
TARTALOMMUTATÓ 

 

1. Szentgotthárd és Térsége Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolájának 

osztályterem felújítása. 

2. Szentgotthárdi Kézilabda Klub kérelme. 

3. Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme vasútmodell kiállítás 

szervezéséhez. 

4. 1Úton zarándoklat költségei. 

5. Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége részéről  támogatói 

nyilatkozat kérése 

6. A szentgotthárdi Kollégium működtetése. 

7. Közterület elnevezése. 

8. Mental Health - és Gyógynövényes pályázat. 

9. Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve. 

10. Vízi közmű vagyon értékelés finanszírozása. 

11. Szentgotthárd város közvilágításának korszerűsítése.  

12. A fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása.  

13. A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása. 

14. Szentgotthárd 0373/1, 0373/2 és 0374. hrsz-ú telkek belterületbe vonása. 

15. Ipari  Park – ingyenes tulajdonba adás. 

16. Szentgotthárd, Széll Kálmán téri szökőkút melletti útnál lévő üzletek kérelme.  

17. Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti 1334/A/9 hrsz-ú garázs bérbeadása. 

18. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt 

határidejű határozatokról. 

19. Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről. 

20. Sportkoncepció felülvizsgálata. A városi sport- és ifjúsági referens 

munkájáról beszámoló. Beszámoló a sportszervezetekben folyó 

tevékenységről, a városban működő sportszervezetek beszámolói alapján  – 

sportfinanszírozás áttekintése.   

21. Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési 

terv végrehajtásáról, a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. 

22. Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, 

feladatairól –  különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező 

szolgáltatásaira. 

 

 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd és Térsége Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolájának 

osztályterem felújítása 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárd és Térsége Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolájának újonnan kinevezett 

tagintézmény-vezetője július hónapban írásban ( az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti e-

mailben) fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez azzal a kéréssel, hogy az egyik osztályterem 

felújításához, valamint javításához támogatást kapjon tekintettel arra, hogy az osztályterembe 

nagyobb létszámú elsős osztály fogja megkezdeni a tanulmányait, az átalakítás előtti állapotú 

helyiségben pedig a gyermekek nem férnek el. 

Az érintett osztályteremben egy ideiglenes falat (amely egy könnyűszerkezetű  gipszkarton fal 

volt )  ki kellett venni majd a fal kivétele után az eredetileg technika szaktanterem egyes elemeit 

(csövek, csapok, vezetékek) el kellett tüntetni, a csempét le kellett venni, a járólapos padozatot 

laminált parkettával kellett ellátni.  

Ezen túlmenően az iskolaépületben  a mellékelt levélben nem jelzett problémát is meg kellett 

oldani, a  balesetveszélyes udvari  lépcsőt is ki kellett javítani.  

 

 

 A felmérést is, a munkálatokat is a SZET Szentgotthárdi  Kft. munkatársa végezték  el – hiszen a 

felújítás nem túrt halasztást mivel  hamarosan kezdődik a tanítás -  

 

Ugyanakkor a felújításra pénzügyi fedezetre testületi határozat nincs, és ilyen kiadás  nincs az 

Önkormányzat költségvetésben tervezve, a forrást a Képviselő-testületnek kellenel meghatározni. A 

munkálatok elindultak, a munka jellege és az idő rövidsége miatt azonban nem volt mód ezt a 

döntést bevárni. 

 

Az árajánlat összességébn, valamennyi említett munkára bruttó 1.250.000 forint  

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges?  

A kérelmező intézmény működtetője az Önkormányzat. A terem érintett területét csak a 

felújítást követően vehetik birtokba a gyermekek. Az udvari lépcső régi, elkopott letöredezett, 

ami balesetveszélyes. 

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

feltételek?  

A költségvetésben erre forrás külön tervezve nincs – a forrást tehát meg kell határozni hozzá.  

3. Mi a támogatás biztosításának hosszú távú kihatása:  

A támogatás egyszeri beruházási költséget jelent, hosszú távú hatása, hogy 5-8 évig az adott 

teremben csak kisebb karbantartási munkákat kell majd végezni. 

4. Milyen hosszú távra hat ki:    

A felújításoknak több évre szóló kihatása van, min. 5-8 évre.  

5. Mi történik az elmaradása esetén:  

A gyermekek nem megfelelő körülmények között kezdhetik meg tanulmányaikat, ez - elsősöket 

tekintve - akár egy negatív iskolai képpel is társulhat; a lépcsőnél pedig akár több baleset is 

előfordulhat.  

 

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

szíveskedjen. 



 

 

 Határozati javaslat: 

  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége Arany 

János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolájának osztályterem felújítására, valamint udvari lépcső 

javítására összesen 1.250.000,- Ft fedezetet biztosít a ………………………  terhére. 

Felkéri mind a Városüzemeltetést, mind a SZET Kft-t, hogy a munkálatokat legkésőbb 2015. 

augusztus 28-ig végezze el. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor   polgármester 

                 Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

                 Karsai Gábor ügyvezető igazgató 

                 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 16. 

 

         Huszár Gábor 

          polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 



 

 

1. sz. melléklet 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Polgármester Úrral előzetesen megbeszéltek alapján a következő kéréssel fordulunk Önökhöz. A 
2015/16-os tanévben induló egyik első osztály tantermével kapcsolatos sürgős felújításhoz 
szeretnénk kérni a támogatásukat. Az előző tanévben egy kisebb létszámú osztály tanult ebben a 
tanteremben. A jelenlegi osztálylétszám alakulása miatt a régen technika szaktanteremként 
használt helyiség egyik ideiglenesen épített falát, mely a termet a szertár részétől elválasztotta, 
bővítés céljából lebontattuk. Ekkor tárult elénk a falak állapota, ahol különböző kiálló csaptelepek, 
vízvezeték csonkok veszélyeztetik a gyermekek testi épségét. A nem megfelelően lerakott, illesztett 
járólap és műpadló találkozásánál hézagok keletkeztek, amely szintén balesetveszélyes. A 
padlózaton rozsda és kátrányfoltok találhatóak, melyek nem felelnek meg az alapvető higiéniai 
feltételeknek. Mindezen problémával a múlt heti teremrendezéskor szembesültünk.  
Tisztelettel kérjük,  Szentgotthárd Város Képviselő-testületét, hogy a tanév megkezdése előtt a 
tantermet felújíttatni szíveskedjenek, hogy a gyermekek megfelelő biztonságos, higiénikus 
környezetben tudják megkezdeni ebben a tanteremben tanulmányaikat. 
Tisztelettel: 

Schleipfnerné Gáspár Andrea         és       Agócs Bea 

     tagintézmény-vezető                                                   osztályfőnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 



a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére. 

 

Tárgy: Szentgotthárdi Kézilabda Klub kérelme 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi Kézilabda Klub azzal a kéréssel (lásd: 1. számú melléklet, a 2. számú melléklet a 

Ford Transit Minibusz árajánlát tartalmazza) fordul a Tisztelt Képviselő- testülethez, hogy egy 

pályázat keretein belül lehetősége nyílik egy 17-18 fős személyszállító kisbusz megvételére. 

Azonban a kisbusz megvételéhez önrész szükséges, mely a vételár 30%-a, a pályázati támogatás 

pedig a fennmaradó 70 %-ot biztosítja. A kérelem alapján a Szentgotthárdi Kézilabda Klub a 

pályázati önrészhez 3.089.235,- Ft támogatást kér az Önkormányzattól. 

 

A Szentgotthárdi KK saját kereteiből ezt az önrészt nem tudja előteremteni, ezért is kéri az 

Önkormányzat segítségét. Az Egyesület tájékoztatása alapján a költségvetésüket tekintve az egyik 

legnagyobb tételt az utazási költségek teszik ki. A felnőtt és junior csapatok mellett a több 

korosztályos csapatot és versenyeztet az Egyesület, és ezáltal utaztatja őket. A távolságokat 

vizsgálva az NB II-es bajnokságot tekintve megállapítható, hogy több ezer km-t kell utazniuk a 

szentgotthárdi kézilabdázóknak. Jelenleg egy helyi vállalkozó buszaival oldják meg az utazásokat, 

melynek költsége – tájékoztatásuk alapján - jelenleg kb. 330 Ft/km, ami éves szinten kb. 1,5-2 

millió Ft. Az Egyesület gondolatmenete alapján a kisbusz megvásárlásával ezek az utazási 

költségeik csökkennének, mivel üzemanyag áron utazhatnának. 

 

Mindemellett az Egyesület kérelméből is kiderül, a kisbusz megvétele után a klub biztosítja az 

Önkormányzatnak és az általa kijelölt szervezeteknek, intézményeknek a busz üzemanyagköltségen 

való igénybevételét azokban az időkben, amikor az egyesület csapatai nem veszik igénybe a 

járművet. 

 

A pályázat összegének felhasználásához azonban önrész szükséges, amit az Egyesület saját 

forrásból nem tud előteremteni. Az Egyesület arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

pályázat megvalósításához szükséges önrészt, a Szentgotthárdi KK számára 3.089.235 Ft 

biztosítani szíveskedjen. (Vételár: 10.297.449 Ft, amelyből a pályázatnak köszönhetően 70 % 

felhasználható: 7.208.214 Ft, szükséges önerő (30%): 3.089.235 Ft.)    
  

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Kézilabda Klub támogatási igénye több mint 3 M Ft, ennek az összegnek nincs fedezete az 

Önkormányzat költségvetésében. A busz Egyesület általi működtetésével kapcsolatban nem 

rendelkezünk további információkkal, a hosszabb távú üzemeltetésről, annak átgondoltságáról nem 

tudunk bővebben. A busz továbbá nem az Önkormányzat vagy valamely intézménye, hanem egy 

független, civil szervezet tulajdonába kerülne, mindez egy nagy összegű önkormányzati 

támogatásnak (közpénznek) is köszönhetően. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mindezt a 

döntés meghozatala kapcsán szem előtt tartani szíveskedjen! 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

 Mi indokolja a támogatási kérelem teljesítését?   



Az Egyesület tájékoztatása alapján az Egyesület utazási költségei jelentősen csökkennének a 

kisbusz megvásárlásával.  

 Mi a támogatás biztosításának hosszú távú kihatása:  

Az Egyesület költségei csökkenhetnek, továbbá más helyi szervezetek is hozzáférhetnek a 

kisbusz használatához: amikor a kézilabdázók nem használják, akkor az Önkormányzatnak 

illetve az általa megjelölt szervezeteknek, intézményeknek is biztosítja az Egyesület a kisbuszt 

üzemanyag költségen – ehhez azonban gépkocsivezetőt kell biztosítania az igénybevevő 

szervezetnek melynek részletei egyelőre nincsenek végiggondolva. .  

 Mi történik az elmaradása esetén:  

Fennáll az a lehetőség, hogy amennyiben ezt a hiányzó 3 M forintot máshonnan nem tudja 

előteremteni az Egyesület, nem nyeri el a támogatást és ezáltal nem tudja a TAO támogatást 

kihasználni és a buszt megvásárolni. Hosszú távon több pénzt kell kifizetnie az Egyesületnek a 

buszköltségért. 

 A támogatás biztosítása miatt szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak-e:  

A kért összeg nincs betervezve az Önkormányzat 2015. évi költségvetésben.  

 

 

Kérem a Tisztelt Testületet, az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi KK kérelmét 

fedezet hiányában NEM tudja támogatni.  

 

B. /Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi KK kérelmét 

támogatja és ........ (3.089.235 - Ft) …… forintot biztosít a támogatási kérelemben szereplő 

kisbusz vásárlásra a ………………………. terhére, azzal, hogy 

- a támogatás utalásának feltétele a támogatási megállapodás aláírása, 

- a támogatási megállapodásban részletesen rögzíteni kell, hogy az Egyesület – korlátlan 

alkalommal és ideig - biztosítja az Önkormányzatnak és az általa kijelölt szervezeteknek, 

intézményeknek a busz üzemanyagköltségen való igénybevételét azokban az időkben, 

amikor az Egyesület csapatai nem veszik igénybe a járművet. 

C. / ……………… 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

           

Szentgotthárd, 2015. augusztus 17. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

1. számú melléklet 

 

 



 

 

 

 

2. 

számú melléklet 

 
Az alábbiakban küldöm a Ford Transit Minibusz árajánlatát. 

 

1. Flotta engedménnyel 

 



FORD TRANSIT Minibusz RWD L4H3 17 személyes 2.2 TDCi 155 LE M6           

Alapár :                                                        13.531.850 Ft  

 

Árengedmény:             3.234.401 Ft 

         

Bruttó engedményes ár:                                               10.297.449 Ft 
 

Teljes forgalomba helyezési költség:                      149.585 Ft 

 

Az autó fontosabb alapfelszereltsége:     

 

- Első légzsák - vezető és utas oldalon 

- ESP rendszer, Vészfékezésre figyelmeztető fények, ABS, Borulásgátló, 

vészfékasszisztens, 

              visszagurulásgátló, kipörgésgátló 

- Sebességtartó automatika 

- Beállítható sebességhatároló 

- Fedélzeti számítógép 

- Távirányító ajtónyitó - többcsatornás - Feltölthető (1 behajtható és egy normál kulcs) 

- Oldalsó tolóajtó az utas oldalon 

- Fűthető szélvédő 

- Elektromos első ablakemelők, automata fel/le funkcióval a vezető oldalon 

- Elektromosan állítható, fűthető, külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel 

- Csúsztatható második sori ablakok 

- Statikus kanyarodó fényszórók 

- Első ködfényszórók, Nappali menetfény 

- Első üléscsomag 13: 4-irányban manuálisan állítható vezetőülés, dönthető ülőlappal 

              2-irányban manuálisan állítható dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal 

2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le), Vezető oldali kartámasz (Szimpla, belső), Vezető oldali                   

deréktámasz 

- ICE Csomag 2: AM/FM rádió, USB és AUX csatlakozó, Bluetooth, AM/FM antenna, 

2 első hangszóró, rádió kezelőszervek a kormánykeréken 

- Első manuális légkondicionáló berendezés, Levegő / pollen szűrővel, Hátsó klíma 

csomag 1  

 

 

Szállítási határidő: 3-4 hónap a megrendeléstől számítva.  

Az árak az áfát és a regisztrációs adót tartalmazzák. 

 

Amennyiben további információra, vagy más felszereltségre van szükség, kérlek, értesíts és segíteni fogok. 

Várom jelentkezésed. 

 

Tisztelettel 

 

Wappel Tamás 
Értékesítő 

Strauss Autószalon kft 

9700 Szombathely, Zanati u. 58. 

Tel: 94/512-860, 20/4629919 

Szombathely, 2015-08-04 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére 

 

Tárgy: Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme vasútmodell kiállítás szervezéséhez 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 2015. 

szeptember 25. és 27. között megrendezendő nemzetközi vasútmodell kiállítás költségeihez anyagi 

támogatást szíveskedjenek nyújtani (1. sz. melléklet).  

