 fő volt. Az
ellátottak 72 %-a családban él, míg 28 %-a egyedül.
A közösségi pszichiátriai alapellátásban előforduló mentális betegségek – 2013.
december 31-én.
 BNO F 20-29: Schizophrenia, schizotypias és paranoid zavarok: 29 fő
 BNO F 31-33: Hangulatzavarok – Bipoláris affektív zavar és depressziós
megbetegedések: 19 fő
 BNO F 40-42: Fóbiák – szorongásos kórképek: 2 fő
Schizophrenia betegséggel él ellátásunkban az ellátottak 58 %-a, depressziós
megbetegedésben szenved 38 %-uk. Ők alkotják a fenti betegségcsoportok közül a nagyobb
arányt. Ez a jelentősebb különbség abból adódik, hogy az enyhébb mentális
megbetegedésekben szenvedő emberek nem érzik még szükségességét a szociális
segítségkérésnek. Az ellátottak 4 %-a küzd fóbiás, szorongásos problémákkal.
Ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2013. december 31-én

A demográfiai adatokból az ellátást igénybevevők életkorát tekintve a 40-59 éves életkorúak
teszik ki az ellátottaink nagyobb arányát (44 %), de a 18-39 év közöttiek is nagyobb számban
jelen vannak (32%). Inaktív, időskori nyugdíjban részesülő ellátotti létszám 24 %. Az
ellátottak közül 19 fő rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül, közülük csak 3 fő
dolgozik. Ez annak is tudható be, hogy klienseink többsége alacsony iskolázottságú, védett
munkahely kevés van térségünkben és munkaerőt befogadó kapacitásuk korlátozott.
Közfoglalkoztatási programba 3 fő került be. 3 fő volt, aki semmilyen pénzbeli juttatásban
nem részesült.
Feladatmutató igények teljesülése
12. sz. táblázat
Finanszírozási
2009.év
szerződés alapján
Vállalt feladatmutató 40
Működési támogatás 8.000.000
összege
Ft

2010.év

2011.év

2012.év

2013.év

40
8.000.000
Ft

40
8.000.000
Ft

40
8.000.000
Ft

41
8.150.000
Ft
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Ténylegesen
40,13
teljesített
feladatmutató
Kiutalt
támogatási 0 Ft
összegből
visszafizetendő

45,86

49,65

48,68

49,57

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Az elmúlt évek során az ellátotti létszám emelkedésével fokozatosan növekedett a ténylegesen
teljesített feladatmutató is.
2.2.4.Támogató Szolgálat
A támogató szolgáltatás feladata, hogy a mozgásszervi-, értelmi-, hallási-, látási-, halmozottan
fogyatékos, valamint autista személyeknek biztosítsa a fogyatékkal élő személyek igényeinek
megfelelő szolgáltatásokat: személyi segítést és személyi szállítást, információ –
tanácsadásnyújtást, hogy társadalmi integrációjuk külső segítség igénybevétele mellett minél
teljesebb mértékben lakókörnyezetükben valósuljon meg.
Szolgáltatásunkat egyrészt szociális rászorultság alapján egyedül vagy családban élő,
önmaguk ellátására nem képes súlyosan fogyatékos személyek, másrészt szociálisan nem
rászorultak, piaci alapon igényelhetik.
Súlyosan fogyatékos személy az, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi
járadékában illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül
A szolgálat 2009. január 01-től a befogadott pályázatok alapján finanszírozási szerződéssel
működik.
Finanszírozási időszak: 2012. január 01-től – 2014. december 31-ig.
A következő finanszírozási időszakra (2015-2017) szóló általános pályázatot 2014. július 31ig kell kiírnia a minisztériumnak.
2014. évi finanszírozási szerződés száma: TSZ-030/3-2011.
2014. évre vállalt feladatmutató 3200
Ebből – szállító szolgáltatásra vállalt feladatmutató: 1700
- személyi segítésre vállalt feladatmutató: 1500
Feladatmutató igények teljesülése
13. sz. táblázat
Finanszírozási
szerződés alapján
Vállalt feladatmutató
Működési támogatás
összege
Ténylegesen
teljesített
feladatmutató
Kiutalt
támogatási
összegből
visszafizetendő

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

3300
8.040.000
Ft
7074,21

3400
8.220.000 Ft
7637,78

3200
3200
7.860.000 Ft 8.550.000
Ft
7601,29
6845,1831

3371
8.848.500
Ft
5832,6735

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013. év
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2013-ban a ténylegesen teljesített feladatmutató csökkenése azzal magyarázható, hogy a
magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet változása miatt 1 kiskorú ellátott 2013. májusától, továbbá
1 kiskorú ellátott 2013. decemberétől a továbbiakban szociálisan nem rászorultként veheti
igénybe a szolgáltatásokat. A gyermekek állapotában változás nem történt, a szociális
rászorultság hiánya a jogszabályváltozás miatt következett be. A szociálisan rászorult és nem
rászorult kiskorú gyermekek szállítása rendszeresen történik hétköznaponként az erre kijelölt
oktatási intézménybe, mivel ez helyileg nem megoldott.
A ténylegesen teljesített feladatmutató minden évben meghaladta a szerződésben vállalt
feladatmutatót, ezért az elmúlt években visszafizetési kötelezettség nem keletkezett.
14. sz. tábla
Támogató szolgáltatást igénybe vevők adatai 2011- től 2013-ig az éves statisztikai jelentések
alapján

Támogató szolgálat
Település
Szentgotthárd
Csörötnek
Rönök
Magyarlak
Rábagyarmat
Szakonyfalu
Rátót
Összesen:

2011.12.31
24
4
1
3
1
1
1
35

2012.12.31
21
4
1
3
1
1
1
32

2013.12.31
24
3
1
2
2
2
0
34

A 2013-as évben az ellátásból kiesett 2 fő elhalálozás miatt. Új felvételes 4 fő volt.
A támogató Szolgáltatást igénybevevők közül 14 fő egyedül, 19 fő családban és 1 fő szociális
intézményben él.
15. számú táblázat
2013. december 31-i ellátotti létszám megoszlása szociális rászorultság alapján

2013. december 31-i ellátotti létszám: 34fő

Szociálisan rászorult

Szentgotthárd 5 fő

Magyarlak

2 fő

Szociálisan nem rászorult

19 fő
0 fő
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Csörötnek

1 fő

2 fő

Rönök

1 fő

0 fő

Rábagyarmat 0 fő

2 fő

Szakonyfalu

2 fő

0 fő

Összesen

11 fő

23 fő

Az ellátottak 70 %-a Szentgotthárdon él, míg 30 %-uk a kistérségben. A fogyatékosság típusa
szerint: értelmi fogyatékos 3 fő, látássérült: 3 fő, mozgássérült 2 fő, halmozottan sérült 1 fő,
egyéb kategória: 2 fő.
Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2013. december 31-én
Ellátottak korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása
2013. XII. 31.-én (34 fő)
Támogató szolgálat

8

Fő

6
4

80- év feletti nő

80- év feletti ffi.

75-79 év közötti nő

75-79 év közötti ffi.

70-74 év közötti nő

70-74 év közötti ffi.

65-69 év közötti nő

65-69 év közötti ffi.

60-64 év közötti nő

60-64 év közötti ffi.

40-59 év közötti nő

40-59 év közötti ffi.

18-39 év közötti nő

18-39 év közötti ffi.