 

Idén a Hotel Lipa ad helyet a rendezvénynek, amelyre ismét érkeznek a határon túlról osztrák, sőt 

már szlovén kiállítók is. A kiállítás évről évre nagyobb számú érdeklődőt vonz az óvodás, iskolás 

csoportokon túl családok, de még turisták is érdeklődnek a nem mindennapi látványt nyújtó kiállítás 

iránt.  

A magyar kiállítók között ismét ott lesz Kovács Gábor is, aki évek óta aktív szervezője is a 

programnak. 

Az Egyesület az önkormányzati hozzájárulást a szállás, étkezés, utaztatás és szállítási költségekhez 

kívánja felhasználni. A szükséges összeg 200.000,- Ft.  

 

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

szíveskedjék! 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Szentgotthárd a legutóbbi években visszatérő programok sorozatát alakította ki (Történelmi 

Napo, Zöld Szentgotthárd, Szent Gotthárd Napja és remélhetőleg a Szerelmesek Fesztiválja) 

és e programok fontos része a vasútmodell-kiállítás melynek már Ausztriában és újabban 

Szlovéniában is jó híre van. A vasútmodell kiállítás  az önkormányzat támogatása nélkül 

nem valósulhat meg a korábbi színvonalon.  

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

feltételek?  

Személyi igen, a tárgyi feltételek igen, az anyagi fedezethez a Testület hozzájárulása 

szükséges.  

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns hiszen ez egyszeri támogatás.  

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Kockázata annak van, ha a támogatás hiányában nem tudják fogadni a meghívottakat az 

ország más részeiből illetve külföldről és ezáltal a program csak lényegesen alacsonyabb 

szinvonalon illetve kevesebb kiállítóval valósul meg. .  

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A rendezvény csak részben valósulhat meg.  

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Nem releváns 

 
 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

vasútmodell kiállítás szervezésére vonatkozó kérelmét ….(200.000,-) ….. forinttal támogatja a 

2015. évi költségvetési tartaléka terhére, azzal, hogy 

- a támogatással az Egyesület 2015. október 31-ig számlákkal elszámol az Önkormányzat 

felé, 

- a támogatott a rendezvény során az Önkormányzatot támogatóként megjeleníti/feltünteti. 

Határidő: a közlésre azonnal 



Felelős: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

              Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 11.  

 

                                                                                                              Huszár Gábor 

             polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző                                         



 

 

1. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére 

 

Tárgy: 1Úton zarándoklat költségei 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények 

Szentgotthárd város idén ismét bekapcsolódik az 1Úton nemzetközi zarándoknap programjába.  

Augusztus 22-én több száz zarándok érkezik a városba, és Szentgotthárd azon kevés település 

egyike, ahová mint célállomásra egyszerre négy irányból közöttük két külföldi kiinduló állomásról 

jönnek zarándokok 10- 32 kilométeres távolságot legyalogolva  a kialakított Mária Utakon- és a 

zarándoklat a Barokk templomban szlovén püspöki szentmisével fejeződik be. A zarándoklat 

szervezője Szentgotthárdon a Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd.  A 

rendezvényt a közszolgálati televíziók és rádiók, a Magyar Katolikus Rádió és a Mária Rádió 

valamint egyéb sajtóorgánumok  folyamatosan figyelemmel kísérik – különösen az olyan kiemelt 

helyszíneken mint amelyek közé Szentgotthárd is tartozik. 

A nap lezárása az érkező zarándokok vendégül látása és a különleges eseményhez méltó általunk 

tervezett ünnepi műsor, amelynek keretében a szentmisét és vendéglátást követően Kárászy Szilvia 

zongoraművész ad egyedülálló harangjáték koncertet a barokk kerti teraszon.  

 

Kárászy Szilvia koncertje: 

 

A koncert megrendezése 582.000,- Ft + ÁFA (bruttó 778.060,- Ft) összegbe kerül, amely magában 

foglalja nemcsak Kárászy Szilvia tiszteletdíját, de a technikus díját, az útiköltséget, a hangszer 

színpadi összeszerelését illetve a koncert után a lebontását, a szállítási díjat, a színpadépítést, 

hangosítást, világítást, valamint a szállás, étkezés (járulékkal) költségeket is. A koncert műsora 

kapcsolódik a zarándoklat szellemiségéhez, illetve népszerű, közkedvelt zeneműveket (klasszikus, 

illetve populáris) is tartalmaz, időtartama 1 óra.  

Fontos hangsúlyozni, hogy a Művésznő tiszteletdíja kedvezményes, amelyet kifejezetten 

városunkra való tekintettel adott meg, illetve a koncertre saját költségén szállítja digitális 

zongoráját.  

Szentgotthárd kulturális élete az elmúlt időszakban számos új elemmel gazdagodott és színesedett, 

egy Európában is méltán elismert zongoraművész koncertje tovább emelheti a város kulturális 

kínálatának színvonalát.  

 

A Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd kérése 

 

A több száz zarándok vendégül látása, a zarándoklat előkészítése és lebonyolítása sok szervező 

munkával és elég sok költséggel jár. A költségeket a Keresztény Megmozdulásokért Egyesület 

illetve az egyesület tagjai saját pénzükből finanszírozzák. Ugyanakkor több száz ember vendégül 

látása még csak egy szerény vacsora formájában is meghaladja az egyesület anyagi lehetőségeit – 

kizárólag a vacsora nyersanyagköltségeihez való hozzájárulás miatt kerestek meg a szervezet 

képviselői és jelezték, hogy a tavalyi évben ugyanerre kapott összeghez hasonló nagyságú 

támogatásra – 100.000.- ft-ta lenne szükségük. (A tavalyi támogatás 120.000.- Ft volt). 

 



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

szíveskedjék! 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Kárászy Szilvia e rendezvényre fenntartotta részünkre koncertjei sorában ezt az időpontot, 

számos kedvezményt nyújt, illetve a tavalyi évben hagyományteremtő szándékkal életre 

hívott – az 1Úton zarándoklathoz és a templom felszentelésének évfordulójához kapcsolódó 

– barokk kerti koncert sikere is indokolja a folytatást. Az 1Úton zarándoknap alkalmából 

több száz zarándok érkezik a városba, a minőségi kulturális program hozzájárul 

Szentgotthárd pozitív megítéléséhez, turisztikai vonzerejének növeléséhez.  

A rendezvényt egy szentgotthárdi civil szervezet szervezi és az egész napi gyaloglás után 

biztosítandó étkeztetés költségei azok, amelyek kifizetését a szervezet kéri. Az esemény 

méltó lezárása a fogadó városnak is érdeke.  

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

feltételek?  

Személyi igen, a tárgyi feltételek igen, az anyagi fedezethez a Testület hozzájárulása 

szükséges.  

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Egyszeri események finanszírozásáról van szó így ez nem releváns.  

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns.  

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A koncert nem valósulhat meg. Sz étkeztetés megtörténik, annak költségeit az egyesület 

tagjai kifizetik. 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

A koncert esetében a költségvetés összeállítása, a civil szervezet eserén szerződés 

megkötése.  

 
 

Határozati javaslat 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kárászy Szilvia augusztus 22-i 

koncertjére (bruttó) 778.060,- forintot biztosít a 2015. évi költségvetési tartalék terhére.  

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 1Úton zarándoklat 

szentgotthárdi eseményeit szervező Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd 

számára 100.000.- Ft támogatást nyújt az érkező zarándokok számára biztosított étkezés 

nyersanyagköltségeihez a 2015. évi költségvetési tartalék terhére.  

 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 11.  

 

                                                                                                              Huszár Gábor 

             polgármester 

Ellenjegyezte: 



 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére 

 

Tárgy: Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége részéről  támogatói nyilatkozat kérése 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) a csatolt 

kérelemben azzal fordult hozzám, hogy az önkormányzat adjon támogatói nyilatkozatot azzal 

kapcsolatban, hogy a Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tó halgazdálkodási jogát a következő 2016. 

január 01-től induló haszonbérleti időszakban is a Szövetség lássa el.   

 

A Szövetség jelenleg 25 vasi és 4 zalai folyóvíz, valamint 18 vasi és 2 zalai állóvíz 

halgazdálkodására jogosultjaként közhasznú – államháztartáson kívüli – civil szervezeti formában 

tevékenykedik 1373,61 ha vízterületen. Az állami halászati haszonbérleti szerződésük 2015. 

december 31-én lejár. A horgászvizek haszonbérletének pályáztatására vonatkozó rendeletek 

jelenleg kidolgozás alatt vannak, de a Szövetség időben elő kíván készülni a közelgő haszonbérleti 

pályáztatásra. A halászati jog fenntartásával a Szövetség továbbra is vállalná a halgazdálkodással 

járó feladatokat (horgászjegy kiadás, halasítás, halőrzés stb.) 

 

 

Kérem a Tisztelt Testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a támogatói nyilatkozat aláírásával 

kapcsolatos döntést meghozni szíveskedjenek.  

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert, hogy a Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tó halgazdálkodási jogának 

rendezése érdekében a 2016. január 01-től induló haszonbérleti időszakra vonatkozó 

haszonbérleti pályázat elnyerését elősegítő támogatói nyilatkozatot a Sporthorgász 

Egyesületek Vas Megyei Szövetsége részére aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető  

 

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 14.  

          Huszár Gábor 

           polgármester  

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  



 

 



 

 



 

 
 

 

 



 
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére 

 

Tárgy: A szentgotthárdi Kollégium működtetése 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 113/2015. számú Képviselő-testületi 

határozatában elvi egyetértését adta a Kollégium működtetéséhez. Ennek keretében 

önkormányzatunk vállalná az épület rezsiköltségeinek a fizetését, a takarítási feladatok kollégiumra 

eső részének a finanszírozását. 

 

Az önkormányzat által fenntartott kollégiumban a kihasználás 2013. előtt 40-42%-os volt. Jelenleg -  

az intézmény tájékoztatása alapján -  a 44 fős kollégiumban 41 fő van, közülük ketten a gimnázium 

tanulói, a többiek a szakképző iskola diákjai.  

 

Az intézmény vezetője szóban nyomatékosan kérte annak figyelembe vételét, hogy kollégiumi 

elhelyezési lehetőség nélkül nehezebb lenne az iskolai létszám feltöltése, és végső soron a 

szentgotthárdi szakképzés jövőjét is veszélyeztethetné, ha esetleg valaki a kollégium 

megszüntetésében gondolkodna. 

 

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

költségvetésében e feladat ellátására nincs fedezet. Ugyanakkor  továbbra sem rendelkezünk 

semmilyen információval azzal kapcsolatban, hogy az intézmény működtetése milyen további 

költségekkel járna a fentiekben említett rezsiköltségeken kívül: karbantartás, felújítás, berendezés, 

felszerelés költségei stb Szintén nem rendelkezünk semmilyen információval arról, hogy a jövőben 

a feladatalapú támogatás keretében részesül-e önkormányzatunk állami támogatásban. Ismeretek 

hiányában nehéz megalapozott döntést hozni.  

Ugyanakkor  kihasználtságtól függően, valamint  az épület és berendezéseinek a minimum 

feltételek biztosításához való megfelelését érdemes megvizsgálni, ahogy a kollégiumi ellátás 

biztosításához szükséges-e az épület ezen célra való fenntartása, vagy a kollégiumi ellátás 

megoldható más úton is. A 2016. évi költségvetés tervezéséig hasznos lenne ennek felmérése is és 

erről való döntés is. 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézménytől a melléklet szerinti rezsiköltségekről 

kaptunk kimutatást. Ezek alapján a Kollégium várható működtetési költsége 2015. szeptember 1-től 

2015. költségvetési évre – a kimutatás alapján, becsült összeg – kb 4.000-4.500 e/Ft forrást igényel. 

Egyéb fenntartási költségek a működtetés során felmerülhetnek: festés, karbantartás, berendezés 

vásárlása stb… 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

7.) Mi indokolja, miért szükséges?  

A feladat ellátása állami feladat. Az önkormányzat döntésétől függően működteti, vagy nem 

működteti. Az intézmény vezetője szóbeli kérésében elmondta, hogy a szentgotthárdi 

szakképzés jövőjét is veszélyeztethetné, ha kollégiumi férőhely hiánya miatt az iskolai 

létszám nem töltődne fel. A szakképzés megmaradása Szentgotthárdon nagyon fontos városi 



érdek – még akkor is, ha az átszervezések nyomán pontosan nem is lehet tudni, hogy 

fenntartás mely szervezetnél van. Fontos annak a szem előtt tartása is, hogy sajnos van arra 

példa, hogy a központoktól – megyeszékhelytől, fővárostól -  távolabbi gyengébb adottságú 

szakképzési helyeket építenek le először és jogos annak felvetése, hogy egy kollégiumi 

lehetőség nélküli szakképző iskola gyengébb pozícióban van mint egy kollégiummal ellátott. 

Az is tény, hogy kollégium nélkül csak a helyi gyermekekre és a vonattal bejárni tudókra 

lehet számítani és ez adott esetben kisebb kör mint amit  a kollégium esetén el lehet érni.  

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

feltételek? Szentgotthárd Város Önkormányzatának költségvetésében e feladat ellátására 

nincs fedezet. A költségvetési forrást 2015. évre keresni kell, ez Képviselő-testületi 

hatáskör. 2016. évi költségvetésben a felmérések alapján szükséges a költségek tervezése. 

9.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

2013. január 1-e óta az intézmény átkerült a megyei KLIK fenntartása és működtetése alá. 

Azóta nem tudjuk az épület milyen állapotban van, a benne lévő szintén átadott berendezési 

tárgyak mennyire amortizálódtak le. Egy esetleges berendezés csere további kiadást jelent az 

önkormányzatnak. A kollégium kihasználtsága 40-42%-os volt az önkormányzat 

idejében.Valószínű az is, hogy amennyiben költenénk a kollégiumra, korszerűbb 

körülmények lennének, akkor esetleg a kihasználtsága is nagyobb lenne. Ez viszont 

forrásokat fog igényelni tőlünk. 

10.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Információk hiánya miatt nehéz megalapozott döntést hozni. A Képviselő-testület egyelőre 

csak elvi döntést hozott. Nem tudjuk, hogy a jövőben a feladat ellátására önkormányzatunk 

részesül-e állami támogatásban, vagy ezt a feladatot is saját bevételeiből kell ellátnia. Az 

ismertetett rezsi- és takarítási költségeken kívül a működtetéshez egyéb minimum feltételek 

biztosítása is szükséges lehet, melynek mértéke nem ismert. Vizsgálni szükséges, hogy van-

e igény a kollégium épületének ilyen jellegű használására, vagy megoldható a néhány tanuló 

más módon való elhelyezése. Erről a Képviselő-testületnek célszerű a 2016. évi költségvetés 

tervezése előtt döntenie. 

11.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A Kollégium fenntartása jelenlegi ismereteink alapján állami feladat, az önkormányzat a 

működtetést döntésétől függően támogatja vagy nem támogatja.  A támogatás 

elmaradásának az intézmény életére közvetlen hatása nem lesz.  

12.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Nem releváns. Támogató döntés esetén szerződést kell előkészíteni és aláírni.  

 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Hunyadi út 27. 

szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő kollégium működtetésére (kizárólag 

rezsiköltségek) 2015. szeptember 01. időpontot követően 4.500.e/Ft-ot biztosít 2015. évre a 

tartalék terhére. 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Hunyadi út 27. 

szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő kollégium működését a 2016. évi 

költségvetés tervezéséig megvizsgálja és a középiskolai tanulók további kollégiumi ellátására 

ennek függvényében döntést hoz. 



3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Hunyadi út 27. 

szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő kollégium működtetését 2015. 

szeptember 1-től forráshiány miatt nem vállalja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor  polgármester 

 

Szentgotthárd, 2015. június 15. 

 

                                                                                                             Huszár Gábor 

                                                                                                              polgármester 

Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt 

   jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2015. augusztus 26.-i képviselő-testületi ülésére 



 

 

Tárgy: Közterület elnevezése  

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: ÖTV) 

14/A. § (1) bekezdése szerint, minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely 

olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti 

épület található. 

 

Az ÖTV. 13.§(1) 3. pontja szerint a közterületek elnevezése a helyi önkormányzat közfeladata. 

 

A közterület elnevezés szabályait az ÖTV-en kívül, a magyarországi hivatalos földrajzi nevek 

megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007.(XI.14.) Kormányrendelet, továbbá a közterületek 

elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 25/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 

szabályozza. 

 

Fontosabb szabályok:  

- a közterületek elnevezésének lehetőleg a közvetlen környezet hagyományait, sajátosságait kell 

tükröznie, vagy a helyhez kötődő személyekkel kapcsolatosnak kell lenni 

- élő személyről közterületet nem lehet elnevezni 

- figyelemmel kell lenni a helyi lakosság élő névhasználatára, a történelmi hagyományokra, a 

helytörténeti kutatásokra, a nemzetiségi viszonyokra – nemzetiségi nyelvű alak is 

megállapítható, a magyar névvel együtt  

 

 

A különféle hatósági engedélyezési eljárások közelgő lezárása után használatba vehetővé válik a 

0211/4. hrsz-ú telken létesített új ebrendészeti telep és kutyamenhely.  

 

A menhelyhez vezető út egyelőre névtelen, három önálló helyrajzi számú telekből áll, melyek 

különféle tulajdonokban vannak – az elnevezést ez nem befolyásolja - önkormányzati, állami és a 

GYSEV Zrt.  

Elnevezési javaslat:  Harap utca  - a Weöres Sándor: Kutya-tár című gyermekverset idéző elnevezés az 

utcában kialakított ebrendészeti telep és kutyamenhely miatt rendkívül találó. 

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 



1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 0213, 0215/1 

és 0329 hrsz-ú telkeken elhelyezkedő, a városi ebrendészeti telephez és kutyamenhelyhez 

vezető utat a  

 

Harap utca 

 

elnevezéssel látja el. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 0213, 0215/1 

és 0329 hrsz-ú telkeken elhelyezkedő, a városi ebrendészeti telephez és kutyamenhelyhez 

vezető utat a  

 

.............................. utca 

 

elnevezéssel látja el. 

 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2015.augusztus 5. 

 

 

 

 

 

 

             Fekete Tamás 

                városüzemeltetési vezető  

 

 

 

 

Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt 

            jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.számú melléklet 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére 

 

Tárgy: Mental Health - és Gyógynövényes pályázat 

 

 

1.)  Mental Health 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata – a 165/2008. sz. képviselő-testületi határozata alapján - 

sikerrel pályázott 2009-ben a Mental Health projektre a szlovéniai Moravske Toplice Község 

Önkormányzatával, a szentgotthárdi Városi Gondozási Központtal és a Maribori Egészségvédelmi 

Intézettel. A projekt társfinanszírozási támogatásból valósult meg, azaz egyidejűleg uniós (Európai 

Regionális Fejlesztési Alap) és hazai forrásból (tagállamok kormányzati hozzájárulásai). Utóbbit a 

szerződést megkötését követően előlegként kifizették nekünk, melyet a projekt lebonyolítása során 

folyamatosan elszámoltunk a Támogatáskezelő, azaz a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. felé. 

Az előleg teljes összege 11205.40 EUR volt.  

 

A projektvállalások teljes egészében megvalósultak a rendelkezésre álló költségvetésen 

(pályázati támogatáson) belül, elszámolása meg is történt. Az előleg egy részével pedig - a 

pályázat zárását követően (2012.09.30.) - visszautalási kötelezettséggel tartoztunk a magyar 

állam felé a 2010.05.04-én megkötött társfinanszírozási támogatási szerződés szerint. A 

visszautalási kötelezettségünkről most kaptunk csak tájékoztatást, ennek alapján a 3819.03 EUR 

(1.188.600,- Ft) összegű fennmaradó előleget 2015.07.23-án visszautaltuk a Miniszterelnökség 

számára. (Ez az összeg tehát nem az Önkormányzat pénze, hanem az államé, csak most utaljuk 

vissza kamatmentesen.) Ez a visszautalt összeg viszont nem volt tervezve az Önkormányzat 2015-ös 

költségvetésében, a kötelezettségről szóló tájékoztatót csak a fizetési határidő előtt kaptuk kézhez, 

ezért kérjük a Képviselő-testület hozzájárulását utólag az összeg fedezetéhez. 

 

 

2.) Leader gyógynövény pályázat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata - a Képviselő- testület 265/2013. sz. elfogadott határozata 

alapján - szerepet vállalt a Somogy Táj Nonprofit Kft. projekt-partnerként egy Leader pályázatban 

az Őrség Határok Nélkül Egyesülettel. Az akkor beadott pályázatban a gyógynövénykert 

kialakítására nem, de marketing összegre elnyertünk nettó 393.700,- Ft támogatást. Az Őrség 

Határok Nélkül Egyesület (továbbiakban ŐHNE), mint hozzánk hasonló projektpartner, szintén a 

pályázatban megjelölt területen (Szentgotthárd, Akasztó domb) tervezett gyógynövénykert 

marketingjére (táblarendszer, weboldal, szórólapok, stb.) nyert csak el támogatást. 

 

A 2014-ben kiadott támogatási határozat a következő elemek megvalósítását támogatták 

Szentgotthárd Város Önkormányzatára vonatkozóan: 

 

Megnevezés Mennyiség (db, m
2
,stb.) Elszámolható nettó kiadás 



2 db előadás 2 110.236,- 

2 db kávészünet 2 62.992,- 

helyi gyógynövényekből étel 1 78.740,- 

ebéd felszolgálása 1 110.236,- 

regisztráció 1 31.496,- 

 

Mivel éppen a gyógynövénykert megvalósítására nem nyert támogatást a főpályázó Somogy Táj 

Nonprofit Kft., nem tűnt relevánsnak a pályázat többi részének (a gyógynövénykert 

marketingjének) megvalósítása - további fejlemény nem is történt a projekttel kapcsolatban. 

 

Időközben azonban a főpályázó Somogy Táj Nonprofit Kft. megvalósította minden saját vállalását 

(könyv, film, stb.). Ahhoz azonban, hogy a megítélt támogatást meg tudja igényelni, azzal a 

kéréssel fordult az Önkormányzat és az ŐHNE felé, hogy valósítsuk meg a saját projektelemeket, 

cserében vállalja – a projekt támogatásán felül – a szentgotthárdi gyógynövénykert kialakítását a 

fenn említett szentgotthárdi területen. A gyógynövénykert kialakítása már folyamatban is van, 

Önkormányzatunk pedig - a Fürdő megbízása útján – teljesítette is a fenti táblázatban szereplő 

projektvállalását.   

  

A Leader pályázatban azonban kizárólag nettó tételek számolhatóak el, így a felmerült 106.300,- 

Ft ÁFA-t az Önkormányzatnak kell biztosítania. (Ezzel a projekt benyújtása idején is tisztában 

voltunk, csak a korábbi egyeztetések alapján – gyógynövénykert hiányában - nem terveztük a 

projekt megvalósítását.) A pályázat elszámolási határideje: 2015. augusztus 31. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szlovénia-Magyarország 

Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében sikerrel lebonyolított Menthal Health 

pályázatból fennmaradt 1.188.600 Ft (3819.03 EUR) előleg visszautalásának fedezetét a 2015-

ös költségvetésében a tartalék jelöli meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a LEADER gyógynövény projekt 

önkormányzati vállalásának teljesítéséhez szükséges, de el nem számolható 106.300,- Ft (ÁFA) 

összeget biztosítja a tartalék terhére.  
Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus  19. 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 



 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére 

 

Tárgy: Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) (a továbbiakban: Vksztv.) értelmében, a 

víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – 

víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési 

terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. 

A gördülő fejlesztési tervet – bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében – az 

ellátásért felelős, azaz az Önkormányzat készíti el és nyújtja be minden év szeptember 15-ig a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal). A gördülő fejlesztési terv elkészítését a Vksztv. egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/A-90/G. §-ai 

szabályozzák. A Vhr. 90/B. § (1) értelmében, ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal 

rendelkezik, az ellátásért felelősök képviseletére jogosult önkormányzat köteles a víziközmű-rendszerre vonatkozó 

tervet elkészíteni.  

A VASIVÍZ ZRt., mint üzemeltető elkészítette a gördülő fejlesztési terv javaslatát, melyet a szükséges mellékletekkel, 

önkormányzatunk részére megküldött a képviselő testületek elé terjesztés és jóváhagyás érdekében. A terv Hivatalhoz 

történő benyújtásáról a képviseletre jogosult Önkormányzatnak szükséges gondoskodnia. A VASIVÍZ ZRt. ugyanakkor 

– az eljárási díj csökkentése miatt – vállalja, hogy a testületek által elfogadott terveket összegyűjti és együttesen adja be 

a Hivatalhoz (1. számú melléklet). Ehhez a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 40/A. §-a szerinti meghatalmazás csatolása szükséges. A tervekhez csatolt 

meghatalmazásoknak (2. számú melléklet) ki kell terjednie a terv készítésére, a Hivatalhoz történő benyújtására és a 

hatósági eljárásban való képviseletre. A Hivatal csak eredeti meghatalmazást vagy annak a hitelesített másolatát fogadja 

el, amely a meghatalmazó és a meghatalmazott fél aláírásával egyaránt el van látva.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem az önkormányzatunk tulajdonában levő szentgotthárdi vízi közművekre vonatkozó, mellékletként csatolt 

Gördülő Fejlesztési Tervet megtárgyalni és elfogadni, továbbá a beadásához szükséges  nyilatkozat aláírásához 

szükséges meghatalmazáshoz hozzájárulni szíveskedjenek.  

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú mellékletként csatolt Gördülő 

Fejlesztési tervet elfogadja és meghatalmazza Szentgotthárd város polgármesterét Huszár Gábort a nyilatkozat 

aláírására. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a számú mellékletként csatolt Gördülő Fejlesztési tervet 

az alábbi módosításokkal elfogadja és meghatalmazza Szentgotthárd város polgármesterét Huszár Gábort a nyilatkozat 

aláírására. 

 

Határidő a közlésre azonnal,  

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 12. 

 

                                                                                                                              Fekete Tamás  

                                        városüzemeltetési vezető 

  

 

Ellenjegyzem:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 



 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

MEGHATALMAZÁS 
 

Alulírott ……………………… (szül.: ………………, an.: …………) …………………….. szám 

alatti lakos, ……………………… község polgármestere/jegyzője, mint a V… jelű ivóvízellátási 

rendszer és/vagy az S… jelű szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek ellátásért felelős 

tulajdonos önkormányzat(ok) képviselője  meghatalmazom a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és 

Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot  (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi 

Ferenc u. 19., Cg. 18-10-100607), hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

11. § (1) bekezdése alapján készítendő gördülő fejlesztési terveket összeállítsa, az(oka)t benyújtsa a 

Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági 

eljárásban képviselje az az ellátásért felelős tulajdonos önkormányzato(ka)t. Egyben a jelen okirat 



aláírásával kijelentem azt, hogy a gördülő fejlesztési terv(ek)ben foglalt fejlesztéseket elfogadom, 

azokkal egyetértek. 

Kelt: ……………., 2015. augusztus  

 

       __________________________ 

                       meghatalmazó 

 

 

A megbízást elfogadom. 

Kelt: Szombathely, 2015. augusztus 

       __________________________ 

                         VASIVÍZ ZRt. 

                       meghatalmazott 

       

Előttünk, mint tanúk előtt: 

1.       2. 

Név: .................................................   Név: .................................................. 

Aláírás: …........................................   Aláírás: ….......................................... 

Lakcím: ............................................   Lakcím: .............................................. 

Szig.szám: …....................................   Szig.szám:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére 

  

Tárgy : Vizi közmű vagyon értékelés finanszírozása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a 24/2013. (V. 29.) NFM 

rendelet alapján az Önkormányzatokra visszaszállt víziközmű vagyonról (ivóvíz- és 

szennyvízellátási rendszerről) vagyonértékelést kell készíttetni az önkormányzatoknak 2015. 

december 31-ig. A törvény 78.§-a 2015.07.24-n megváltozott úgy, hogy az értékbecslést 2015. 

december 31 helyett 2019.december 31-ig kell elvégezni. 

A beszerzési eljárást 2015. május 12-n elindítottuk, három-három helyről kértünk ajánlatot, mely 

alapján a Közbeszerzési Bizottság 2015. június 09-i ülésén a Mareking Kft-t. 2451 Ercsi, Panoráma 

u. 6. hirdette ki nyertesnek mind az ivóvíz és szennyvíz esetében. A Megbízási Szerződést 

2015.07.23-n aláírtuk. 

Az önkormányzati tulajdonban lévő V049 Szentgotthárd ivóvízellátási rendszer (képviseletre 

jogosult ellátásért felelős önkormányzat: Szentgotthárd, a rendszer további ellátásért felelős 

önkormányzatai: Alsószölnök, Csákánydoroszló, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Magyarlak, 

Nemesmedves, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály) víziközművei 

vagyonértékelésének költsége: bruttó 7.467.600,- Ft 

Az ivóvízellátási rendszer vagyonértékelésének költsége az Önkormányzatok közt a tulajdoni 

részarányuknak megfelelően szétosztódik. Szentgotthárd tulajdoni részaránya: 56,2 %. 

Mivel az eljárást mi bonyolítottuk le, ezért az értékbecslés teljes költségét mi fizetjük meg az 

értékelőnek, ezért a költségvetésben a teljes összeget kell előteremteni. A többi Önkormányzat majd 

a továbbszámlázást követően téríti meg a tulajdoni hányadukra eső költségeket.   

Az önkormányzati tulajdonban lévő S021 Szentgotthárd szennyvízelvezetési és –tisztítási 

rendszer (ellátásért felelős önkormányzat: Szentgotthárd) víziközművei vagyonértékelésének 

költsége: bruttó 876.300.-Ft. Itt tisztán Szentgotthárd Város Önkormányzata érdekelt. 

Mivel a 2015. évi költségvetésben nem szerepel a viziközmű vagyon értékelése, ezért a testületnek 

dönteni kell arról, hogy melyik keret terhére történik a finanszírozás. A Költségvetési csoport 

javaslata alapján a 2015. évi tartalék keret lenne. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

- mi indokolja az értékbecslést: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, 

valamint a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet. A víziközmű vagyon értékének pontos 

meghatározása  az Önkormányzatok fontos érdeke főleg azért, hogy pontos képet kapjunk a 

vagyonunk értékéről. 
 