14-17 év közötti lány

14-17 év közötti fiú

6-13 év közötti fiú

6-13 év közötti lány

0-5 év közötti fiú

0

0-5 év közötti lány

2

A szolgáltatásokat leginkább a fogyatékkal élő gyermekek, és az idős generáció veszi
igénybe.
Térítési díjat minden ellátott fizet.
Az életkori összetétel alapján két korosztály domináns ellátottaink körében, a kiskorú
gyermekek és az idős generáció. A fogyatékkal élő kiskorú gyermekek számára a speciális
fejlesztésük érdekében Körmenden és Szombathelyen lévő óvodai és közoktatási
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intézményekhez való eljutás elősegítésében nyújt segítséget a Szolgálat napi szinten, ez azért
nagy jelentőségű, mivel helyi szinten nem biztosított a sérült gyermekek speciális ellátása.
Fontos, hogy a szolgálat a szállító szolgáltatással hozzájárult ahhoz, hogy két kiskorú
gyermek 4 év folyamatos fejlesztés eredményeként integrált keretek között kezdhette meg
2011. szeptemberében az iskolai oktatást. A súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülők
számára mértékben nem mérhető segítség a szállítás megoldása, mivel a szülőknek
lehetőségük nyílt újból visszatérni a munkaerő piacra.
Az inaktív korosztály, az idősebb generáció ellátottaink legnagyobb arányát képviseli, akinek
döntő többsége elsősorban a szállítást, egészségügyi intézményekhez való eljutást és a temető
járatot veszik igénybe. Temető járatot a szolgálat havi 2 alkalommal, minden hónap 2. és
utolsó péntekjén működtet. A járat délután 3 órakor indul és előre meghatározott
megállóhelyeken szállnak fel az igénylők.
A szolgálat rendelkezik egy Renault Trafic Pahe 115 típusú 8+1 férőhelyes mikrobusszal,
amely alkalmas kerekes székes személyek szállítására is. Rendelkezik mobil rámpával, 4+3
pontos biztonsági rögzítéssel, a busz oldalajtajához szerelhető kazettás lépcsővel és GPS
rendszerrel, kötelező és casco biztosítással, valamint a gépkocsi karbantartása a szervízhálózat
által folyamatos.
Támogató Szolgáltatás 2014. évi díjelőírásai
1, Szociálisan rászorultak esetében:
 Szállítási kilométer intézményi térítési díja: 120 Ft/km.
a) heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 90 Ft/km,
b) munkaidőn túl, illetve hétvégén és ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítás
kilométerdíja: 130 Ft/km.
 Személyi segítés intézményi térítési díja: 700 Ft/óra
2, Szociálisan nem rászorultak esetében
 Szállítási kilométerdíj: 150 Ft/km, kivéve heti rendszeres közoktatási intézménybe
szállítás esetén: 90 Ft/km
 Személyi segítés óradíja: 1490 Ft/óra.
A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága a finanszírozási szerződéssel működtetett
szolgáltatások vonatkozásában minden évben helyszíni ellenőrzést folytatott le, az
igénybevett támogatások fenntartó által benyújtott elszámolásáról. Az ellenőrzési
jegyzőkönyvek hiányosságot nem tártak fel, a benyújtott elszámolásokkal kapcsolatosan
kifogást nem emeltek, így az egyes szolgáltatások vonatkozásában elszámolási hiba miatt
visszafizetési kötelezettség nem keletkezett.
2.3. Jövőbeni célok, feladatok
● Az intézmény által működtetett alapszolgáltatások vonatkozásában a határozatlan időre
szóló, végleges működési engedélyek megtartása.
● A finanszírozási szerződéssel működtetett alapszolgáltatások – Támogató Szolgálat,
Közösségi Pszichiátriai Alapellátás esetében a finanszírozási időszak leteltét követően (2014.
12.31.) pozitív fenntartói támogatás megszerzése, újabb sikeres pályázatok elkészítése,
benyújtása és befogadásának elnyerése.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a szerződés lejártát követően (2014.12.31.)
pozitív fenntartói támogatás megszerzése, a 2015-ös évre új szerződés megkötése a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal.
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● A szolgáltatások folyamatos és zavartalan működtetéséhez szükséges szállító járművek
Renault Kango személygépkocsi Renault Trafic kisbusz szükség szerinti cseréje.
● Házi segítségnyújtásnál a fokozatosan egyre több gondozási órát igénylő dementálódott
létszámhoz viszonyítva, a jelenleg rendelkezésre álló minimális szakmai létszámkeret 1-2
fővel történő növelése, fejlesztése, hogy a távollétek idején (táppénz, szabadság, stb.) se
jelentsen gondot a folyamatos munkaszervezés.
● A falvakban élők részére a szociális étkeztetés lehetőségének a biztosítása hétvégén és
ünnepnapokon is.
● Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kétirányú kommunikációs feltételeknek nem
megfelelő készülékek fokozatos cseréje.
Intézményünk által biztosított szolgáltatások lépcsőzetesen egymásra épülnek, átjárhatóak, a
gazdasági és szakmai integráció biztosítja az ellátást igénylők komplex, egyéni szükségleteket
és igényeket figyelembe vevő ellátást. A közös érdekeltségen alapuló szakmai vezetés által a
szolgáltatást igénybevevők kerülnek az ellátás középpontjába, ezáltal elkerülhetőek az
átfedések, az esetleges hiányok az ellátórendszerben.
Azonos szakmai normák alapján részesülnek az ellátottak a szolgáltatásokban az eltérő
feladatokat végző szakemberek tevékenysége az integráció által összehangolható.
A közös tevékenység biztosítja a folyamatos tanulás, a minél szélesebb körű szakmai
gyakorlat megszerzésének lehetőségét, biztonságot nyújt a „kiégés” ellen, a humán erőforrás
rugalmasan, a szükséglelteknek megfelelően átcsoportosítható.
Szentgotthárd, 2014. május 13.
Tisztelettel
Fábián Béláné
Intézményvezető
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2.számú melléklet

BESZÁMOLÓ
A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013. ÉVBEN
SZENTGOTTHÁRDON
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A szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egyik szakfeladata a
családsegítés, amelyet az „1993. évi III. törvény 64§ (1) bekezdés a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról” szabályoz. „A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák,
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési
képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.”
A munkánk során a kliens által elmondott valamint az esetkezelés során tapasztalt
problémáknak, nehézségeknek megfelelően, ahhoz alkalmazkodva valósítjuk meg a
segítségnyújtást, családgondozást klienseink számára, az életvezetési képességük megőrzése,
valamint az egyén és a család életében jelentkező problémák megszüntetése, enyhítése
érdekében.
A családokkal, egyénekkel való kapcsolattartás egyrészt a Szolgálatnál, másrészt pedig a
család életterében családlátogatás keretében történik.
A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, ennek ellenére igyekszünk a
rászoruló, nehézségekkel küzdő személyeknek segítséget nyújtani, élethelyzetük megoldása
vagy jobbítása érdekében. A segítségnyújtás során felvesszük a kapcsolatot és
együttműködünk a jelzőrendszer tagjaival.
A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
A Szolgálat éves forgalma Szentgotthárdon 2013. évben (halmozott): 1358
2013. évben a Szolgálatnál megjelent kliensek száma: 148 fő