- milyen hosszú távra hat ki:  A vonatkozó jogszabályok és szakmai standardok értelmében a 

közművek vagyonértékét költségalapú értékelési eljárással, az avulással korrigált pótlási 

költség módszerével kell meghatározni. Az avultsági mértékek megállapításához el kell végezni 

a rendszer műszaki állapotfelmérését a vonatkozó előírások, szabványok és szakmai normák 

szerint, valamint fel kell dolgozni a rendszer műszaki állapotáról már rendelkezésre álló 

adatokat is (műszeres diagnosztikai vizsgálatok jegyzőkönyvei, hibastatisztikák, üzemeltetői 

tapasztalatok stb.) ezért hosszú távra fog alapadatokat szolgáltatni. 



 

- mi történik a értékbecslés elmaradása esetén: A kötelező feladat megoldása eltolódik, új eljárást 

kell majd lebonyolítani, nem kapunk aktuális, naprakész adatokat a tulajdonba került 

vagyonelemekről, csak a VASIVÍZ ZRt. nyilvántartására hagyatkozhatunk, a vagyonkataszter 

nem fog rendelkezni pontos adatokról. 
 

- Az értékbecslés kapcsán a szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak-e:  A  szervezeti, 

pénzügyi feltételek rendelkezésre állhatnak.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjék. 

             

                                                               Határozati javaslat 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a V049 Szentgotthárd 

ivóvízellátási rendszer és a S021 Szentgotthárd szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszer 
víziközművei vagyonértékelését összesen 8.343.900.- Ft      

      VAGY:  5.073.000 Ft (a szentgotthárdi rész, amennyiben időben fizetnek a felsorolt 

települések.) összegben melynek fedezete: 2015. évi tartalék keret.  

 

2./  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a V049 

Szentgotthárd ivóvízellátási rendszer és a S021 Szentgotthárd szennyvízelvezetési és –tisztítási 

rendszer víziközművei vagyonértékelését. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

                                             

                                              

 Fekete Tamás 

                                                                                                          városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyzem :   Dr Dancsecs Zsolt 

                                   jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére. 



 

Tárgy:  Szentgotthárd város közvilágításának korszerűsítése  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület júniusi ülésén foglalkozott a város közvilágítási hálózatának korszerűsítésével.  

 

A testületi döntésnek megfelelően megkezdtük a projekt előkészítő munkálatait. Árajánlatokat 

kértünk a tervezési munkálatok elvégzésére. A Beszerzési Munkacsoport döntésének megfelelően a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevő, a Kontinuum-Vill Mérnöki Iroda Kft.-

t megbíztuk a város teljes közigazgatási területén a közvilgítási berendezések (lámpatestek) cseréje 

korszerű LED lámpatestekre meglévő tartószerkezeteken szabványos útosztály besorolásnak 

megfelelő műszaki tervdokumentációk (tenderterv, kivitelei terv engedélyeztetéssel) elkészítésével. 

A tervezés költsége a projekt költségvetésében elszámolható lesz. A tervezés költsége bruttó 

1.727.200,- Ft. A tervezési munkálatok elindultak, a helyszíni felmérések folyamatban vannak. 

 

Továbbá árajánlatokat kértünk a projekttel kapcsolatos közbeszerzési szakértői feladatok ellátására. 

A közbeszerzési szakértő költsége a projekt költségvetésében nem számolható el. A szakértő 

költsége bruttó 2.286.000,- Ft. A közbeszerzési eljárás előkészítése a tendertev elkészítése után 

kezdődhet meg. 
   

Az előzetes felmérés és számítások alapján 58,408 kW-os beépített teljesítmény csökkenést tudnánk 

elérni a korszerűsítéssel. A konstrukció lényege, hogy a közvilágítási lámpatestek korszerűsítését 

(58,408 kW-os beépített teljesítmény (47,9 %-os) csökkenést eredményező cseréjét) a közbeszerzési 

eljárás nyertese saját költségén megvalósítja. Az önkormányzat a korszerűsített eszközöket bérbe 

veszi és az önkormányzat a bérelt eszközöket a nyertes ajánlattevővel üzemelteti. Az önkormányzat 

részéről a lámpatestek cseréje nem igényel pénzügyi ráfordítást, mert ezt a nyertes ajánlattevő 

biztosítja saját forrásból, illetve pénzintézeti források bevonásával. Az Önkormányzat a szerződés 

futamideje alatt a megvalósított fejlesztések következtében realizált és garantált megtakarításból 

fizeti vissza (bérleti díj, üzemeltetési díj) a beruházás költségeit. 

 
 

A projekt becsült értéke és az előzetes számítások és felmérés szerinti műszaki tartalma:  

 

tervezett éves 

bérleti díj 
lámpa darabszám 

tervezett éves 

üzemeltetési díj 
futamidő projektérték 

12 000 000 Ft 1 360 db 2 000 000 Ft 156 hó 181 000 000 Ft 

  
 

 
Szentgotthárd LED 

  Jelenlegi Jövőbeni   

Beépített teljesítmény (lámpák összesen) 121,947 63,539 kW 

HOFEKA TWEET S1 30W (36W)   111 db 

HOFEKA TWEET S1 40W (44W)   132 db 

HOFEKA TWEET S1 60W (69W)   400 db 

HOFEKA TWEET S2 80W (88W)   173 db 

HOFEKA Lily  10 (14W)   25 db 

HOFEKA Lily  14 (19W)   419 db 

HOFEKA Lily  20 (26W)   100 db 



Lámpaszám (HgLi 80W) 21   db 

Lámpaszám (NA 70W) 222   db 

Lámpaszám (NA 100W) 400   db 

Lámpaszám (NA 150W) 173   db 

Lámpaszám (Kompakt 36 W) 518   db 

Lámpaszám (Kompakt 11W) 25   db 

Összesen: 1 360 1 360 db 

  

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

13.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Az energiamegtakarítás. A minél olcsóbb energiaköltségek elérése lényeges szempont. 

Lényeges változást ezen a téren csak akkor lehet elérni, ha jelentős korszerűsítések történnek 

a lámpatesteknél.  A projekt éppen erre ad lehetőséget. 

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

pénzügyi feltételek?  

A közbeszerzési szakértő költségét az önkormányzatnak kell állnia, mivel ez a projektben 

nem számolható el. A további előkészítési költségek a projektben elszámolhatóak, illetve a 

projekt részei. Az önkormányzat részéről a lámpatestek cseréje nem igényel pénzügyi 

ráfordítást, mivel ennek költségét a megtakarításból fizeti majd vissza az önkormányzat.  

15.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Sikeres projekt esetén létrejönne egy olyan korszerű közvilágítási rendszer ami már valóban 

fenntartható lehetne.  

16.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Az amit most megterveztetünk még kevéssé ismert, tartósságát még nem sikerült igazából 

kipróbálni.  Ugyanakkor a technikai fejlettség mai szintje, a mai ismeretek  szerint ez a 

fejlesztés jelentheti a jövőt. Sok település kezdett hasonló fejlesztésekbe – egyelőre 

sikeresnek tűnően.  

17.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén ? Előbb utóbb feladat lesz a közvilágítási 

eszközök cseréje ami majd jelentős költségekkel fog járni. Megfelelő konstrukció hiányában 

egy ilyen korszerűsítés olyan önkorrmányzati forrásokat fog igényelni amelyekkel később 

sem biztos, hogy rendelkezni fogunk.  

18.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Nincs külön adminisztrációs terhe.  

 

Tisztlet Képviselő-testület ! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a közvilágítási hálózat korszerűsítésével kapcsolatos 

döntés meghozatalát.   

 
 

Határozati javaslata 

 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd város 

teljes közigazgatási területén a közvilgítási berendezések (lámpatestek) cseréjével, korszerű 

LED lámpatestekre a meglévő tartószerkezeteken szabványos útosztály besorolásnak 

megfelelő műszaki paraméterekkel, amellyel legalább 40 %-os energia megtakarítást kell 



elérni.  

 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás városüzemeltetési vezető  

 

  

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projektben el nem számolható 

közbeszerzési szakértő költségét – bruttó 2.286.000,- Ft-ot 2015. évi költségvetése .... keret 

terhére biztosítja. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető  

 

 

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 17.  

 

 

                                                                                                        Huszár Gábor 

                                                                                                         polgármester 

 

Ellenjegyzem : Dr Dancsecs Zsolt 

                                jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére. 

 

Tárgy:    A fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása  

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 



 

A Képviselő-testület júniusi ülésén foglalkozott a fizető-parkolási rendszerrel, amely során többek 

között az új várkerti parkolót a fizető-parkolók közé sorolta. Ezen az ülésen hozott döntések alapján 

kérte a képviselő-testület, hogy az augusztusi ülésre a mobilparkolással a díjfizető zónák 

egységesítésével és az időintervallumos parkolással kapcsolatban ismételten egy rendeletmódosítást 

kell az augusztusi ülésre előterjeszteni. 

 

A fent leírtak alapján módosítani kell a fizető-parkolókhoz kihelyezésre kerülő kiegészítő táblák 

tartalmát a mobiltelefonos fizetés és a díjfizető zónák egységesítése miatt. Bizonyos parkolókban az 

időintervallum korlátozás bevezetése miatt a KRESZ szerinti kiegészítő táblát kell kihelyezni 

(KRESZ 113. ábra). Ezekben a parkolókban a járművezetőknek tárcsát kell használniuk, amelyen a 

várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött, - kívülről teljes 

egészében jól látható módon - elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása 

nélkül megváltoztatni tilos. A Széll Kálmán téren lévő fizetőparkolóknál javasoljuk a maximum 1 

óra időintervallum korlátozást a parkolásokra (rendeletmódosítás 1. melléklete). A mobiltelefonos 

díjfizetéssel kapcsolatos előírásokról is rendelkezni kell: a parkolónál feltűnő helyen, olvashatóan 

tájékoztatást kell nyújtani erről a lehetőségről. A mobiltelefonos díjfizetés a parkoló területén 

feltüntetett telefonszámokon vehető igénybe. A mobiltelefonos díjfizetés a mobiltelefon-szolgáltató 

eredményes vásárlásról szóló visszaigazolásától kezdődően érvényes. Az időintervallumos 

korlátozás és a díjfizető zónák egységesítése miatt pedig a rendelet 1., illetve 2. mellékletét is 

módosítani szükséges. 

 

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

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: E rendelet hozzájárul a szűkebb értelemben vett 

városközpont zsúfoltságának csökkenéséhez, illetve a zónák egységesítésével bizonyos 

adminisztrációs terhek csökkenek, a járművezetők számára a parkolási díj fizetésére egy újabb 

lehetőség nyílik.  

A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: az új szabályok bevezetése esetén           a 

költségvetési hatása az önkormányzat költségvetésére pozitív lehet, hiszen 100 %-os önkormányzati 

tulajdonú cég bevételeit növelheti. 

Környezeti és egészségi következménye: pozitív, mivel az időintervallumos parkolás 

bevezetésével a parkolók forgási sebessége növekedik a környezetterhelés csökkenhet  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: bizonyos adminisztrációs terhek nőnek, mások 

csökkennek. Helyenként új adminisztrációs terhek jelennek majd meg elsősorban időintervallumos 

korlátozással érintett parkolókban, de a két díjfizető zóna egységesítésével bizonyos 

adminisztrációs terhek csökkenek. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: nem változik ezen a  területen a szabályozás, városközponti 

zsúfoltság nem csökken, az adminisztrációs terhek nem csökkenek  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendeletmódosításával kapcsolatos döntés meghozatalát. 

 

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 05. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 



  

 

  

  

 



Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../---. /---./ önkormányzati  rendelete 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a  

fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  

bekezdése,  és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 

1. pontja alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a  fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„A várakozás legfontosabb szabályairól és a parkolási díj megfizetésének módjáról (jegykiadó 

automatánál parkolójegy váltása, vagy mobiltelefonos díjfizetés) kiegészítő tábla tájékoztat. A 

kiegészítő táblán – a külföldiek számára is jól érthető módon, lehetőség szerint rajzjellel (piktogrammal) 

– fel kell tüntetni:  

a) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét,  

b)a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát,  

c) a várakozási díj összegét járműfajtánként,  

d) a várakozási díj megfizetésének módját (jegykiadó automata, vagy mobiltelefonos fizetés),  

e) a pótdíj összegét,  

f) az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét,  

g) a‖nem őrzött‖ parkolóra utalást.‖ 

 

 

2.§ A R. 3. § (2) bekezdését az alábbi h) ponttal egészíti ki: 

 

„h) Az időintervallum korlátozásra való utalás szükség szerint, kiegészítő tábla elhelyezésével 

(KRESZ 113. ábra szerint)” 

 

 

3.§ A R. 6. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(3) Fizető parkolóhelyen a parkolási díj megfizetése  jegykiadó automatánál parkolójegy 

váltásával, vagy mobiltelefonos díjfizetéssel történik. Az automatán feltűnő helyen, olvashatóan 

kell közölni a jegyváltás feltételeit. A parkolójegy az automatánál pénzérme bedobásával, vagy az 

üzemeltetőnél kiváltható mágneskártya segítségével vásárolható meg, vagy a parkolási díj 

megfizetése mobiltelefonos díjfizetéssel történhet. A parkolás legrövidebb ideje: 15 perc, 

leghosszabb ideje: az üzemeltetési idő, kivéve az időintervallum korlátozással érintett 

parkolókat. Az időintervallum korlátozással érintett parkolókban a leghosszabb várakozási 

idő 1 óra. Az időintervallum korlátozással érintett parkolókban tárcsa használata kötelező, 

amelyen a várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött, - 

kívülről teljes egészében jól látható módon - elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a 

jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. A fizetendő legkisebb parkolási díjakat a 2. 

melléklet tartalmazza. A jegykiadó automatánál napijegy is váltható. A parkolójegy megvásárlója a 

parkolójegyen feltüntetett időtartam alatt jogosult a fizető parkolóhelyen való várakozásra. A 

mobiltelefonos díjfizetésről a parkolónál feltűnő helyen, olvashatóan tájékoztatást kell 

nyújtani. A mobiltelefonos díjfizetés a parkoló területén feltüntetett telefonszámokon vehető 



igénybe. A mobiltelefonos díjfizetés a mobiltelefon-szolgáltató eredményes vásárlásról szóló 

visszaigazolásától kezdődően érvényes” 

 

4.§ (1) A R. 9.§ (1) bek. d) pontja a következők szerint módosul:  
„d) A parkolóbérlet az üzemeltetőnél váltható ki. A parkolóbérlet tartalmazza a KRESZ – 

―Várakozóhely‖ táblája szerinti kék alapon fehér ―P‖ jelet, Szentgotthárd Város címerét, a 

―Parkolóbérlet ...(évszám – az érvényesség tárgyévének száma) Szentgotthárd‖ feliratot. Ugyancsak 

tartalmazza azon gépjármű rendszámát, mellyel a parkolóhely parkolásra igénybe vehető, a bérlet 

érvényességi idejét, mely éves bérlet esetén a kiadás napjától a tárgyév december 31-ig tart, havi bérlet 

esetén a kiadás napját és azt az utolsó napot tartalmazza, amikor a bérlet még felhasználható. A bérlet 

része a sorszám, ami betűjelként ―P‖ jelzést tartalmaz ha  mely bérlettel a város bármely parkolóhelye 

igénybe vehető, ―Z‖ jelzést tartalmaz olyan havi bérlet esetében, ami csak a II. (zöld) zónában vehető 

igénybe. A szám az üzemeltető által kiadott sorszám, amivel beazonosítható és ellenőrizhető a bérlet 

tulajdonosa. A bérlet hátsó oldalán ―Tudnivalók‖ címszó alatt röviden le kell írni, hogy milyen betűjellel 

kezdődő sorszámú a bérlettel hol lehet parkolni, utalni kell arra a tényre, hogy a parkoló nem őrzött, 

továbbá fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét és elérhetőségét. A hátoldalon még megmaradó 

helyet az üzemeltető reklámfelületként felhasználhatja. Az elkészített parkolóbérletet az üzemeltetőnek 

fóliáznia kell. A parkolóbérletbe bejegyzést csak az Üzemeltető tehet.‖ 

 

5.§ A R. 12. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(1) A parkolási díj megfizetését igazolja: a megváltott parkolójegy, a havi bérlet, az éves parkolóbérlet, a 

kizárólagos használati jogot igazoló bizonylat. A parkolási díj megfizetése az mobiltelefonos 

díjfizetéssel is történhet.  Az (1) bek.-ben említett bizonylatok - a mobiltelefonos díjfizetés 

kivételével – elhelyezésére a 9.§ (5) bek-ben a kedvezményes parkolóbérletnél mondottak irányadók. 