A problémák megoszlása
A 2013-as év folyamán elsődlegesen anyagi nehézséget fogalmaztak meg a családok,
valamint a Szolgálat tapasztalata, hogy előbb az anyagi nehézséget fogalmazzák meg az
egyének, családok. Az anyagi nehézség mögött foglalkoztatási problémák álltak, de jelentős
számban egészségügyi problémát is tapasztalni lehetett. Az egészségügyi probléma
megjelenése további anyagi nehézséget ró a családra (gyógyszerköltség, munkából való
kiesés, vizsgálatokra eljutás stb.) növelve ezzel a család kiadásait.
Nagy számban jelent meg az információhiány, és ügyintézés, mely megnehezítette egy - egy
család élethelyzetének pozitív változását. Az előbb említett problémákon felül megjelent még
a családi – kapcsolati, lelki-mentális, életviteli, gyermeknevelési nehézség is, valamint
családon belüli bántalmazás.
Gazdasági aktivitás, iskolai végzettség, családi összetétel
A korábbi évekkel szemben a gazdasági aktivitást tekintve olyan személyekkel kerültünk
kapcsolatba akik, aktívan dolgoztak. Az aktív dolgozók mellett az inaktív személyekkel
kerültünk még nagyobb számba kapcsolatba, ezen személyek állam általi ellátásokban
részesültek (ápolási díj, gyermekek után járó ellátások, nyugdíj, megváltozott munkaképesség
stb.). A munkanélküliek száma csökkent. Az eltartottak száma stagnált.
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Az iskolai végzettséget tekintve leginkább a szakképzettség jellemző, de nagy számban
alacsony iskolai végzettségűek is megjelentek. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők
száma a tavalyi évhez képest csökkenést mutat.
Családi összetétel alapján elsődlegesen gyermekes családokkal, és egyedül élőkkel
kerültünk kapcsolatba, de jelentős az olyan családok száma, akik felnőtt korú
gyermekeikkel élnek együtt. Évek óta emelkedő tendenciát mutat az egy szülő által nevelt
kiskorú gyermekek száma. Megjelennek a többgenerációs családok is.
Családsegítő szolgáltatás tevékenysége Szentgotthárd településen:
A 2013-es év folyamán 148 fővel kerültünk kapcsolatba, mely az ellátottakat valamint az
egyszeri segítségnyújtást igénybe vevőket is magába foglalja. 30 esetben kerültünk új
klienssel kapcsolatba. A kapcsolatfelvétel többféle módon valósult meg: jelzés által, illetve a
nehézséggel küzdő személy önként felkereste a Szolgálatot. 50 személy, család vette igénybe
a tavalyi év folyamán a családsegítő szolgáltatást. Ebből 5 személy adósságkezelési
szolgáltatást vett igénybe, 12 személy aktív korúak ellátásán belül rendszeres szociális
segélyben részesült, és 33 személy vette önkéntesen igénybe a családsegítő szolgáltatást.
Jelzéssel éltek a jelzőrendszeri tagok, lakókörnyezet, társintézmények. Több esetben
maga a kliensek saját maguk jelezték a problémát. A jelzett vagy hozott problémák
elsődlegesen anyagi jellegűek, sok esetben pedig megjelent az eladósodás. Sok család
adósságcsapdában van, több közüzemi szolgáltatás esetében is elmaradása van, alacsony
bevétellel rendelkeznek, és nem látnak kiutat az adósságcsapából. A foglalkoztatási
probléma és egészségkárosodás, valamint az információhiány és ügyintézési nehézséggel
is gyakran találkozunk.
A családoknak és egyéneknek egyéni esetkezelés keretében nyújtottunk támogatást
élethelyzetük jobbítása céljából. A segítségnyújtás folyamatában bevontunk
társszervezeteket valamint természetes támaszokat is.
Az adóssággal, hátralékkal küzdő családokat tájékoztatjuk az adósságkezelési
szolgáltatásról, a szolgáltatás igénybevételének feltételiről.
Kapcsolatban állunk olyan személlyel is, aki nem rendelkezik semmilyen ellátással, és
munkája sincsen. Hozzátartozó segíti a minimális megélhetését, valamint a szociális
ellátórendszer.
A klienseknek nincs elegendő információjuk az ügyintézéssel és adósságok, hátralékok
csökkentésével kapcsolatban, nem tudják, hogy élethelyzetük alapján milyen ellátásban
részesülhetnének, valamint az igényelhető ellátások feltételeit sem ismerik.
Ezért információkkal látjuk el a klienseket, illetve az ügyintézés keretein belül átbeszéljük a
szükséges lépéseket a probléma megoldása, vagy nehézség csökkentése érdekében. Több
esetben tapasztaltuk, hogy az illető nem volt jogosult egészségügyi ellátásra, mert a TAJ
kártyája inaktív volt. Tájékoztattuk, hogy saját magának kell megfizetnie az
egészségbiztosítási járulékot, amennyiben pedig szociálisan rászoruló volt, úgy
továbbirányítottuk a Járási Hivatal felé, hogy igényelje meg az egészségügyi ellátásra való
jogosultságot.
Az ügyintézések folyamán különböző szervezetekkel, hatóságokkal, szolgáltatókkal
kerültünk kapcsolatba (Szociálpolitikai osztály, Munkaügyi Központ, Lakásügyi osztály,
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SZET Kft.,, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, MÁK, E-on, Vasivíz, Müllex, Városi Gondozási
Központ, OEPt, Karitász, Vöröskereszt stb.)
Az ügyintézések során közüzemi szolgáltatókkal, a klienssel közösen vettük fel a kapcsolatot,
hogy a hátralék és fizetési nehézség rendezésére sor kerüljön. Ennek érdekében részletfizetési
lehetőség igénylésében segítettünk. Élethelyzet alapján igényelhető ellátásokhoz való
hozzájutás (öregségi, özvegyi nyugdíj, megváltozott munkaképesség, gyermek után járó
ellátások, magasabb összegű családi pótlék, szociális ellátások, álláskeresési segély stb.)
érdekében hatóságokkal, szervekkel vettük fel a kapcsolatot, és segítettünk a klienseknek
kérelmek, adatlapok kitöltésében.
Országos egészségpénztártól igényelhető egyszeri segély igénylésében is segítséget
nyújtottunk.
A családsegítésen belül kapcsolatban álló személyek közül többen aktív korúak ellátásán belül
foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülnek. Ezen szociális ellátás feltétele, hogy 30
napot igazoljon az ellátott, melyet közfoglalkoztatásba, munkaviszonyba töltött- beleértve a
háztartási munkát és az önkéntes munkát.
Egy személy a 2013-as év folyamán önkéntes munkában vett részt Szolgálatunknál, hogy
továbbra is jogosult legyen a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra.
Egy személy a tájékoztatásunk után háztartási munkában vett részt, egy ismerőse alkalmazta,
így szociális ellátása folyamatos volt.
Tanácsadás, életvezetési tanácsadás is megvalósult az esetkezelések folyamán. Nehézséget
jelent a családok anyagi ellehetetlenülése, mert hiába próbálták adósságaikat törleszteni, ha
bevételük nagyon alacsony, vagy nem volt. Az anyagi nehézség hátterében életvezetési
problémák is tapasztalhatók voltak. Az alkalmi munkák lehetősége is csökken, mellyel a
megélhetésüket, illetve anyagi nehézségeiket mérsékelni tudták volna. A családok/egyének
annak ellenére, hogy aktív keresők, esetleg több ember is kereső tevékenységet végez a
családban, komoly anyagi gondokkal küzdenek, és a napi megélhetésért küzdenek. Az
esetek többségénél banki kölcsön/ök vannak, melyeket sok esetben megélhetésre, vagy
elmaradt közüzemi díjak kiegyenlítésére vett fel a család. Tanácsadás – életvezetési
tanácsadás keretében javaslatokat adtunk a családnak a kiadások strukturálására. A klienssel
közösen felvettük a kapcsolatot bankokkal, behajtó céggel, Szolgáltatókkal az adósság
lehetséges rendezésének megbeszélése céljából.
A családgondozás során folyamatos volt az álláslehetőségek figyelemmel kísérése, továbbá
az anyagi nehézség csökkentésére alternatíva keresése, az ügyintézésekbe való
segítségnyújtás.
Tájékoztatjuk a családokat az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről,
valamint a szolgáltatás feltételeiről. Sajnos a családok súlyos anyagi problémákkal küzdenek,
nem tudják rendszeresen befizetni a közüzemi díjakat, így nem tudják az
adósságkezelési szolgáltatást igénybe venni. Ezen családok esetében folyamatos az
életvezetési tanácsadás, hogy kiadásaikat rendezni tudják.
A családok az anyagi, valamint a foglalkoztatási nehézségek miatt egyre reménytelenebbnek
látják a kiutat helyzetükből, mentálisan leterheltek. Ezért nagy hangsúlyt fektettünk a
segítőbeszélgetésre Ezen esetkezelés során a kliensek motivációját felkeltjük, vagy
fenntartjuk a kialakult nehézségek megoldása érdekében.
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Amennyiben szükséges továbbirányítjuk klienst a szükséges szervhez, szolgáltatóhoz.
Az esetkezelések között a juttatások is hangsúlyosak. E szolgáltatás keretein belül egyre
nagyobb igény van a természetbeni segítségnyújtásra (ruhaadomány osztása, használt
háztartási cikkek, bútorok közvetítése), szolgáltatások közvetítésére (telefonálás,
fénymásolás, fax küldése) áll.
Több család került nehéz anyagi körülmények közé, mely indokolttá tette, hogy javaslattal
éltünk a szociálpolitikai osztály felé az anyagi vagy a természetbeni támogatás
megállapítása céljából.
Folyamatos volt a családok informálása az igénybe vehető támogatások köréről, illetve a
támogatáshoz való hozzájutás segítésében.
A családsegítés keretében gondozott 33 családból 4 család esetében került sor lezárásra. A
lezárás hátterében két család esetében élethelyzetének pozitív változása áll, és egy személy
esetében az együttműködés hiánya miatt is került sor lezárásra, valamint egy személy
elhalálozott.
A családgondozás mellett az egyszeri esetek száma is jelentős. Ezen családok/személyek
esetén egyszeri találkozás elegendő a nehézség, probléma megoldása érdekében.
2013-ben 95 egyszeri esettel foglalkoztunk az év során. A hozott problémát tekintve
ügyintézési nehézséggel, információhiánnyal, anyagi és foglalkoztatási problémával
találkoztunk. A problémáknak megfelelően történt az esetkezelés. Ügyeik vitelében
segítettünk, szükség esetén szolgáltatókkal, szervezetekkel közös kapcsolatfelvétel valósult
meg problémájuk megoldása érdekében, valamint élethelyzetüknek megfelelő információkkal
láttuk el a Szolgálathoz fordult személyeket. Az esetek többségében természetbeni
adományok hozzájutásában is segítettünk.
Az év folyamán 1 krízis helyzetbe került egyénnel, családdal kerültünk kapcsolatba.
Az idős házaspárt a háziorvos jelezte a Szolgálat felé. Az idős hölgy már nagyon legyengült
fizikai állapotban volt, ezért a háziorvos kórházba utalta. Az idős úr esetében a pszichiátriai
ellátás bevonás is szükséges volt, rossz mentális állapota miatt. Az esetkezelés során