 

6.§ A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

7.§ A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép 

 

8.§ E rendelet 2016. január 01-én lép hatályba. 

 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 Polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetés napja: 



1.  melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a  fizetőparkolók működésének 

és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete A 

fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről  

1. A fizető parkolási rendszer  

 

1.1. A fizető parkoló övezet két differenciált díjfizetési zónával  

1.1.1. a városközpontnak a Kossuth Lajos u.- Mártírok u.- Széll Kálmán tér-Honvéd u. által 

határolt területe;  

1.1.2. a Füzesi út és a Széchenyi iskola területe;  

1.1.3. a Hunyadi u. és környékére terjed ki.  

 

A fizető parkolók díjosztályba sorolása:  

1.2. (piros) díjzóna:  

 

Szentgotthárd városában a fizetőparkolási rendszerbe bevont parkolók:  

1. Széll Kálmán tér  

2. Kossuth L.u. (a Széll Kálmán tértől- a Tompa M . útig)  

3. Mártírok út (a Széll Kálmán tértől – Mártírok út 5.sz. épületig)  

4. Széchenyi u. (a Széll Kálmán tértől – a zöldterülettel elválasztott részig)  

5. Deák Ferenc u. (Széll Kálmán tértől – a József Attila utig)  

6. Várkerti parkoló (várkert nyugati oldalán lévő parkoló) 

7. Mártírok út (OTP. épületétől- József A. úti kereszteződésig)  

8. Széchenyi út (Széchenyi úti tömbbelső a József A. úti kereszteződésig)  

9. Hunyadi u. (a Széll Kálmán tértől az autóbusz-pályaudvarig, beleértve a Spar áruház 

körülötti parkolókat, az áruháztól K-i irányba eső parkoló területét, és a Kaszagyár előtti 

területet)  

10. A Füzesi u. és a Széchenyi István Iskola közötti terület  

11. Árpád út (a Széll Kálmán tértől az Árpád út 4.sz. épületig, és a hozzá kapcsolódó parkolók)  

12. Arany J. út (Szabadság téri Liget előtti területe)  

 

Kék zóna:  

1. József A. utca a Rákóczi utca csatlakozási pontjától a Deák F. utca csatlakozásáig 

2. Rákóczi u. a Rákóczi u. 5-től a József A. u-ig  

3. A Deák F. u. 15 – 17 és Széchenyi u. 5. alatti társasházak közötti udvar‖  

 

 

Időintervallum korlátozással érintett fizető-parkolók: 

1. Széll Kálmán téren lévő fizetőparkolók



2. melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a  fizetőparkolók működésének 

és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A 

fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről 
 

 A parkolási díjak mértéke  

Díjosztályok  

A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi díjosztály egyikébe kell sorolni:  

A/ díjosztály  

Az 5.50 m-nél nem hosszabb és 3.500 kg összsúlyt meg nem haladó gépjárművek és rendszámos 

motorkerékpárok. (Személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók, stb.)  

B/ díjosztály  

Egyéb 5.50 m-nél hosszabb, vagy 3.500 kg összsúlyt meghaladó járművek.  

I. Alapdíjak óránként: 

 
Díjövezet A/ díjosztály B/ díjosztály 
I. (piros) díjövezet 240 Ft/óra 720 Ft/óra 
II. (zöld) díjövezet 200 Ft/óra 600 Ft/óra 

 

A minimális díjtétel összege az ―A‖ díjosztályban 50,- Ft, a ―B‖ díjosztályban 150 -Ft.  

Járműszerelvény a fizető parkolókat várakozás céljából nem veheti igénybe. 

 

 II. Napijegyek árai:  

 
Díjövezet A/ díjosztály 
I. (piros) díjövezet 1200 Ft/nap 
II. (zöld) díjövezet 1000 Ft/nap 

 
III./A. Éves bérletek árai:  

I. (piros) díjövezet: 31.800 Ft  

II.(zöld) díjövezet: 25.800 Ft  

 

Kedvezmények:  

Teljes áru lakossági bérlet: 50 %  

Kedvezményes közületi bérlet: 50%  

Kedvezményes lakossági bérlet ára tartalmazza az előállítás költségét.  

 

III/B. 30 napos bérletek árai:  

 
Díjövezet Teljes ár 
I. (piros) díjövezet 5300 Ft/30 naptári nap 
II. (zöld) díjövezet 4300 Ft/30 naptári nap 

 
Engedmény: 180 naptári napi bérlet egy összegben való megfizetése esetén a fizetendő árból 20 %.  

Valamennyi bérlet és a kék kártya előállítási költsége: 500 Ft  

Bérlet, napijegy és „kék kártya‖csak az A/díjosztályba tartozó járművekre váltható.  

 

IV. A kizárólagos használati jog éves díjai:  

 



 
Díjövezetben 
I. (piros) díjövezet 120000 Ft/év/parkolóhely 
II. (zöld) díjövezet 80000 Ft/év/parkolóhely 
KÉK ZÓNÁBAN 80000 Ft/év/parkolóhely 

 

 
Lakossági kedvezmény: A teljes ár 50%-a a fizetendő ár.  

Engedmény:  2 db vásárlása esetén 15%, 3-5 db vásárlása esetén 30 %, 5 db-nál több megvásárlása 

esetén  

50 %.  

 

V. Pótdíj mértéke:  
- a pótdíj mértéke a bírságolás napján történő befizetés esetén az 1 órai várakozási díj 6-szorosa  

- a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli fizetés esetén az 1 órai várakozási díj 12-
szerese;  

- a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon túli fizetés esetén az 1 órai várakozási díj 40-szerese  

 

Ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg, a parkolási közszolgáltatást végző szerv a díj- és 

pótdíjfizetési felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának időpontjától számított 60 

napos jogvesztő határidőn belül köteles a jármű üzemben tartója részére postai küldeményként, vagy 

más egyéb igazolható módon megküldeni.  

A várakozási díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. 

  

VI. Bemutatási díj: 800 Ft  

 

VII. A díjak és az árak az általános forgalmi adót is tartalmazzák, a bérlet előállításának költsége nélkül. 
 



Indokolás 

1-2. §-hoz: A mobiltelefonos díjfizetés, illetve az időintervallumos parkolási korlátozás bevezetése 

miatt a kiegészítő táblán elhelyezett információkat ki kell bővíteni  

 

3.§-hoz: a mobiltelefonos díjfizetés és az időintervallumos korlátozás részletes szabályai 

 

4.§-hoz: A díjfizetési zónák egységesítése miatt szükséges módosítás 

 

5.§-hoz: A mobiltelefonos díjfizetés miatt szükséges módosítás 

 

6.-7.§-hoz: A fenti változtatások miatt a rendelet 1., ill. 2. számú mellékletét is módosítani kell 

 

8.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 



a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére. 

 

Tárgy:    A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A Képviselő-testület májusi ülésén a helyi környezetvédelemről szóló rendeletünk módosítását 

kezdeményeztük két gyakorlati problémával kapcsolatban.  

Az egyik, hogy az ingatlanok tisztántartásáról (kaszálásáról) a tulajdonosok, használók kötelesek a 

szükségesség mértékének megfelelően – de évente legalább két alkalommal – május 15-ig, illetve 

szeptember 15-ig ingatlanaikat a gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon növő bokroktól, stb. 

megtisztítani, illetve az ingatlan zöldterületű részének kaszálásáról (fűnyírásáról) gondoskodni.  Ha 

az ingatlan tulajdonosa, használója fenti kötelezettségét nem teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre 

való eredménytelen felhívást követően az elhanyagolt ingatlant a tulajdonos, használó költségére és 

veszélyére rendbe hozattathatja. 

A másik, hogy a hatékonyabb fellépés érdekében a közterületen sétáltatott  kutya felügyeletét ellátó 

személy a kutya sétáltatása, futtatása során köteles legyen az állat által okozott szennyezés 

megszüntetésére alkalmas zacskót, vagy arra alkalmas egyéb eszközt magánál tartani és ezt a 

közterület-felügyelők felszólítására bemutatni. 

 

A Képviselő-testület 120/2015. számú határozatával a fentiekben részletezett rendeletmódosítás 

tervezetét megismerte és az ebben foglaltakat elfogadta. 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése 

alapján a környezetvédelmi tárgyú rendeleteket az elfogadásuk előtt véleményeztetni kell a 

területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőséggel és tájékoztatásul meg kell küldeni a 

szomszédos önkormányzatoknak is.  

 

A helyi környezetvédelmi rendeletünk tervezetét véleményeztetésre megküldtük a Vas Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére, illetve tájékoztatásul 

megküldtük a szomszédos önkormányzatok részére is. A hivatkozott jogszabály alapján a a 

környezetvédelmi igazgatási szerv 30 napon belül tájékoztatja véleményéről az önkormányzatot. A 

határidő eltelt, a tájékoztatást nem kaptuk meg.   

 

 

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

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: E rendelet hozzájárul egy tisztább és 

egészségesebb környezet kialakításához.  

A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: az új szabályok bevezetése esetén           a 

költségvetési hatása az önkormányzat költségvetésére pozitív lehet, hiszen csökkenhetnek a 

közterületek takarításának költségei. 

Környezeti és egészségi következménye: jelentős, amennyiben e rendeletnek is köszönhetően 

előrelépés törénik egy tisztább és egészségesebb környezet érdekében. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: bizonyos adminisztrációs terhek nőnek, mások 

csökkennek. Helyenként új adminisztrációs terhek jelennek majd meg elsősorban elhanyagolt 

ingatlanok felszólítása esetében bár itt most csak az eddig is meglévő feladatot korábban kell majd 

végrehajtani.     



A jogalkotás elmaradásának esetén: nem változik ezen a  területen a szabályozás, nem tudunk 

egy tisztább és egészségesebb környezett kialakítása irányába előre lépni.     

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntés meghozatalát 

 

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 04. 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 

  

  

 

 



Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../---. /---./ önkormányzati  rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 

22/2001. /VI.28./önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  

bekezdése,  és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 

1.  valamint az 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bek. c) pontja alapján a következőket rendeli el: 

 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi környezetvédelem 

szabályairól szóló 22/2001. /VI.28./ önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-át az 

alábbi (11) bekezdésekkel egészíti ki: 

 

„(11) Az állat felügyeletét ellátó személy az állat sétáltatása, futtatása, egyéb közterületi 

tartózkodása során köteles az állat által okozott szennyezés megszüntetésére alkalmas zacskót, 

vagy a szennyezés megszüntetésére alkalmas egyéb eszközt magánál tartani és ezt a 

közterület-felügyelők felszólítására bemutatni. Az állat által okozott szennyeződés 

megszűntetése az állat felügyeletével megbízott személy kötelessége.” 

 

2.§ A Rendelet 6.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul:  
(Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban) 

„6. § (1) A település belterületén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek a 

szükségesség mértékének megfelelően – de évente legalább két alkalommal – május 15-ig, 

illetve szeptember 15-ig ingatlanaikat a gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon növő bokroktól, 

stb. megtisztítani, illetve az ingatlanuk zöldterületi részének kaszálásáról gondoskodni. Ha az 

ingatlan tulajdonosa, használója e kötelezettségét nem teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre való 

eredménytelen felhívást követően az elhanyagolt ingatlanon a tulajdonos, használó költségére 

és veszélyére a jelen bekezdésben meghatározott feladatokat elvégezteti”. 
 
 

3.§ E rendelet 2015. október 01-én lép hatályba. 

 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 Polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetés napja: 



 

 

Indokolás 

1. §-hoz: az ingatlanok tisztántartási kötelezettségére pontosabb szabályokat állapít meg a 

rendelkezés 

 

2. §-hoz: az állattartókra kiegészítő szabályt fogalmaz meg   

 

3.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. A lakossági tájékoztatás miatt 

célszerű ebben az időpontban   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2015. augusztus 26.-i képviselő-testületi ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd 0373/1, 0373/2 és 0374. hrsz-ú telkek belterületbe vonása 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Magyar Állam tulajdonában, a Vas Megyei Rendőr-Főkapitányság kezelésében levő 

Szentgotthárd 0373/1, 0373/2 és 0374. hrsz-ú telkek belterületbe vonásának kezdeményezése 

kapcsán dr. Tiborcz János r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány kérelemmel 

fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez. (1.számú melléklet) 

 

A telkek Rábafüzes városrészen helyezkednek el.  

- 0373/1. hrsz.   területe: 11 902 nm  művelési ága: kivett, laktanya 

- 0373/2. hrsz.   területe:  2 026 nm   művelési ága: kivett, laktanya – ténylegesen 

egy kétlakásos lakóépület és melléképülete található rajta – az átminősítést a 

tulajdonosok kezdeményezhetik  

- 0374.   hrsz.   területe:   3 315 nm   művelési ága: kivett közforgalom elől el 

                                                                               nem zárt magánút   

 

A telkek belterületbe vonását a 280/2004. számú határozattal elfogadott településszerkezeti terv 

lehetővé teszi, a 0373/1 és 0373/2 hrsz-ú telkeket a beépítésre szánt terület –  különleges terület 

terület-felhasználásba sorolja, a 0374 hrsz-ú telek terület-felhasználása változatlan. (2.számú 

melléklet) 
  

A belterületbe vonás szabályait a termőföldről szóló 2007. évi CXXlX. törvény (továbbiakban: 

Törvény) határozza meg, mely szerint a belterületbe vonási eljárást a települési Önkormányzat 

kezdeményezésére a VMK Körmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya folytatja el. 

 

A Törvény 15.§ (2) bekezdése szerint a belterületbe vonási kérelemhez mellékelni kell az érintett 

földrészlet helyrajzi számát, területnagyságát és a terület-felhasználási célt tartalmazó képviselő-

testületi döntést, valamint az önkormányzat arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát mely szerint a 

belterületbe vonandó telek 4 éven belül a településszerkezeti tervben meghatározott célra fel lesz 

használva. 

 

Előbbi nyilatkozatnak való megfelelés teljesítése:      

Az ingatlan-nyilvántartásban jelenleg nincsenek feltüntetve az ingatlanon levő épületek. Az 

épületek feltüntetésére építésügyi hatósági engedélyezési eljárás – fennmaradási – lefolytatása után 

kerülhet sor. A fennmaradási eljáráshoz a szükséges dokumentáció rendelkezésre áll, mely a 

laktanya épületét, mint lakóépület határozza meg.        

 

A Járási Hivatal Földhivatali Osztályának szóbeli tájékoztatása szerint nincs kialakult gyakorlat a 

négy éves határidő  mulasztásának jogkövetkezményei vonatkozásában.  

    

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a belterületbevonás miatt földvédelmi járulékot nem kell 

fizetni, mert a telkek már művelésből kivettek. Költség a változási vázrajz elkészítése és a Járási 



Hivatal Földhivatali Osztálya által lefolytatandó eljárásokhoz kapcsolódó eljárási díjak kapcsán 

merül fel.     

Költségelőirányzat:  változási vázrajz elkészítésének költsége:        50.000.-     

            igazgatási szolgáltatási díj:                               50.000.- 

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára. 

     

Határozati javaslat 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd  

 

- 0373/1. hrsz.   területe: 11 902 nm  művelési ága: kivett, laktanya 

- 0373/2. hrsz.   területe:  2 026 nm   művelési ága: kivett, laktanya 

- 0374.   hrsz.   területe:   3 315 nm   művelési ága: kivett közforgalom elől el 

                                                                               nem zárt magánút   

belterületbe vonását kezdeményezi.   

A területfelhasználási célok: 

- 0373/1. hrsz. vonatkozásában – lehetséges célok -:  

-idősek elhelyezésére, ellátására szolgáló tartós bentlakásos intézmény 

-krízishelyzetbe kerülők által igénybevehető szállás jellegű rendeltetés /   

  lakások 

-fiatal házasok által igénybevehető lakások 

-szociális bérlakások    

- 0373/2. hrsz. vonatkozásában – tényleges használat - : 

lakóépület és melléképülete 

- 0374. hrsz. vonatkozásában – a tényleges használat -: út  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkoztatja, hogy a Szentgotthárd 

0373/1. hrsz-ú telek tervezett hasznosítását – amennyiben annak tulajdonjogát a Magyar Államtól 

megkapja -  4 éven belül megvalósítani tervezi.  

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

Szentgotthárd, 2015.augusztus 5. 

 

 

             Fekete Tamás 

                városüzemletetési vezető  

 

Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt 

            jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.számú melléklet 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



2.számú melléklet  

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére 

 

Tárgy: Ipari  Park – ingyenes tulajdonba adás  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2015. márciusi ülésén döntött arról, hogy a jelenlegi Önkormányzat és a 

Szentgotthárdi Ipari Park Kft. tulajdonában lévő ingatlanokon kívül további területeket kíván 

szerezni Ipari Park céljára. Ez egyrészt az Ipari Park II. bővítését jelentené másrészről pedig 

megalapozná az Ipari Park III. létrehozatalát is.  Ezért kezdeményeztük a mellékelt helyszínrajzon 

(1. és 2.sz. melléklet) jelölt területek megvásárlását a Magyar Államtól, illetve az illetékes 

vagyonkezelőtől. 

 

Akkor az alábbi 66/2015. sz. határozat született: 

„66/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar Állam 

tulajdonában lévő, tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől a 

szentgotthárdi 0256/5 (műv. ág: rét, terület: 2 ha 1258 m2), 269/9 (műv. ág: szántó, terület: 2 ha 

7496 m2) 0335/1 (műv. ág: szántó, terület: 1 ha 3794 m2), 1615 (műv.ág: kivett magánút, terület: 

5501 m2) hrsz-ú, ingatlanok megvásárlását. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent felsorolt ingatlanokat 

településfejlesztés céljából kívánja megvásárolni, mely területek a hatályos Helyi Építési Szabályzat 

és Szabályozási terv alapján az Ipari Park II. területeként funkcionálnának. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert az ingatlanok megszerzéséhez 

szükséges intézkedéseket megtételére. 

Amennyiben az ingatlanok értékesítését a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földalapkezelő 

Szervezet támogatja és azok vételára, ill. a megkötendő szerződés feltételei megismerhetők, úgy 

arról ismételt előterjesztést kell készíteni jóváhagyás céljából. 

 

Határidő a közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vételi szándékát fejezi ki a 

tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felé a Magyar Állam tulajdonában 

lévő alább felsorolt ingatlanokra, illetve azokra a területekre kb. 35-40 ha, melyek a tervezett M8-

as Gyorsforgalmi út és az Árapasztó Vápa között helyezkednek el. Mivel ezen ingatlanok közül több 

ingatlant is érint az M8-as Gyorsforgalmi út, ezért értelem szerűen a telekalakítások során 

kialakuló területeket kívánja Szentgotthárd Város Önkormányzata - településfejlesztés célra - 

megvásárolni. A területeken Ipari Parkot kíván az Önkormányzat létrehozni. 



Az érintett ingatlanok:  

- 0269/8 hrsz. 

- 0267/4 hrsz 

- 0267/5 hrsz 

- 0267/6 hrsz 

- 0265 hrsz.  
(Alább az UTIBER KFT., mint tervező által adott átnézeti térkép szerint a megosztás során 

kialakuló tervezett helyrajzi számok is szerepelnek, melyek képeznék ténylegesen a megvásárolni 

kívánt területeket.) 

- 0264/1 hrsz.: Az M8-as Gyorsforgalmi út építése érinti az ingatlant. A telekhatár rendezést 

követően az új helyrajzi szám: 0264/3 és 0264/4 hrsz. 

- 0264/2 hrsz.: Az M8-as gyorsforgalmi út építése érinti a területet. Telekhatár rendezést 

követően az új helyrajzi szám: 0264/5 és 0264/6 hrsz. 

- 0266 hrsz. Az M8-as Gyorsforgalmi út építése érinti az ingatlant. A telekhatár rendezést 

követően az új helyrajzi szám:0266/3, 0266/4 és 0266/5 hrsz. 

- 0244 hrsz: Az M8-as Gyorsforgalmi út építése érinti az ingatlant. A telekhatár rendezést 

követően az új helyrajzi szám: 0244/1 és 0244/2 hrsz. 

- 0352/2 hrsz.: Az M8-as Gyorsforgalmi út építése érinti az ingatlant. A telekhatár rendezést 

követően az új helyrajzi szám: 0352/7 hrsz. 

- 0253 hrsz.: Az M8-as Gyorsforgalmi út építése érinti az ingatlant. A telekhatár rendezést 

követően az új helyrajzi szám: 0253/3 hrsz. 

- 0248 hrsz: Az M8-as Gyorsforgalmi út építése érinti az ingatlant. A telekhatár rendezést 

követően az új helyrajzi szám: 0248/3, 0248/4, 0248/5, 0248/6 hrsz. 
A Képviselő-testület felkéri Huszár Gábor polgármestert az ingatlanok megszerzéséhez szükséges 

tárgyalások megkezdésére, az ügyben elért eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.  

Amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezet legalább elvi 

támogatását adja az ingatlanok megszerzéséhez, úgy a Képviselő-testület hozzájárul az érintett 

tömbterületre vonatkozó Ipari Park III. beépítési tanulmánytervének elkészítéséhez.” 

 

A megszerezni kívánt területeket két csoportba osztottuk, az egyik a vápától délre levő terület 

(1.sz. melléklet)  – Ipari Park II-es területe – melyre szabályozási tervvel (3. sz. melléklet), 

rendelkezünk a másik a vápától északra lévő terület (2.sz. melléklet) , mely a vápa és a tervezett 

M8-as autópálya (Gyorsforgalmi út) között helyezkedne el, ezt a területet nevezzük el Ipari Park 

III-nak. 

 

A II-es ütemben lévő területek megvásárlására 2015. áprilisában megkerestük a tulajdonosi jogokat 

gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezet. Megkeresésünkre 2015. júniusában azt a tájékoztatást 

kaptuk, hogy a megszerezni kívánt 4 ingatlan közül (0256/5 (műv. ág: rét, terület: 2 ha 1258 m2), 

269/9 (műv. ág: szántó, terület: 2 ha 7496 m2) 0335/1 (műv. ág: szántó, terület: 1 ha 3794 m2), 

1615 (műv.ág: kivett magánút, terület)kettőnél  az Önkormányzat keresse fel a vagyonkezelőt, a 

szentgotthárdi 0269/9 hrsz-ú ingatlannál a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot, ill. a 

haszonbérlőt, a szentgotthárdi 0335/1 hrsz-ú ingatlan esetében a Lajta–Hanság Mezőgazdasági Zrt-

t, hogy mondjanak le a vagyonkezelői, ill. a haszonbérleti jogukról.   

A másik két ingatlan esetében az NFA az egyedül jogosult eljárni. 

 

Huszár Gábor polgármester ezt követően tárgyalt a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

igazgatójával, ahol az az álláspont született, hogy az ingatlant az Önkormányzat próbálja meg 

ingyenes Önkormányzati tulajdonba adással megszerezni. (a 66/2015. sz. határozatban azért 

szerepelt vásárlás, mert az gyorsabban megvalósítható megoldásnak tűnt.)  



Az ingyenes tulajdonba adáshoz különböző jogszabályoknak kell megfelelni, elsősorban az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bek. c.) pontjában, valamint az állami vagyonnal 

való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet. 50. §-ában foglaltak az irányadók. 

 

Állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bek. c.) pontja: 

  36. § (1) Állami vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvény rendelkezése alapján 

lehet. 

(2) Állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható 

c) helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott 

jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében, 

 

 

 

Az Állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: rendelet) 50. §-a: 

 (1) A Vtv. 36. § (2) bekezdés a)-e) pontja szerinti tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezést - 

az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével - az MNV Zrt.-hez, a Vtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti tulajdonosi joggyakorlóhoz, vagy az érintett vagyonelem vagyonkezelőjéhez kell 

benyújtani. A Vtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tulajdonosi joggyakorló és a vagyonkezelő a 

hozzá benyújtott kérelmet véleményével, javaslatával együtt - a kérelem beérkezésétől számított 

tizenöt napon belül - megküldi az MNV Zrt.-nek az 51. § (1) bekezdése szerinti vizsgálat és az 51. § 

(5)-(7) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása érdekében. 

(1a) Ha állami vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházását a vagyonkezelő központi 

költségvetési szerv a Vtv. 36. § (2) bekezdés a), b) vagy e) pontja alapján maga kezdeményezi, 

akkor az ingyenes átruházásra vonatkozó előterjesztést a vagyonkezelő központi költségvetési szerv 

irányítását vagy felügyeletét ellátó miniszter - a miniszter egyetértésével - terjeszti a Kormány elé. 

(1b) Ha az (1a) bekezdés szerint előterjesztett javaslat alapján a Kormány az állami vagyon 

tulajdonjogának átruházásáról dönt, a vagyonkezelő központi költségvetési szerv köteles a 

tulajdonba adás érdekében szükséges eljárások lefolytatására, valamint jogosult - az állam 

nevében - a tulajdonjog átruházására irányuló megállapodás megkötésére, amelyről a tulajdonba 

adás megtörténtét tanúsító okiratok 60 napon belül történő megküldésével tájékoztatja az 

MNVZrt.-t. 

(2) A benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell, illetve azokhoz csatolni szükséges: 

a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a felhasználási célt, valamint a segítendő 

feladatot és az azt előíró jogszabályi rendelkezést, 

b) a kezdeményező nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtérítését, 

c) helyi önkormányzat kezdeményezése esetén a képviselő-testület (közgyűlés) határozatát, amely 

az állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza, 

d) védettség (örökségvédelmi, természetvédelmi, illetve Natura 2000) fennállása esetén annak 

megjelölését, valamint az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek vállalását. 

 

A rendelet (2) a) pontjánál a  

- A segítendő feladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 

13. §. (1) bek. 1. pontja   

13.§ (1) bek:  A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés  
 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 



11. § (1) A 10. §-ban foglaltaktól eltérően, a föld tulajdonjogát - a Nemzeti Földalapról szóló 

törvényben meghatározott földbirtok-politikai irányelvek érvényesítése, valamint közfoglalkozás, 

illetve más közérdekű cél megvalósítása érdekében - az állam, valamint a (2) bekezdésben 

meghatározott jogi személy is megszerezheti a (2) bekezdésben meghatározott esetekben és 

feltételekkel. 

(2) A föld tulajdonjogát 

a) a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye tartási, életjáradéki, gondozási, 

ajándékozási szerződés alapján, valamint végintézkedéssel, 

b) jelzálog-hitelintézet a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvényben foglalt 

korlátozásokkal és időtartamra, 

c) a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás és szociális 

földprogram és településfejlesztés céljára 

szerezheti meg. 

 

A településfejlesztés kapcsán hivatkoznunk érdemes a  Nyugat-Pannon Járműipari és 

Mechatronikai Központ kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról szóló 1667/2012. 

(XII.20.) Korm. határozatra is ami az ingyenes területszerzési igényünk jogosságát még jobban 

alátámasztja 

A Kormány  - a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ és járműiparának hosszú 

távú fejlődése és versenyképességének növelése érdekében - 

1. a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központot kiemelt járműipari központtá 

nyilvánítja, és ezzel összefüggésben felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési 

minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy szakpolitikai hatáskörükben eljárva 

Zalaegerszeg - Szombathely - Szentgotthárd térségében a gépipar és elektronikai ipar 

fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedéseket prioritásként kezelve lássák el; 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter 

emberi erőforrások minisztere 

Határidő: folyamatos 

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a következő 

európai uniós programozási időszak (2014-2020.) tervezésekor, a járműipar stratégiai 

jelentőségének érdekében, biztosítsák a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ 

fejlődéséhez szükséges feltételek koherens illeszkedését a fejlesztéspolitikába. 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter 

Határidő: folyamatos 

Orbán Viktor s. k., 

miniszterelnök” 

 

Ez a kormány által meghatározott fejlesztéspolitikai célok egyik legfontosabbika – mi a 

megszerezni kívánt ingatlanokkal éppen ezeket a fejlesztéspolitikai elképzeléseket valósítjuk meg.  