folyamatosan kapcsolatban állt a Szolgálat az egészségügyi ellátással, szakellátással mindkét
ember egészségügyi ellátása megvalósulása esetében. Emellett természetes támasszal is
felvettük a kapcsolatot. Később az idős úr is kórházba került. A kórházba kerülés után a
házaspár fia rendezte a szükséges ügyeket.
Szentgotthárd közigazgatási területén több család esetében a családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás együttesen valósult meg. Jelzés esetén, amennyiben gyermekes családot érint, a
gyermekjóléti szolgálat családgondozójával közösen keressük fel a családokat. A
szakterületek együttműködése kiemelten fontos a nehézségek megoldása, csökkentése
érdekében, komplexebb támogatást tudunk nyújtani a családoknak.
2013 –as év folyamán 3 kisgyermekes család esetében a Családsegítő Szolgálat jelzéssel élt a
Gyermekjóléti Szolgálat felé a kiskorú gyermekek veszélyezettségének ügyében. Mind a
három család esetében a kiskorú gyermekeket védelembe vette a Járási Gyámhivatal. A
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további kapcsolattartás a családokkal ezután is megmaradt és a családgondozás együtt
valósult meg a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó kollégával.
A szociálpolitikai osztály megkeresése alapján, a kihűlés megelőzése érdekében, a Szolgálat
6 gyermeket nevelő, valamint 7 gyermeket nem nevelő vagy egyedülálló személy: összesen
13 család esetében tett javaslatot. Továbbá a szociálpolitikai osztály felkérésére, 4 család
esetében környezettanulmányt készítettünk. A Szolgálat mind a 4 család esetében javaslattal
élt a szociálpolitikai osztály felé, hogy téli tüzelőre lenne szüksége a családoknak a kihűlés
megelőzése érdekében. A jelzett családok természetbeni formában részesültek támogatásban.
Folyamatos kapcsolattartás valósult meg az oktatási-nevelési intézményekkel, védőnői
szolgálattal. A családsegítést egyre több gyermekes család veszi igénybe, így az érintett
szakemberekkel is folyamatosan kapcsolatban állunk. Nehézség, probléma esetén informáljuk
egymást a család életében bekövetkezett változásokkal kapcsolatban, egy- egy probléma
esetén közösen segítünk annak megoldásában.
Egy család esetben 2013-ben esetkonferenciát tartottunk az érintett jelzőrendszeri tagokkal,
valamint a család bevonásával. A szülő az esetkonferencián nem jelent meg, majd ezt
követően sem működött együtt. A családban gyermeknevelési probléma, valamint anyagi
nehézség, lakhatási veszélyezettség is fennállt a nagy összegű közüzemi díj hátralék miatt. A
Családsegítő Szolgálat az előbb említett nehézségek miatt jelzéssel élt a Gyermekjóléti
Szolgálat felé.
Jelzőrendszer működtetése
2007 óta a családsegítés területén is folyamatosan működtetjük a veszélyeztetettséget és
krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert az 1993. III. évi szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény alapján. E törvény felsorolja a jelzőrendszeri tagokat, melyekkel
folyamatos kapcsolattartás valósul meg.
Nagyon fontosnak tartjuk a jelzőrendszer megfelelő működését, mivel a segítségnyújtás
feltétele az intézményekkel, szakemberekkel történő szoros együttműködés.
Évente 1 alkalommal tanácskozást tartunk, ahol lehetőség van a jelzőrendszerrel kapcsolatos
tapasztalatok, észrevételek megosztására, javaslatokra a hatékonyabb működés
érdekében.
Előfordul, hogy lakókörnyezet hívja fel figyelmünket nehéz helyzetben élő egyénre, családra,
vagy anyagi nehézségek miatt a család, rokonság valamely tagja fordul 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.
2013-ben 5 személyt jeleztek Szentgotthárd közigazgatási területén. A jelzett probléma
anyagi –lakhatási, egészségügyi, családi – kapcsolati probléma. A jelzett személyek közül
3 személy egyedül élő, két személy pedig hozzátartozójával él. A jelzett személyek közül 4
személy nyugdíjas korú egy pedig a 50-62 éves korosztályba tartozik. A jelzést követően a
Szolgálat személyesen felvette a kapcsolatot a családokkal, a megfogalmazott nehézségeknek
megfelelően segítséget nyújtottunk. Egy személy élethelyzetét azóta is folyamatosan
kísérjük, étkeztetésének megoldása érdekében a Városi Gondozási Központtal felvettük
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a kapcsolatot. Folyamatosan segítjük az aktuális ügyei vitelében, valamint segítünk a
családban kialakult nehézségek, konfliktusok megoldásába.
Egy idős házaspár esetén bevonásra került a háziorvos, majd mindkét személy kórházba
került. Minden esetben természetes, illetve mesterséges támaszokat igyekeztünk bevonni a
nehézség megszüntetése érdekében.
Egy idős, egészségügyi problémával küzdő személynek anyagi támogatás hozzájutásában
segítettünk.
Szociális feltérképezés
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd közigazgatási területén élő szociális
szentpontból 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 felkeresték az adott személyeket,
családokat.
2013-es évben, februárban küldtük el a szociális feltérképezéssel kapcsolatos felkérést a
családsegítős jelzőrendszeri tagoknak. Három jelzőrendszeri tag válaszolt a felkérésre.
Egy személy tájékoztatta a Szolgálatot arról, hogy jelenleg nem tud szociálisan rászoruló
személyről, családról.
A szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai csoportja 2 személyt/családot
jelzett.
- Egy személy esetében már megvalósult a családsegítés, folyamatos a kapcsolattartás.
Élethelyzete alapján igénylehető ellátási formák igénylésében (Lakásfenntartási támogatás,
átmeneti segély, özvegyi nyugdíj) nyújtottunk segítséget. Javaslatukra a kliens felvette a
kapcsolatot a Munkaügyi Központtal, hogy az özvegyi nyugdíj lejárta után jogosulttá váljon
szociális ellátásra. Életkorából adódóan már a munkaerő-piacra nem tudott visszalépni.
- A másik család esetében a jelzést követően felvettük a kapcsolatot, közüzemi
díjtartozásokról számolt be a család. Tájékoztatva lett az adósságkezelési szolgáltatásról,
melyet a tavalyi év folyamán kérelmezett is. Így folyamatos kapcsolattartás valósul meg a
családdal.
Dr. Tőkés Emma gyermek háziorvos élt jelzéssel még a szociális feltérképezés keretében.
Három kisgyermekes család esetében . Mindhárom családot ismerte a Szolgálat, ebből két
család esetében már a Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban állt, mert a kiskorúak védelembe
voltak véve.Szolgálatunk a jelzést tevő intézmények felé tájékoztatást adott a jelzett
személyekkel történt esetkezelésről.
Beilleszkedési program
Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek beilleszkedési programját is Szolgálatunk
valósítja meg a településen. Ennek során azon tartós munkanélküliekkel is kapcsolatba
kerülünk, akiknek eltartásáról az alacsony családi jövedelem miatt a többi családtag sem
képes gondoskodni, így rendszeres szociális segélyben részesülnek.
Ezen személyek nem önkéntesen veszik igénybe a szolgáltatásainkat, együttműködési
kötelezettségük van Szolgálatunkkal, az aktív korúak ellátása - rendszeres szociális
segély folyósításának feltételeként.
2013. évben 12 fő rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel jött létre
együttműködési megállapodás.
2013-ben munkaviszonyt létesített: 1 fő
- más ellátásba került (öregségi, rokkantsági nyugdíjas, álláskeresési segély): 1 fő
- elhalálozott:1 fő
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A 12 fő rendszeres szociális segélyezett közül 1 személy családjában él 1 kiskorú gyermek.
E család esetében a foglalkoztatási és anyagi nehézség mellett gyermeknevelési probléma is
előfordult. A tanköteles korú gyermek iskolába járásával nehézségek voltak, illetve
magatartásbeli problémákat is tapasztaltunk. A gyermekkel kapcsolatos nehézségek
mérséklése, megoldása érdekében gyermekjóléti szolgáltatás is bevonásra került. A család
esetében a közüzemi díjtartozás mérséklése miatt a Szolgálat pályázatot nyújtott be a Héra
Alapítványhoz a tartozás mérséklésére, mely pozitív elbírálásban részesült.
A rendszeres szociális segélyben részesülők számára, már életkorúkból adódóan is nehéz az
elsődleges munkaerő-piacra való visszalépés. Az alkalmi munkalehetőségek is korlátozottak.
2013-as évben a törvényi változások ismételten lehetőséget nyújtottak arra, hogy az aktív
korúak ellátásán belül, rendszeres szociális segélyben részesülők is közfoglalkoztatásban
vegyenek részt. A tavalyi évben a 12 rendszeres szociális segélyezett közül 2 személy kapott
a Munkaügyi Központtól az év végén lehetőséget közfoglalkoztatásba való bekerülésre. A
közfoglalkoztatás azonban csak a 2014-es évben valósul meg.
E személyek, családok nehéz anyagi körülmények között élnek, eladósodás is jelen van.
Amennyiben rövidebb-hosszabb időre kereső tevékenységet tudnának végezni, akkor nagyobb
lehetőségük lenne az anyagi nehézségeik mérséklésére.
Az
kapcsolattartás
az
együttműködésre
kötelezett
személy
helyzetének,
kapcsolatrendszerének, a problémák teljes körének meghatározásával kezdődik. Majd
elkészítésre kerül a beilleszkedési programterv, melyben az egyén helyzetét, és mentális
állapotát tekintve kerülnek megfogalmazásra a célok, és a hozzájuk rendelt feladatok.
A foglalkoztatási problémák mellett anyagi problémák, és ügyintézési nehézség, egészségügyi
probléma, valamint információhiány jelent meg. A munkaerő-piacra történő reintegrálás
mellett az aktuálisan megjelenő problémák megoldásában nyújtott segítséget a Szolgálat,
ügyintézés, információnyújtás, tanácsadás, segítőbeszélgetés keretében. A kapcsolattartás
az intézményben valósult meg, szükség esetén családlátogatásra is sor került.
A kliensekkel való együttműködés sok esetben családgondozássá szélesedik. A településen
nem okozott nehézséget a klienseknek a kötelezettség teljesítése, igénylik a Szolgálat
támogatását. Fontos, hogy a társszervezetek és intézmények a kompetenciáiknak
megfelelően bekapcsolódjanak az adott tevékenységbe annak érdekében, hogy a probléma
átláthatóvá és kezelhetővé váljon.
Elmondható, hogy a Szolgálattal kapcsolatba került, tartós munkanélküli személyek
munkaerőpiacra történő visszaintegrálását akadályozó, nehezítő tényezők:
- alacsony munkaerő kereslet a térségben,
- alacsony iskolai végzettség, vagy nem piacképes szakképzettség,
- magasabb életkor,