 

A fentieket továbbgondolva pedig álláspontunk szerint hivatkozhatnánk az ingyenes tulajdonjog 

megszerzésre a Vízügyi Igazgatóság által kezelt területen kívüli további ingatlanoknál is azzal, 

hogy itt  elsősorban az vezet bennünket, hogy „egy próbát megér‖, ha van esély arra, hogy területet 

ingyenesen megkaphatunk. Ezért javasoljuk a határozati javaslat 2.) pontjában a többi ingatlan 

esetén is az ingyenes átadás kezdeményezését.   

 

Tehát az Önkormányzat a földterületeket településfejlesztés céljából szerezhetné meg. 

Kérjük a T. Testület támogatását az érintett területek megszerzésére. 

 



 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete igényét jelenti be a Magyar Állam 

tulajdonában, a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és a vagyonkezelő 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő szentgotthárdi 0269/9 hrsz-ú (műv. ág: 

szántó, terület: 2 ha 7496 m2) ingatlan tulajdonjogának ingyenes átadására Szentgotthárd Város 

Önkormányzata részére  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvény (2) bekezdés c) pontja, valamint a  254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) a) pontja 

alapján településfejlesztés céljából.  

A segítendő feladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 

13. §. (1) bek. 1. pontja  szerint „helyi közszolgáltatások körében különösen: településfejlesztés, 

településrendezés‖ – különös tekintettel a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai 

Központ kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról szóló 1667/2012. (XII.20.) Korm. 

határozatban foglaltakra.  
A megszerezni kívánt ingatlan a hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv alapján az 

Ipari Park II. területéhez tartozik. 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő-testülete vállalja a szentgotthárdi 0269/9 hrsz-ú 

ingatlan tulajdonjogának ingyenes átadása esetén a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

megtérítését, ide értve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét is a 254/2007. (X.4.) 

Korm. rendelet 50.§.(2) b) pontjának megfelelően.‖ 

-  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a szentgotthárdi 0269/9 hrsz-ú 

ingatlan átadása kapcsán felhatalmazza a polgármestert, az ingyenes tulajdonba adásról szóló 

szerződés aláírására.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete igényét jelenti be a Magyar Állam 

tulajdonában lévő, a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felé a 

szentgotthárdi 0256/5 hrsz-ú (műv. ág: rét, terület: 2 ha 1258 m2), szentgotthárdi 0335/1 hrsz-ú 

(műv. ág: szántó, terület: 1 ha 3794 m2), szentgotthárdi 1615 hrsz-ú (műv.ág: kivett magánút, 

terület: 5501 m2) ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átadására Szentgotthárd Város 

Önkormányzata részére, A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvény (2) bekezdés c) pontja, valamint a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) a) pontja 

alapján településfejlesztés céljából. 

A segítendő feladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 

13. §. (1) bek. 1. pontja  szerint „helyi közszolgáltatások körében különösen: településfejlesztés, 

településrendezés‖ – különös tekintettel a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai 

Központ kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról szóló 1667/2012. (XII.20.) Korm. 

határozatban foglaltakra.  
A megszerezni kívánt ingatlanok a hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv alapján 

az Ipari Park II. területéhez tartoznak. 

- Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete vállalja a szentgotthárdi 0256/5 és a 

szentgotthárdi  0335/1 hrsz-ú, szentgotthárdi 1615 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes 

átadása esetén a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését, ide értve a művelési 

ág szükséges megváltoztatásának költségét is a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) b) 

pontjának megfelelően.‖ 

-  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a szentgotthárdi 0256/5 és a 

szentgotthárdi  0335/1 hrsz-ú, szentgotthárdi 1615 hrsz-ú ingatlanok átadása kapcsán 

felhatalmazza a polgármestert, az ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződés aláírására.  

 

 



3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 66/2015. Képviselő-testületi 

határozat 1./ pontját  visszavonja - amennyiben e határozat szerinti ingyenes ingatlanátadás 

realizálódik.    

 

Határidő a közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 4. 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                          polgármester 

 

 

Ellenjegyzem:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző   
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1.sz. melléklet: 

 
2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére. 

 

Tárgy:    Szentgotthárd, Széll Kálmán téri szökőkút melletti útnál lévő üzletek kérelme  

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 A Képviselő-testület júniusi ülésén hozott 152/2015. számú határozatának 2. pontjában 

javaslatunkra döntött arról, hogy Széll Kálmán téri szökőkút mellett lévő úton a Széll K. tér 

19. számú ingatlan kapualjától behatási tilalmat rendel el az áru ki-, berakodást és a Széll K. 

tér 13-17. garázsaihoz történő behajtás kivételével. A javaslatunk indoka az volt, hogy ezen a 

területen a kihelyezett várakozni tilos tábla ellenére folyamatosan várakoznak járművek és  a 

szabálytalanul várakozó autósok miatt folyamatosan balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki, 

illetve a szabálytalanul várakozó autók miatt az úton jogszerűen „tartózkodó‖ forgalom is 

akadályokba ütközik. Folyamatosan a járda területét igénybe véve állnak meg az autósok, így 

pl. babakocsival csak az út területén lehet közlekedni. Ezzel összességében a KRESZ 

szabályait sem veszik figyelembe, mivel jelenleg várakozni tilos kivéve áru ki-, berakodás 

idejére korlátozás van a területen, ennek ellenére parkolónak használják folyamatosan a 

területet. A hatósági jelenlét nem biztosítható folyamatosan csak ezen a területen. 

 

A testületi döntést követően az érintett útszakaszon lévő üzletek tulajdonosai/üzemeltetői a 

csatolt írásbeli kérelemmel fordultak többek között a képviselő-testülethez. Kérik, hogy a 

képviselő-testület vonja vissza a behajtási tilalom elrendelésével kapcsolatos döntését. Az 

útszakaszon továbbra is maradjon meg a jelenlegi szabályozás a várakozni tilos áru ki, 

berakodás kivételével. Véleményük szerint a jelenlegi tábla szigorúbb betartásával a 

fentiekben részletezett balesetveszélyes helyzetek elkerülhetőek lesznek és az ő üzleti 

érdekeik sem sérülnek. Segítségül felajánlották, hogy az ott közlekedőket folyamatosan 

tájékoztatják a szabályokról, illetve a környéken lévő parkolási lehetőségekről, valamint a 

hatósági ellenőrzéseket elősegítik a területen szabálytalan várakozó járművek bejelentésével 

 

Ezt követően a vállalkozók valóban jelezték is telefonon a szabálytalanul parkolásokat – a 

közterület-felügyelők amennyiben a közelben voltak odamentek és bírságoltak is, továbbá 

valóban összefogtak az érintett vállalkozók, hogy érvényt szerezzenek a kihelyezett 

közlekedési táblának, figyelmeztették az ott állókat, külön figyelemfelhívó plakátokat 

gyártattak és helyeztek ki az üzleteikre.  Ennek eredményeképpen javult a helyzet az érintett 

útszakaszon. 

 

A jelenlegi jelzőtáblánál (várakozni tilos) a KRESZ előírásai szerint lehet megállni úgy, hogy 

a jármű vezetője a járműnél marad, kivéve a mozgáskorlátozott személy járművét (ideértve az 

őt szállító járművet is), illetve a betegszállító járművet, valamint a kiegészítő táblán szereplő 

áru ki-, berakodást végző járműveket. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a csatolt kérelemmel kapcsolatos döntés 

meghozatalát. 

 

Határozati javaslat 
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1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 152/2015. számú 

határozat 2. pontjában  - a Szentgotthárd 27. hrsz.-ú ingatlanon (Széll Kálmán téri 

szökőkút mellett) lévő úton a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 19. kapualjtól induló 

szakaszán kivéve áru ki-, berakodás, illetve engedéllyel kiegészítő táblával ellátott 

behajtási tilalom elrendelésére vonatkozó - döntését visszavonja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 152/2015. számú 

határozat 2. pontjában  - a Szentgotthárd 27. hrsz.-ú ingatlanon (Széll Kálmán téri 

szökőkút mellett) lévő úton a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 19. kapualjtól induló 

szakaszán kivéve áru ki-, berakodás, illetve engedéllyel kiegészítő táblával ellátott 

behajtási tilalom elrendelésére vonatkozó - döntését nem vonja vissza, 2015. 

szeptember 01-től a meghozott döntés szerint kell eljárni. . 

 

Határidő: 2015. szeptember 01. 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy 

a  152/2015. számú határozat 2. pontjában  - a Szentgotthárd 27. hrsz.-ú ingatlanon 

(Széll Kálmán téri szökőkút mellett) lévő úton a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 19. 

kapualjtól induló szakaszán kivéve áru ki-, berakodás, illetve engedéllyel kiegészítő 

táblával ellátott behajtási tilalom elrendelésének végrehajtását az évente visszatérően 

tárgyalt a Közlekedés helyzete Szentgotthárdon című napirend tárgyalásáig 

felfüggeszti. E napirend tárgyalása során a problémát újból meg kell vizsgálni.  

Határidő: 2015. októberi ülés. 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 05. 

 

 

 Fekete Tamás 

 városüzemeltetési vezető 

  

  

 

Ellenjegyzem: 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére 

 

Tárgy : Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti 1334/A/9 hrsz-ú garázs bérbeadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti 1334/A/9 hrsz-ú, 22 m2 területű garázs 

megüresedett, a garázs kiutalható, a garázs havi bérleti díja: 8.970.-Ft/hó+ÁFA, összesen 

11.392.-Ft/hó. 

 

Andrasek Hajnalka 9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 12. fszt. I/5. sz. alatti lakos a fent 

körülírt garázst az 1. sz. mellékletben található kérelem alapján bérbe venné. 

 

  Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó szabályairól szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2,§. (2) bekezdése 

alapján: 

„(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség 

jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni lehet a 

pályáztatást, abban az esetben is, ha helyiség egyedi bruttó forgalmi értéke az 5 millió 

forintot nem haladja meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.” 

A 2.§ (5) és (6) bekezdése kimondja:  

(5) A helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott, maximum 5 év, vagy határozatlan 

időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 (6) A határozott időre kötött bérleti szerződés legfeljebb a szerződés időtartamával 

meghosszabbítható, melyet legalább 30 nappal a lejárat előtt kérelmezni kell. A kérelmet 

Képviselő-testülethez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a helyiségben tovább 

folytatandó tevékenységet.  A képviselő-testület a kérelem alapján szabadon dönt, döntését 

indokolni nem kell.  

(7) Bérlőtárs csak az lehet, aki a bérleti szerződésben is szerepel.  

 

A garázs könyv szerinti bruttó értéke: 1.091.000.-Ft, becsült értéke: 1.091.000.-Ft.  

A megüresedett garázsokra is vonatkozik a fenti rendelet, s mivel van bérleti ajánlatunk az 

ingatlanra, s a bruttó forgalmi értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, javasoljuk 

Andrasek Hajnalka részére történő bérleti szerződés megkötésének támogatását. 

A garázs határozott vagy határozatlan időre is bérbe adható.  

Javasoljuk határozatlan időre történő bérbeadás esetén 3 hónap felmondási idő kikötését. 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Deák F. u. 

12. szám alatti, 1334/A/9 hrsz-ú, 22 m2 alapterületű garázsra  az önkormányzat 

tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól 

szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított pályázat 

mellőzése alapján Andrasek Hajnalka 9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 12. fszt. I/5. sz. 

alatti lakossal történő Bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá. 

 Bérleti díj: havi 8.970.-Ft/hó+ÁFA, összesen 11.392.-Ft. 
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A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.  

A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft  közlése szerint. 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Deák F. u. 

12. szám alatti, 1334/A/9 hrsz-ú, 22 m2 alapterületű garázst bérbeadásra meghirdeti. 

Bérleti díj: havi 8.970.-Ft/hó+ÁFA, összesen 11.392.-Ft. 

A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.  

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 16.  

Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. szeptemberi testületi ülés. 

A hirdetményt  a helyben szokásos módon kell közzétenni.  

 

Határidő:közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos,  

Szentgotthárd, 2015. július 22. 

 

                                                                                                             Fekete Tamás 

                                            városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem:  

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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J E L E N T É S 

a Képviselő-testület 2015. augusztus  26-i ülésére 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

118/2012; 186/2012. és a 307/2014. számú képviselő-testületi határozatok 

 

1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata 2015. évre megtörtént.(2014. novemberi ülés) 

2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. Az alacsony infláció miatt bérleti 

díjak nem emelkedtek, térítési díjak felülvizsgálata márciusi ülésen volt. 

3/ Kintlévőségek behajtása folyamatos. Helyi adó, gépjárműadó területén inkasszók 

benyújtása, forgalomból kivonások elindítása. 

 4/ 2015. évre elkészült a költségvetés, melyben részletesen ismertetésre kerültek a Képviselő-

testülettel a várható források és kiadások. 

5/Likviditási terv a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészítésre került.  

6/ A költségvetés tervezése során elkülönített tartalék képzése a pénzügyi egyensúly hosszabb 

távú fenntartásához. A 2015. évi költségvetésben egyensúlyi tartalék képzésére 

forráshiány miatt nem került sor. 

7/ Az Önkormányzat gazdasági társaságainak pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése 

érdekében a társaságok a továbbiakban is havi pénzügyi beszámolási kötelezettséggel 

tartoznak. A gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében intézkedési 

tervet kell készíteni, melyet a Képviselő-testülettel ismertetni kell. A társaságaink havonta a 

pénzügyi beszámolójukkal együtt nyújtják be. 

8/ A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az Önkormányzat 

kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. Képviselő-testület elé kerül 2015. februári 

ülésen került elfogadásra. (Ehhez képest változás nem történt.) 

9/ Adósságot keletkeztető ügyletek – fürdő kezességvállalás- a tárgyévben előírt kötvény tőke 

és kamat összege az aktuális költségvetésben tervezve van. A Képviselő-testület előzetes 

adatszolgáltatás benyújtásáról döntött: gépjármű lízing és 1,5 milliárd beruházási hitel erejéig. 

Az előterjesztés írásakor az előzetes adatszolgáltatás megtörtént. A kezességvállalásunk 

kapcsán számlánkról 2015. április 1-i kifizetéssel a kötvénykibocsátó bank 168 millió forintot 

inkasszált az Önkormányzat számlájáról. 

10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a 

Testületnek.  

szállító határidő összeg megjegyzés 

Vasivíz Zrt  3.126.074.- Ft kompenzálásra kerül 

vasivíz értesítése 

alapján 

 

 

31/2015. számú képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület által a 2015. február 25-i ülésén elfogadott 31/2015. sz. határozatnak 

eleget téve a kereskedelmi szálláshelyek ellenőrzésének eredményéről az alábbiakban 

tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő-testületet: 
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Ezen időszak alatt öt szálláshely ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzést egyrészről a 

szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.  (X. 20.) Korm. rendelet 

rendelkezései alapján folytattuk le, a rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett 

követelményeknek való megfelelést vizsgálva. A tapasztalatok alapján az egyik legnagyobb 

problémát a szálláshely megfelelő kategóriába való besorolása jelenti, márpedig az 

ellenőrzésnek ez az egyik kiinduló pontja, hiszen a besorolásuk szerint kell a 

szálláshelyeknek különböző követelményeknek megfelelniük (értve ez alatt a szobák, 

vendégágyak számát, a konyha, fürdőszoba felszereltségét, illetve az egyéb kiegészítő 

szolgáltatásokat). A legmagasabb kategória a szálloda típusú szálláshely, ahol a 

várakozásunk szerint a legkevesebb probléma adódik, ezért először az egyéb típusú 

szálláshelyeket vizsgáljuk meg. Az ellenőrzött öt szálláshely kapcsán egy esetben 

tapasztaltuk, hogy nem megfelelően működik (pl. nem biztosított a 24 órás portaszolgálat). 