- szenvedélybetegség,
- egészségügyi problémák, melyek a munkáltatói elvárásoknak való megfelelést gátolják,
viszont a 67 %-os megváltozott munkaképesség megállapítása nem érhető el reális célként
- szocializációs hiányosságok,
- feketegazdaságban való részvétel (feltételezés),
- önbizalomhiány, elbizonytalanodás, beszűkült érdeklődés,
- izolálódás,
- passzivitás, mint életforma,
- munkavégzés elutasítása,
- önérvényesítés elutasítása.
A munkanélküliség, különösen a munkaerőpiacról hosszú időn keresztül való kiszakadás
önmagában ritkán jelentkező probléma, okaként, vagy következményeként számos
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egyéb diszfunkció jelentkezik a család vagy az egyén életében, amely akadályozza a
munkaerőpiacra való visszatérést és meghatározza a segítő tevékenységet.
A munkanélküliség pszicho-szociális következményei legtöbb esetben tapasztalhatóak az
együttműködés során: - Jövedelemcsökkenés,
- Interperszonális kapcsolatok gyengülése és az elszigetelődés,
- A társadalmi presztízs és az önbecsülés csökkenése,
- Családi konfliktusok,
- Egészségügyi probléma,
- Marginalizálódás, önpusztítás.
Családsegítő Szolgálat teendői a munkanélküli személyekkel kapcsolatban:
 személyre szabott beilleszkedési program megvalósítása az együttműködésre
kötelezett személyekkel, a valódi szükségletre fókuszálva,
 életvezetési nehézségek elhárításának, feloldásának elősegítése,
 családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásra javaslat készítése és
segítségnyújtás,
 a szociális szolgáltatások koordinálása a kliensek problémájának megoldása
érdekében,
 a munkanélküliek szociális helyzetének figyelemmel kísérése, a nagy gyakorisággal
előforduló problémák jelzése az illetékes szervek felé,
 együttműködés
intézményekkel,
társadalmi
szervezetekkel,
csoportokkal,
szakemberekkel.
A fenti célok megvalósulása érdekében a családgondozók:
 szociális, mentálhigiénés ellátás,
 természetbeni segítségnyújtás,
 érdekképviselet,
 ügyintézés,
 tanácsadás,
 információnyújtás,
 felvilágosítás stb. formájában nyújtanak segítséget.
A beilleszkedési program tapasztalata, hogy sajnos életkorúkból és élethelyzetükből
adódóan a rendszeres szociális segélyezettek az elsődleges munkaerő-piacra nagyon kevés
eséllyel tudnak visszalépni. Ha ez sikerül is az csak egy rövid, átmeneti időszak, idénymunka
vagy alkalmi munkalehetőség keretében valósul meg. A törvényi változásnak köszönhetően
ismét részt tud venni e csoport a közfoglalkoztatásba, mely hozzájárul élethelyzetük
jobbításához, valamint 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.
Adósságkezelés
Az adósságkezelési szolgáltatás is a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai
közé tartozik.
A 2013-as évben 15 család kereste fel a Szolgálatot adóssága rendezése miatt.
Adósságcsökkentési támogatásban 4 család részesült, 2 esetben az adósság rendezése
elkezdődött már a 2012. évben. Az adósságkezelési szolgáltatás az utógondozási szakasz
után 2 család esetében zárult le.
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Az ellátást igénybe vevők a tájékoztatást követően együttműködők, 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.
Előfordult, hogy az adósságkezelési tanácsadó segítséget kért a családsegítési szakfeladatokat
ellátó családgondozótól egy-egy esetkezelés kapcsán.
Az elmúlt évben is az volt a tendencia, hasonlóan az előző évekhez, hogy a Szolgálatot
felkereső kliensek több éve fennálló hátralékkal rendelkeznek, emiatt problémásabb
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 Szolgáltatók közötti
kapcsolattartás, az együttműködés zavartalan volt, az információ átadás és a felmerülő
problémák kezelése folyamatosan működött az elmúlt év során. A 2013-as évben több
kisgyermekes család esetében került jogi útra a felhalmozódott hátralék behajtása.
Ezekben, az esetekben egyelőre még nem valósult meg a család kilakoltatása.
Az adósságkezelési szolgáltatásban részt vevők közül két esetben él kiskorú a családban.
Az egyik család esetében családba fogadást kellett javasolni az anya labilis mentális állapota
miatt, a gyám rendszeresen tartja a kapcsolatot a Szolgálattal. A másik család esetében a
kiskorú gyermekkel nincs kapcsolata a Gyermekjóléti Szolgálatnak.
Az adósságkezelési szolgáltatás hatékonyságának elősegítése érdekében minden évben,
úgy 2013-as évben is megbeszélésre került sor az önkormányzat, a szolgáltatók
képviselői és a Szolgálat között. Az elmúlt évben a szociális igazgatásról és az egyes
szociális ellátási formák szabályairól szóló önkormányzati rendeltben módosításra
került az adósságcsökkentési támogatásban részesülők jogosultsági feltételei közül a
háztartásban elismert egy főre eső jövedelemhatár. A Szolgálat javaslattal élt továbbá a
hatósági iroda felé az ingatlanban lakók száma és az elismert lakásnagyságra
vonatkozóan, de ez ügyben módosítás nem történt a helyi rendeletben.
Több esetben előfordult, hogy az adósságkezelési szolgáltatás után érdeklődő, a hátralék
kezelése érdekében megfelelő motivációval bíró klienst el kellett utasítani, a
szolgáltatásba nem tudott részt venni, mert nagyobb lakóingatlanban lakott, mint ami a
települési önkormányzat helyi rendeletében szabályozásra került.
Gyermekjóléti szolgáltatás tapasztalatai 2013-ben:
Krízisesetek: 2013 évben négy család ügyében számolhattunk be krízisről, ami 11
gyermeket érintett.
Védelembe vételek tapasztalatai: Szentgotthárdon 2013-ben 15 védelembe vett gyermek
szerepelt a Szolgálat nyilvántartásában, összesen 7 család volt ebben érintett. Ezek közül
3 gyermek védelembe vétele szűnt meg az év során. Egy gyermek esetében azért, mert
betöltötte nagykorúságát, két gyermek esetében pedig azért szűnt meg a védelembe vétel,
mert a Gyermekjóléti Szolgálat magasabb gyermekvédelemi intézkedést javasolt. A két
védelembe vétel alatt álló gyermek esetében a Szolgálat azért javasolta a gyermekek családba
fogadását, mert a szülők magas tartózást halmoztak fel a SZET vállalat és az ÖKV kft felé. A
tartózások kiegyenlítésében a szülők nem voltak motiválhatók, aminek hatására
kezdeményezték a család kilakoltatását.
A védelembe vétel alatt álló családok jelzőrendszeri tagjaival az együttműködés megvalósul,
a védőnőkkel közösen is megvalósult a családlátogatás. A család életében bekövetkezett
változásokról a Szolgálat minden esetben tájékoztatja a jelzőrendszeri tagokat. A
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Gyermekjóléti Szolgálatnak minden esetben jelzési kötelezettsége van, ha negatív váltózást
tapasztal a családdal kapcsolatban.
Alapellátás tapasztalatai:
A 2013-es évben Szentgotthárdon 22 gyermek esetében valósult meg az alapellátás, ami 16
családot érintett. 2012.éveben 9 új alapellátást kötöttünk. 9 gyermek esetében lehetett az
alapellátást megszűntetni, mivel a család rendezni tudta nehézségeit. 1 gyermek esetében
pedig nagykorúságának betöltése miatt szűnt meg az alapellátás.
Az alapellátásban részt vevő családok esetében komoly problémát jelent a családok rossz
anyagi helyzetéből adódó kilátástalanság, ami a családtagok közötti kapcsolatokra is negatív
hatással volt. A Szolgálat - természetbeni formában, konfliktus megoldási módszerek
alkalmazásával, segítő beszélgetésekkel, életviteli tanácsadásokkal, információ nyújtásban,
ügyintézések segítségében, tanácsadásban, stb..- tudott a családok számára segítséget
nyújtani. Minden esetben felvette a Gyermekjóléti Szolgálat a kapcsolatot a jelzőrendszer
tagjaival.
Egyszeri esetek tapasztalatai:
2013 évben 43 gyermek és 35 család került egyszeri esetkezelés során a Gyermekjóléti
Szolgálattal kapcsolatban. Az egyszeri esetkezelések során a Gyermekjóléti Szolgálat nem
kerül tartósan kapcsolatba a családokkal, a nehézségek megoldása nem indokolja a tartós
kapcsolattartást. Az egyszeri esetkezelésekben a szülőkkel és a gyermekekkel a család
aktuális problémáinak megoldásán dolgoztunk, mivel a gyermekek veszélyeztetettsége nem
állt fenn, a problémákat egy szorosabb együttműködés nélkül is meg lehetet oldani.
Esetkonferenciák tapasztalatai:
A Gyermekjóléti Szolgálat esetkonferenciát tart olyan esetekben, ahol szükséges az adott
családdal kapcsolatban álló szakemberek informálása, bevonása az esetleges családgondozás
folyamatába. Ez a fórum segíti, hogy a résztvevők pontosabban, széleskörűen megismerjék az
adott problémát. Az esetmegbeszélések során konkrét cselekvési tervet lehet kidolgozni a
kiskorúak veszélyeztetettségnek, vagy hátrányos helyzetének megelőzése, korrigálása,
megszűntetése érdekében. 2013. évben Szentgotthárdon 3 alkalommal volt szükség
esetkonferencia megtartására, ami 3 gyermeket érintett.
Iskola hiányzásokkal kapcsolatos esetek tapasztalati:
2010. évi LXVI. törvény a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.
törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő
módosítása következtében a szentgotthárdi oktatási intézmények minden
alkalommal jelzéssel éltek a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Az iskolai hiányzások
esetében 30 órát meghaladó igazolatlan hiányzás szabálysértési eljárást von maga
után. 50 órát meghaladó hiányzás esetében a családi pótlék folyósítása
felfüggesztésre kerül, valamint 16 év alatt elrendelik, 16 év felett pedig indokoltságtól
függően elrendelhetik a gyermek védelembe vételét.
2013 évben egy védelembe vett gyermek esetében jelzett az oktatási intézmény 50
órát meghalandó hiányzást. A fiatal családi pótlékja felfüggesztésre került, az eljárás
során a fiatal betöltötte nagykorúságát, így az eljárás megszűntetésre került.
Egy gyermek esetében az oktatási intézmény ugyan 50 órát meghalandó hiányzás
ügyében tett jelzést, de a gyermek egészségügyi állapota és a szakorvosi igazolások
miatt az eljárást a Megyei Gyámhivatal megszűntette.
30 órát meghalandó hiányzás esetében egy alkalommal érkezett jelezés, a
szabálysértési eljárás során a család együttműködő volt a Szolgálattal és a
szabálysértési ügyekkel foglalkozó ügyintézővel, az iskolai hiányzások száma nem
emelkedett.
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7 gyermek estében az iskolai hiányzások nem érték el a 30 órát.
A 2013. évben a szentgotthárdi Gyermekjóléti Szolgálatnál:

A szolgáltatást megállapodás által igénybevevő gyermekek száma a KSH
kérdőíve szerint (nem halmozott adat):
Igénybevevő gyermekek száma:

40

Családok száma, amelyekben az igénybevevő gyermekek élnek:
Veszélyeztetett gyermekek száma:
Hátrányos helyzetű gyermekek száma:
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma:

26
35
17
2

Kizárólag Tanácsadottként megjelent gyermekek száma:

43

Gondozási esetek összesen:

40

ebből: alapellátásban történő gondozás:
védelembevétel:
utógondozás
ideiglenes hatályú elhelyezés

22
15
0
0

Átmenti nevelésbe vétel:
Tartós nevelésbe vétel

3
0

2012/2013 évi szociális, gyermekjóléti ellátás szempontjából - feltérképezés:
Szolgálatunk 2012/1013 tanévben is bekérte a nevelő – oktató intézményekben ismert
veszélyeztetett és hátrányos helyzetű kiskorúak adatait. A beérkezett információkból kiderült,
hogy a jelzőrendszeri tagok 13 fő veszélyeztetett és 61 fő hátrányos gyermeket és 2 fő
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket jeleztek.
SZOI Széchenyi István Általános Iskola feltérképezése kapcsán 4 fő veszélyeztetett
gyermeket 1 fő hátrányos helyzetű gyermeket jelzett a Szolgálatnak. A veszélyeztetett
gyermekekkel a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban áll. A SZOI Arany
János Általános Iskola 5 veszélyeztetett gyermeket jelölt meg Szentgotthárdon. Az oktatási
intézmény 17 fő hátrányos helyzetű gyermeket jelölt meg. A SZOI Vörösmarty Mihály
Gimnázium nem jelzett veszélyeztetett gyermeket. A hátrányos helyzetű gyermekek
száma 18 fő volt az Intézményben. A III. Béla Szakközép Iskola 3 fő veszélyeztetett
gyermeket jelölt, 5 esetben jelzett hátrányos helyzetet. Az Apátistvánfalvai Általános Iskola
4 szentgotthárdi gyermek esetén jelzett hátrányos helyzetet.
A SZEOB Játékvár Óvoda a feltérképezés kapcsán 1 esetben jelzett veszélyeztetett
gyermeket, 14 fő hátrányos helyzetű gyermeket, valamint 2 fő halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket jelöltek meg 2gyermeket hátrányos helyzetűnek jelölt.
A SZOI Magyarlak- Csörötnek Általános Iskola sem hátrányos helyzetű tanulót, sem
veszélyeztetett gyermeket nem jelölt azok közül a tanulók közül, akik Szentgotthárdon élnek.
Átmenti nevelt gyermekek családjával való kapcsolattartás:
A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban van olyan gyermekek szüleivel, akik átmeneti
nevelésbe kerültek. Szükség esetén részt veszünk a kialakult problémák megoldásában. Az
Intézmény 3 fő átmeneti nevelt gyermek szüleivel tart kapcsolatot, ez összesen 3 családot
jelent. 2013 évben nem szűnt meg átmeneti gondozás. A Gyermekjóléti Szolgálat a
visszagondozás kapcsán rendszeres kapcsolatot tartott a családokkal. 2013-évben
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Szolgálatunk látogatást tett a Rumi Óvoda Fejlesztő és Általános Iskola Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola Gyermek és Diákotthonában.
Családba fogadás tapasztalatai:
Szolgálatunk 2013-ban összesen 6 családba fogadott gyermekkel tartott kapcsolatot. A 6
gyermek közül 2013 évben 3 esetben szűnt meg a családba fogadás. Egy esetben a szülő és a
gyermek kérésére, 2 esetben pedig a gyermekek nagykorúságának betöltése miatt. Az év
során 2 gyermek esetében rendelte el a Járási Gyámhivatal a gyermekek családba fogadását.
Válsághelyzetben lévő várandós anyával Intézményünknek 2013-ben nem volt kapcsolata.
Kapcsolattartási ügyelet tapasztalatai:
A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolattartási ügyeletet biztosít 1 fő gyermekkel kapcsolatban. A
kapcsolattartást a Szegedi Járási Gyámhivatal rendelte el.
Önkéntes munka lehetőségei a szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatnál
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. augusztus hónaptól szerepel az EMMI
Esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásában, a közérdekű önkéntes tevékenység
végzésében. Ezáltal lehetőség nyílik önkéntes segítők bevonására a Szolgálat programjaiba.
Felvettük a kapcsolatot a Vas Megyei Önkéntes Centrummal, és mint, fogadó szervezet
nyilvántartásba kerültünk. A Szolgálat önkéntes munka lehetőségei nagyobb körben
kerülnek a potenciális önkéntes munkát keresők látóterébe, mert a Vas Megyei Önkéntes
Centrummal való együttműködési megállapodás szerint a Centrum segít az önkéntesek
toborzásában.
Önkéntes bekapcsolódása a Szolgálat által rendszeresen megszervezett programokba:
Havonta egy alkalommal szervezi meg a Szolgálat a Játszóházi foglalkozást, melyen
kézműves, kreatív programokkal készülünk a gyermekeknek.
Milyen segítséget tud nyújtani az önkéntes:
- segítségnyújtás a programok kidolgozásában (új ötletek, kreatív játékok),
- plakátkészítés, plakátok kihelyezése,
- felkészülés a játszóházra: szükséges anyagok, eszközök, sablonok, mintadarabok,
színezők elkészítése,
- Játszóházban való részvétel: program lebonyolításában való aktív közreműködés,
gyermekfelügyelet.
Szükséges képesség, készség:
- jó kapcsolatteremtő készség,
- kommunikációs képesség,
- kreativitás,
- gyermekközpontúság.
Szolgálatunk minden évben egy hetes Menő-Manó nyári napközbeni tábort szervez az
ellátási területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára.
Milyen segítséget nyújthat az önkéntes:
- a tábor szervezésében való aktív részvétel,
- programok összeállítása,
- támogatók, szponzorok felkutatása,
- telefonok, levelek intézése,
- plakátozás,
- programok előkészítése,
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tábor lebonyolításában való részvétel, gyermekfelügyelet.

Szükséges képesség, készség:
- gyermekközpontúság,
- kreativitás,
- jó szervező, kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség.
Szolgálatunk havonta ingyenes ruhaosztást szervez a felajánlott használt ruhákból.
Milyen segítséget nyújthat az önkéntes:
- a ruhaosztás meghirdetett időpontjában a ruhák szétválogatásában,
összepakolásában való segítségnyújtás.

majd

Szükséges képesség, készség:
- szervezőkészség,
- kommunikációs képesség.
A Szolgálat programjai mellett klienseink körében is lehetőség van önkéntesen végzett
munkára a következőkben:
Korrepetálás a Szolgálatnál vagy családnál
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban álló szociálisan hátrányos
helyzetű családokban élő gyermekek iskolai felkészítése, valamint támogatása az önkéntes
segítő feladata. Ezeknek a családoknak azért is nagyon fontos ez, mert a szülők nem tudnak
segíteni gyermekeiknek a tanulásban, a különórákat nem tudják megfizetni.
A korrepetálást vállaló önkéntes segítő szükséges egyéni képességei:
Fontos, hogy tudjon alkalmazkodni a felmerülő korrepetálási igényekhez, az esetleges
helyszíneket és az időbeosztást figyelembe véve. Fontos a korrepetálandó tantárgyban való
jártasság, a felelősségtudat, az empátia, a türelem, a diákok viselkedésével szembeni
tolerancia, a jó kommunikációs készség, rugalmasság.
Pedagógus, nyugdíjas pedagógus önkéntes munkája is megvalósulhatna.
A korrepetálandó korosztály: általános-és középiskolás tanulók.
Előnyök: a gyermek tanulmányi eredményének javulása, akár sikeres pótvizsga.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat lehetőséget biztosít foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részt vevő személyek részére önkéntes munkavégzésre, illetve a 2016.
évben érettségiző tanulók önkéntes munkavégzésére, az iskolai közösségi szolgálatra is.
Szolgálatunknál a 2013-es évben 4 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
személy, önkéntes munka keretében 30 napot dolgozott napi 4 órában a Szolgálatnál,
takarítási feladatokat láttak el.
A Szolgálat által minden évben megszervezett nyári napközbeni tábor ideje alatt, 4 nap
iskolai közösségi szolgálatot vállalt 2 középiskolai tanuló is.
Az elmúlt évben egy önkéntes segítő jelentkezett korrepetálási feladatok ellátásra a
hátrányos helyzetű gyermekek számára. Az önkéntes segítő hetente segíti a tanulási
nehézségekkel küszködő általános iskolai tanulmányokat folytató diákokat a tanulásban,
angol, matematika, magyar stb tárgyakban.
Programjaink
- Játszóház: Ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódóan szervezzük e programunkat,
Szeptember és május között. Minden hónapban egy alkalommal várjuk a gyermekeket és
szüleiket, nagyszüleiket együttes tevékenységhez. A csoportos foglalkozásokba a hátrányos
helyzetű gyermekeket és szüleiket is igyekszünk bevonni. Célunk az, hogy e gyermekek és
szüleik esetében az egyes ünnepekre való készülődés fontosságát, a családi körben szervezett
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ünnepségeken való aktív részvételt helyezzük előtérbe, amely hozzájárul a szociális és
érzelmi biztonság kialakulásához, stabilizálásához.
A játszóházi foglalkozásokhoz a termet a Pannon Kapu Kulturális Egyesület biztosította
számunkra.
2013-ben 6 alkalommal valósult meg a Játszóház, egy-egy alkalommal 4-6 gyermek vett
részt szüleivel.
- Nyári Tábor: Minden év június végén egy hetes nyári tábort szervez a Szolgálat,
elsősorban a Kistérség területén élő hátrányos helyzetű gyermekek részére. A tábor
lebonyolítását hosszas szervezőmunka előzi meg, melyben a Szolgálat minden dolgozója
aktívan részt vesz. Programokat állítunk össze, előadókat kérünk fel, egynapos buszos
kirándulást szervezünk.
Két iskolai közösségi szolgálatot vállalt fiatal is részt vett a program lebonyolításában.
Szentgotthárd közigazgatási területén élő 4 gyermek vett részt e programunkon. A táborban
összesen 25 gyermek vett részt, akik Szentgotthárdon valamint a kistérségi településeken
élnek.
- Házhoz megy a Mikulás: A Szolgálat 15. alkalommal rendezte meg Mikulás programját.
December 6-án két önkéntes személy vállalja a Mikulás szerepét. Felkeressük azon
családokat, akik otthonukban szívesen látnák a Télapót. Az intézmény munkatársai kísérik el
a Télapót a gyermekekhez. A program megvalósulását előkészítő munka előzi meg:
egyeztetés a „Mikulásokkal”, útvonalterv készítése, a gyermekeknek szánt ajándékok átvétele,
rendszerezése. 2013-ben 23 gyermeket keresett fel Intézményünk Mikulása.
- Ingyenes ruhaosztás - Turkáló: Szolgálatunk természetbeni segítségnyújtás – adományok
közvetítésével is igyekszik segíteni az anyagi gondokkal küzdő személyeket, családokat. Erre
jelentős az igény a településen.
A felajánlott ruhák mennyiségétől függően meghirdetett időpontban használt ruhákat
vihetnek el a rászoruló családok. A programot folyamatosan hirdetjük a médiákon, valamint
fogadjuk a felajánlott adományokat.
A ruha adományok mellett játékokhoz, illetve a felajánlott tartós használati cikkekhez,
bútorokhoz való hozzájutás közvetítésében is részt veszünk. 59 esetben került erre sor.
A tavalyi évben a Kistérségi településekre is közvetítettünk ki ruhaadományt.
- 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. 2013-as évben
iskolatáskákat, írószereket, tolltartókat, füzeteket tudtunk felajánlani a nehéz szociális
helyzetben lévő családok számára.
Programjaikat plakátokon is hirdetjük, de az intézmény honlapján is megtalálhatók, valamint
a Városi TV híradójában, és Teletex szolgáltatásán.
Rendezvényeinkről a Szentgotthárd újság, a Gotthárdi Körkép, a Vas Népe hasábjain is
beszámolunk.
Kapcsolataink
Több civil szervezettel, alapítvánnyal tartjuk a kapcsolatot:
- Vöröskereszt: kölcsönös segítségnyújtás valósul meg. A Vöröskereszt által felajánlott
adományok szétosztásában, megfelelő helyre juttatásában működik közre a Szolgálat.
- Karitász: Szinte napi, heti kapcsolattartás valósul meg intézményünk és a Karitász között.
A Karitász által nyújtott tartós élelmiszerek rászorulóknak való eljuttatásában segítünk.
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Folyamatosan jelezzük a szervezet felé azon személyeket, akik nehéz élethelyzetbe kerültek,
és javasoljuk a Karitász által vezetett listára való felkerülést.
2013 novemberében adománygyűjtést kezdeményezett a Karitász. A szervezet kérésére 13
családot jeleztünk, melyből 10 család nevelt kiskorú gyermeket. A családok nehéz
szociális körülmények között éltek, így a Karitász által nyújtott élelmiszercsomag hozzájárult
megélhetésük megkönnyítéséhez.
- Héra Alapítvány: A nehéz szociális helyzetbe került családoknak pályázatot írunk az
alapítvány felé, melyben kérjük, hogy áram-gáztartozásuk csökkentésében, kiegyenlítésében
segítsen. Az eddig benyújtott pályázatok pozitív elbírálásban részesültek.
2013-es év folyamán 2 család számára nyújtottunk be pályázatot áramszámlájuk vagy
áramtartozásuk mérséklése céljából. A mindkét pályázat pozitív elbírálásban részesült.
- Pannon Kapu Kulturális Egyesület: Programjainkhoz biztosít helyiséget.
- Városi Tv-n, helyi újságon keresztül, valamint szórólapjaink által folyamatosan
tájékoztatjuk a lakosságot munkánkról, programjainkról, keres-kínál rovatunkban
felajánlásokat keresünk és kínálunk a rászorulóknak.
A Szolgálat munkatársai minden héten esetmegbeszélést tartanak, ahol az aktuális esetek, az
elmúlt héten történt lépések, nehézségek, eredmények megbeszélése történik.
A családsegítés területén dolgozó munkatársakkal havonta team megbeszéléseket tartunk,
ahol a jogszabályváltozások, az esetek áttekintése, továbbgondolása, az aktuális feladatok
elosztása, megszervezése történik.
A szolgáltatásokhoz tartozó dokumentáción kívül, statisztikát, és beszámolókat, és egyéb
adminisztratív tevékenységet kell készíteni.
Minden év januárjában beszámolót kell készíteni az elmúlt egy év szakmai tevékenységéről,
melyet eljuttatunk a fenntartó, valamint a jegyző részére.
Évente 2 alkalommal az Önkormányzati és Térségi ügyekkel foglalkozó Iroda felé kell
küldeni statisztikai adatokat, valamint minden év elején a KSH felé.
A szociális szférán belül is kialakításra került egy elektronikus rendszer, mely felületen,
napi szinten a szolgáltatást igénybe vevőket jelenteni kell. Ezt a feladatot az adatszolgáltató
kollégák végzik. Emellett havonta önellenőrzést is el kell végezni. Ezt a feladatot az
intézmény dolgozói végzik a napi munka mellett.
Az intézmény dolgozói folyamatosan részt vesznek konferenciákon, és továbbképzésen,
melyek szélesítik az ismereteket, és segítik a hatékonyabb munkavégzést.
A módszertani intézmény által szervezett programokon (szakmai műhely, esetmegbeszélések)
is részt veszünk. Ezáltal is eleget téve a továbbképzési kötelezettségnek.
Munkánkat a nyilvánosság, helyi médiák bevonásával végezzük.
A Szolgálat munkájáról, programjairól is tájékozódhatnak az érdeklődők az alábbi címen:
www.csaladsegito@szentgotthard.hu
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Szentgotthárd, 2014. február 5.
Tisztelettel:
………………………………….
Uhor Anita
intézményvezető

………………………………..
Kovács Bernadett
családgondozó

3.számú melléklet
Iktatószám:SZB/41-10/2014. sz.
Tárgy
: BESZÁMOLÓ A SZEOB TÓTÁGAS BÖLCSŐDÉRŐL
Az intézmény 2003. január 1 – 2010. június 30-ig közalapítványi formában nyújtott
személyes gondoskodású ellátást.
Fenntartói döntés alapján bölcsődénk 2010. július 1-től többcélú, közös igazgatású intézmény
önálló szervezeti és szakmai egységként látja el a gyermekek napközbeni ellátását.
Az integráció az igazgatás területén jelentett változást, szakmai munkánkat nem érintette.
A bölcsődei élet megszervezését közös belső szabályzók biztosítják.
Fenntartója: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Bölcsődénk a kistérség területén élő 0-3 éves korú családban nevelkedő gyermekek magas
szintű napközbeni alapellátásának megvalósítását tartja szem előtt, figyelembe véve a szakmai
és jogszabályi előírásokat. Feladatainkat napi 12 órás nyitvatartási időben végezzük.
Szakmai programunk a mozgás, mint kiemelt nevelési, fejlesztési terület, mellett kiterjed a
gyermekek harmonikus testi-lelki fejlődésének a biztosítására és az egészséges életmód
kialakítására, a helyes szokások megalapozására is. A szellemileg, fizikailag aktív, egészséges
öntudatú gyermekek nevelése során hatékony nevelői magatartásra, mintaközvetítésre
törekszünk, pedagógiai alázattal.
A bölcsődei nevelés-gondozás feladatai:
-Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása: a harmonikus testi és lelki
fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése, a fejlődés
támogatása, a szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése, egészségvédelem,
egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kultúrhigiénés szokások
kialakulásának segítése (a testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő napirend –
ezen belül: étkezés, mosakodás, öltözködés, alvás, szobatisztaságra nevelés, pihenés,
levegőzés, játék, mozgás), * szükség esetén speciális szakember bevonásával prevenciós és
korrekciós feladatok ellátása.
-Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése: derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe
kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, ill. csökkentése, a gyermekek
segítése az esetlegesen átélt nehézségeik feldolgozásában, a gondozónő-gyermek között
szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakulásának segítése, az egyéni
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szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzetében, az éntudat egészséges fejlődésének
segítése, a bizalmon és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés
szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése,
lehetőségteremtés a gondozónővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére az
önérvényesítés és a tolerancia egyensúlyának irányába befolyásolva a gyermek fejlődését, a
kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv felébresztésével és
fenntartásával (meghallgatás, figyelem, kérdések megválaszolása), a nehezen szocializálható,
lassabban fejlődő, érzékszervi és/vagy mozgássérült, a sajátos nevelési igényű, a hátrányos
helyzetű, az elhanyagolt gyermekek nevelése-gondozása speciális többlet-törődéssel, szükség
esetén más szakemberek bevonásával.
-A megismerési folyamatok fejlődésének segítése : az érdeklődés kialakulásának,
fennmaradásának, erősödésének, az érdeklődési kör bővülésének segítése, a gyermek
életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének biztosítása, a gyermek
igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzetmegoldási
minták nyújtása, az önálló aktivitás és a kreativitás támogatása, az önálló véleményalkotásra,
a döntésre, a választásra való képessé válás segítése, ismeretnyújtás, a tájékozódásnak, a
tapasztalatok és élmények feldolgozásának segítése, a gyermek tevékenységének támogatóbátorító odafigyeléssel kísérése, megerősítése, az önkifejezés lehetőségeinek megteremtése az
egyes helyzetekben.
A bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei:
- gondozás, mely bensőséges helyzet a gondozónő és a gyermek között, ami nagyban
befolyásolja a szokáskialakítást és a gyermek önállósodását,
- játék, a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, elősegíti a testi, értelmi, érzelmi és
szociális fejlődést,
- mondóka, ének, mely segítik az anyanyelv , a zenei anyanyelv elsajátítását,
- vers, mese az érzelmi, értelmi és szociális fejlődésre van kihatással,
- alkotó tevékenység, az egyes technikák megmutatásával érdeklődést kelt a gyermek
személyiségfejlődésére,
- egyéb mindennapi tevékenységek ( pl. virágöntözés, gyümölcsnap előkészítés stb. ) ,
mellyel a hétköznapi élet iránti igényességet, a mások felé fordulást, a másik
igényeinek figyelembe vételét szolgálja,
- mozgás, a balesetmentes környezet kialakítása mellett minél változatosabb
mozgáslehetőségek biztosítása az adott életkori szakaszokban.
Az év során intézményünkben a szakmai munka színvonalának megtartására, fejlesztésére
helyezzük a hangsúlyt.
A SZEOB Tótágas Bölcsőde 54 férőhelyen biztosítja minden kisgyermek számára a
biztonságos, kiegyensúlyozott, szakszerű, egységes nevelési elvek szerinti bölcsődei nevelést
– gondozást. A gyermekek egyéniségét, személyiségét figyelembe véve, differenciált módon
segítjük lényük közösségben való kibontakozását.
A játszó gyermekben megjelenő természetes erőket és képességeket ápoljuk és erősítjük.
A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva vesz részt
a gyermekek gondozásában, nevelésében , szükség esetén a családi nevelés hiányosságainak
kompenzálására és korrigálására törekszik.
A fenntartó az épület infrastrukturális fejlesztésére 2012 évben pályázatot adott be, mely
pozitív elbírálás alá esett. A felújítás során új csoportszoba létesült, melynek következtében
férőhely bővítésre került sor, így a jelenlegi 54 férőhely helyett 68 férőhelyen tudjuk
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biztosítani a gyermekek napközbeni ellátását, továbbá nyílászárók cseréjére , fűtés
korszerűsítésére, vizes blokkok felújítására, külső szigetelésre és vakolásra is sor került. Így
egy modern, korszerű épületben folyik a bölcsődei nevelés-gondozás. A pályázat
utómunkáinak keretében illetve az önkormányzat ígért támogatásával a bölcsőde udvari része
is megújulhat.
A csoportszobák mérete a módszertani útmutatóknak, a tárgyi feltételrendszer a
minimumfeltételeknek felelnek meg. a gyermekbútorzat, a mosdók, gyermekek méretéhez
igazodnak, biztonságosak.
A személyi létszám a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 1. 2. sz. mellékletében foglaltakhoz
igazodik. 1 fő intézményvezető, csoportonként 2 kisgyermeknevelő, 3 takarító.
A változatos terepviszonyú játszóudvar biztosítja a gyermekek számára a mozgásigény
kielégítését. Az udvari játékeszközök a 78/22003.(XI.27.) GKM rendeletben foglalt
előírásoknak megfelelnek.
A fenntartó 2012. május 1-től személyi gondozási térítési díjat állapított meg a gyermek
gondozására, nevelésére. A napi térítési díjak a család 1 főre eső nettó jövedelme alapján
kerültek megállapításra. A gyermekétkeztetésre vonatkozó díjakra illetve normatív
kedvezményekre az önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.
Az első évben a gondozási díjból befolyt összeget a képviselőtestületi döntés alapján só szoba
kialakítására fordítottuk.

beíratott gyermekek száma
ingyenesen étkezők száma
50%-os kedvezményben
részesülők száma
személyi gondozási díjat
fizetők száma
gondozási díj fizetése alól
mentességet
élvezők
száma

2012.09.012013.08.30.időszakban
34,36,38,40
41,45,47,51,53,50,51,53,
5fő

2013.09.01-2014.05.19.
időszakban
40,41,43,43,48,49,53,54,54,

10 fő

9 fő

16,21,21,24,
24,26,28,35,35,35,35,36,
18,15,17,16,
17,19,19,16,18,18,16,17,

25,27,30,29,30,31,31,37,37,

5 fő

15,14,13,14,18,18,17,17,17,
(2014. május 19-i adat)

A bölcsőde 2012/2013. évi mutatószámai:
A 2012/2013. nevelési évben 53 gyermek vette igénybe a napközbeni ellátást.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült :
5 gyermek
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé 2012/2013. évben hét esetben készítettünk
pedagógiai jellemzést.
Gyermekétkeztetés
Ingyenes étkezők száma:
5 gyermek ( rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesült)
50%-ot térítők száma:
10 gyermek (ebből 4 gyermek tartósan beteg, 9 gyermek
nagycsaládos)
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A bölcsőde 2013/2014. évi mutatószámai:
A 2012/2013. nevelési évben 54 gyermek vette igénybe a napközbeni ellátást.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült :
5 gyermek
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé 2013/2014. évben két esetben készítettünk
pedagógiai jellemzést.
Gyermekétkeztetés
Ingyenes étkezők száma:
részesült)
50%-ot térítők száma :
nagycsaládos)

5 gyermek ( rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben

9 gyermek (ebből 2 gyermek tartósan beteg, 7 gyermek

Egészségvédelemi feladatok ellátása:
A bölcsődei nevelés-gondozás egyik alapfeladata az egészségvédelem, az egészséges életmód
megalapozása. A helyes szokások kialakításán túl gondoskodunk a gyermekek
egészségvédelméről. A 15/1998 NM rendeletnek megfelelően gyermek szakorvos biztosítja a
gyermekek egészségügyi ellátását.
A bölcsőde kapcsolatai:
Az intézmény szakmai kapcsolatot tart:
- a házi gyermekorvosi szolgálattal
- a védőnői szolgálattal,
- a családsegítő – és gyermekjóléti szolgálattal,
- gyámhatósággal,
- pedagógiai szakszolgálat helyi intézményével,
- szükség esetén a Tanulási képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottsággal,
- székhely és a térség óvodáival,
- szülőkkel,
- a fenntartóval , és a fenntartó munkaszervezetével.

Szentgotthárd, 2014. május 19.

Dancseczné Kovács Tünde
bölcsődei intézményegység - vezető
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