Az üzemeltetőt felszólítottuk a feltételek teljesítésére. Amennyiben továbbra sem biztosítja 

azokat, engedélyét visszavonjuk és a szálláshelyet töröljük a nyilvántartásból. Visszatérő 

hiba, hogy a szálláshely szolgáltatók elmulasztják bejelenteni a változásokat hivatalunknál. 

Kereskedelmi hatósági szempontból egyéb súlyos hiányosságot nem tártunk fel, az 

ellenőrzéseket folyamatosan végezzük tovább. 

 
 

137/2015. számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Tájékoztató kaszálatlan belterületi ingatlanokról. 

 

2015. július 1. óta a Városüzemeltetési csoport jelzése alapján 22 eljárást indított az 

Igazgatási csoport kaszálatlan belterületi ingatlanok tulajdonosaival szemben. Három ügyben 

az ügyfelek 2-2 kaszálatlan területnek is a tulajdonosai, ugyancsak három ügyben egy 

ingatlannak két tulajdonosa van, egy ügyben pedig egyetlen ingatlanon huszonöt tulajdonos 

osztozik. Mivel a jelzett ingatlanokon parlagfüvet nem találtak, a közérdekű védekezés 

azonnali elrendelésére nem volt mód. Az eljárások keretében így első körben határozattal 

szólítottuk fel az ingatlanok tulajdonosait kötelezettségük pótlólagos teljesítésére. Jelen 

beszámoló elkészítéséig 14 db tértivevény érkezett vissza. Ezeknél bizonyos már, hogy a 

végrehajtásra megjelölt rövid határidő a kézbesítéstől számítva letelt. A Városüzemeltetési 

csoport által végzett legutóbbi, augusztus 7-i helyszíni ellenőrzés alapján a 22 ügyből addig 

11 felszólítás vezetett eredményre, azaz a tulajdonosok lekaszálták területeiket. Azoknál az 

ingatlanoknál, melyeknél a kézbesítés bizonyítottan megtörtént vagy megtörténik, és a 

határozatban kitűzött határidő eredménytelenül telik el, második körben elrendeljük a terület 

tulajdonos költségére történő lekaszálását. A kényszerkaszálást a SZET Szentgotthárdi Kft. 

végzi. A fentieken túl öt elhanyagolt külterületi ingatlan kapcsán is érkezett jelzés, amit 

továbbítottunk a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező földhivatal felé. 

 

 

137/2015. számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Tájékoztató a SZET Szentgotthárdi Kft. által kezelt 

lakóingatlanok karbantartásáról és felújításáról. 
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A SZET Szentgotthárdi Kft. intézkedési terve 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, a 

SZET Szentgotthárdi Kft. által kezelt lakóingatlanok 

karbantartásáról és felújításáról 

 
SZENTGOTTHÁRDI ESZKÖZKEZELŐ és TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ KFT. 

- SZET Szentgotthárdi Kft. - 

 

Telephely: 9970 – Szentgotthárd, Füzesi út 8 

Székhely: 9970 – Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

Kapcsolattartó: Karsai Gábor 

Tel.: +36 30 324 2100 

E-mail: karsai.gabor@szet-kft.hu 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata jelenleg 243 önkormányzati tulajdonban lévő lakással 

rendelkezik. 2013. január 1-től a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati 

rendelet 1. § (2) bekezdés c.) pontja értelmében az önkormányzati tulajdonú bérlakások 

ingatlankezelője a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 

 

A SZET Szentgotthárdi Kft. a 107/2015. (V.28.) Képviselő-testületi határozat szerint a 

következő kezelésében lévő lakásokkal kapcsolatos karbantartási, illetve felújítási munkákat 

tervezi 2015-ös évben elvégezni: 

 

Ingatlanok címe Munka típusa Bekerülési költség 

9970 Szentgotthárd, 

Széchenyi út 10. Fsz 4. sz . 

lakás 

Egy lakásból két lakás 

kialakítása, felújítása 

1.400.000,- Ft 

9970 Szentgotthárd, 

Széchenyi út 18. Fsz. 1. sz. 

és 2. sz. lakás 

Két lakásból három lakás 

kialakítása, felújítása, 

javasolt 

Engedélyezési tervek 

ismeretében lehet árajánlatot 

készíteni 

9970 Szentgotthárd, József 

A. út 7. III/7.sz. lakás 

Egy lakásból és két tárolóból 

 két lakás kialakítása javasolt  

Engedélyezési tervek 

ismeretében lehet árajánlatot 

készíteni 

9970 Szentgotthárd, József 

A. út 7. III/7.sz. lakás 

7 db tetősíki ablak cseréje 941.775,- Ft 

9970 Szentgotthárd 

Széll K. tér 14. I/5. és I/6.sz 

lakások 

2 db felújított lakásban 

nyílászárók cseréje 

 

2.480.908,- Ft 

 

Széll Kálmán tér 20.  

5 db önkormányzati lakás K-i 

és D-i homlokzaton 

nyílászáró csere 

 

1.840.745,- Ft 

Széll Kálmán tér 16. II/9 3 db tetősíki ablak cseréje 326.756,- Ft 

Széll Kálmán tér 2.  Gimnáziumi lakás 1.000.000,- Ft 

 

 

A SZET Szentgotthárdi Kft. kezelésében lévő önkormányzati lakóépületekkel kapcsolatos 

karbantartási, illetve felújítási munkákat tervezi elvégezni a 2015-ös évben: 

Ingatlanok címe Munka típusa Bekerülési költség 

   

9970 Szentgotthárd, Széll K. 

tér 15.  

Udvari lakás kéményfej 

javítás 

112.845,- Ft 

9970 Szentgotthárd, Kossuth 

L. út 3. 

Kéményátrakások 785.484,- Ft 

9970 Szentgotthárd, József 

A. út 29. 

Lapos tető szigetelés 1.728.146,- Ft 

9970 Szentgotthárd, Ady u. 

6. 

Kaputelefon szerelés 210.000,- Ft 
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A 146/2014. (VI.25.) Képviselő-testületi határozat kimondja, hogy: „az önkormányzati 

lakások bérbeadásából a SZET Szentgotthárdi Kft-hez befolyó lakbérek 1/3-át kötelezően 

lakás felújítási célra kell elkülöníteni‖. A SZET Szentgotthárdi Kft. a fent említett Képviselő-

testületi határozatnak a lehetőségeihez mérten próbál eleget tenni. 

 

Kelt: Szentgotthárd, 2015. augusztus 14. 

    

         ____________________ 

                   Karsai Gábor 

          ügyvezető 
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138/2015. számú képviselő-testületi határozat 3.pontja 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 138/2015. sz. határozat 3. pontja alapján információt kell kérni  a  SZEOB és a 

Szentgotthárd és Térsége Iskola intézményektől, hogy milyen pályázatokon indultak és milyen eredménnyel. 

Az intézményektől bekértük az adatokat , melyet az alábbiakban  összesítettünk: 

Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája: 

Pályázat megnevezése  Pályázó szerv 

Pályázott 

összeg  

Elnyert 

összeg  Felhasználás 

Kitűnők kirándulásának támogatása  Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 110.160 Ft 110.160 Ft 2014. szeptember 18. 

Csodaszarvas Tábor útiköltségének 

támogatása Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 72.000 Ft 72. 000 Ft 2015. június 22-24.  

Zöld Béka  Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 94.431 Ft 30.000 Ft 2014. október 13.  

Egy-másért/Szakmai Program 

támogatása/NEA-UN-14-SZ Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 1.070.000 Ft nem nyert    

 

 

Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István  5-8. Évfolyamos Általános Iskolája: 

 

1. 

TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában‖ projekt, Partnerség és 

hálózatosodás modul a program nem támogatott 

  

2. TÁMOP-3.1.4.B Partnerség és hálózatosodás modul 

     

közösségi tér kialakításához eszközök 600.000,- 

Ft értékben 

3. NEMZ-TAB-15 Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, 

    

400.000,-Ft 

    

 

népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok 

          

 

megvalósításának 2015. évi költségvetési támogatására 

           

Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma 

1.  TÁMOP-3.3.15-13/1-2014-0001 azonosító számú, 
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 „A hátrányos helyzetű gyermekek önkéntes részvételének ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében”  (TE IS) 

  
nyertes pályázat: iskolai sportszerek és eszközök, beszerzésére, szabadidős tevékenységek támogatására (folyamatban van) 

       2. TÁMOP - 3.4.3 -11/2 Iskolai tehetséggondozás     a program nem támogatott 
                

Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolája 

        
A 2014. évi „Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap‖ keretéből 

200.000.- Ft táborozásra 

     
 

        

 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde: 

2014 decemberében pályázott az intézmény  és 2015. februárban elnyerte a Nyugat-magyarországi Egyetem Bázisóvodája címet. 

2015. júniusában a Generali Biztosító pályázatára készítettek pályázatot, elbírálás októberben várható. 
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152/2015. számú képviselő-testületi határozat 4.pontja 

 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Tárgy: 3 db parkoló automata 

9970 Szentgotthárd, Széll. K. tér 11. vásárlásának-bérlésének   

 vizsgálata 

  

 

Dr. Dancsecs Zsolt úrnak 
Jegyző 

 

 

Tisztelt Dr. Dancsecs Zsolt Úr! 
 

 Előzmények: 

 

A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft-től  (továbbiakban 

SZET) a Képviselőtestület 152/2015. határozat 4. pontja értelmében azonnali 3 db 

parkoló automata üzembeállításának, bérlésének vagy megvásárlásának lehetőségét 

kérte megvizsgálni. Valamint a Képviselőtestület a 19/2015. rendeletében az új 

várkerti parkoló 2015. szeptember 1-től fizető parkolóvá tételét, és a hivatal épülete 

melletti fizető parkoló kivonását kéri a fizetős parkolók közül. 

 

A jelenlegi 12 parkoló automatából 7 db működik, 2 db jegykiadó automata 

alkatrészeit felhasználtuk forgalmasabb helyen üzemelő automaták javítására, 2 db 

nem javítható, 1 db napközben időközönként működik.  

 

A jelenlegi parkolórendszer a VECOSYS Kft-től  (9023 Győr,  Richter János utca. 9. ) 

került beszerzésre. A még működő és felhasználható automaták szervizelése és 

javítása szempontjából javasoljuk a VECOSYS Kft. ajánlatát elfogadni 

szíveskedjenek. 
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Ajánlatukban HECTRONIC CITEA típusú gépekre kértünk ajánlatot, melyek a 

jelenlegi rendszer minden tulajdonságával rendelkeznek, de újabb, modernebb szériát 

képviselik. Az automatákat 3 különböző táplálási módozattal lehet megvásárolni, 

közvilágításról, akkumulátorról illetve napelem panellal.  

Az első 2 lehetőség esetében 1.279.100,- Ft + Áfa, amíg a napelem esetében 

1.359.000,- Ft + Áfa  költséggel kalkulálhatunk. Az árak 310 Ft =1 Euro kereskedelmi 

banki eladási árfolyamon kerültek megállapításra.  Ha a szerződéskötéskor érvényes 

árfolyam ettől legalább 5 Ft-tal eltér, akkor a különbözetet vételi árban érvényesítik. 

 

 5 db alatti megrendelés esetén a gyártó darabonként 350,- Euro felárat számít fel, 

így 3 db automata: 4.077.000,- Ft+Áfa + 1050,- Euro 

 

A jegykiadó automaták megbízható működéséhez a gyártó negyedévenkénti 

karbantartást javasol, melynek költsége automatánként 8.000,- Ft + Áfa, kiszállási díj 

40.000,- Ft + Áfa. 

 

 

A karbantartás  magában foglalja a burkolat mosószeres-vizes lemosását, a belső 

részek portalanítását, az érmevizsgáló megtisztítását, a vágó és nyomtatóegység 

karbantartását, a zsanérok és zárak kenését, a teljes funkcionalitás ellenőrzését. 

 

Hosszútávú bérleti konstrukció:  

Határozott idejű bérleti konstrukció 3 db automatára legalább 36 hónap futamidővel: 

1. hónap: 900.000 Ft + Áfa (telepítéssel-beüzemeléssel) 

2. hónaptól: 100.000 Ft + Áfa/hó 

 

Azaz: 4.400.000,- Ft + Áfa 3 évre 3 db automata bérlése.  

 

A bérleti idő végén elővásárlási jogot biztosítanak az automaták megvásárlására az 

ajánlati ár 10 %-ért, azaz 407 700,- Ft. 

 

Összesítő táblázat, mely tartalmazza az automaták vásárlásának és bérlésének 

költségeit: 
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A fenti díjak nem tartalmazzák a szükséges telepítést, betonozási munkálatokat és 

elektromos hálózat kiépítést. 

A várkerti új parkoló kiépítésénél a telepítendő jegyautomata megtáplálásához a közvilágítás 

biztosított, így a berendezés betonozási munkái és bekötési villanyszerelési munkálatok 

elvégzése szükséges, ennek becsült költsége cc bruttó: 100.000,- Ft. 

 

Parkoló automaták száma: 

3 db új automata vásárlásával a 11 legforgalmasabb parkolószakaszon jegykiadó automata 

üzemelne, 2 helyen ahol minimális a bevétel, ott mobil parkolásai lehetőséget biztosítunk, és 

kiegészítő táblán jelezzük a legközelebbi jegykiadó automata helyét. A Széchenyi István 

Iskola előtti parkoló esetén a 4-es számú Széll K. tér 11. előtti,   a Széchenyi u. 5. számú 

parkoló esetén a 8-as számú Mártírok u. 4. szám előtti automatát jelöljük. A mobil parkolási 

lehetőség továbbra is igénybe vehető a működő automatáknál. 

 

 

 

 

 

EGYSÉGÁR VÉTELÁR BÉRLET 36 HÓNAPRA

HECTRONIC CITEA automata 3 db

3 db

ÖSSZES KÖLTSÉG

1 359 000 4 077 000 4 400 000

Bérleti idő végén ajánlat 10% 

vételi ár 407 700

Szállítási díj  mind két esetben 

350 Euro/db 310 Ft/Euro 108 500 325 500 325 500

4 402 500 5 133 200
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A táblázatban a parkoló automaták számát, címét, állapotát és a parkolási díj megváltás 

módját  tartalmazza: 

 

Ezek alapján 11 parkolási részen lehetséges jegy váltás és mobil parkolás, 2 ponton pedig 

mobil parkolás. 

Az automaták számozása és  elhelyezkedése az 1-es számú mellékletben megtalálható.  

 

Parkolási övezetek: 

a parkoló automaták számának csökkenését és a piros zónában történő parkolások számát 

tekintve, javasoljuk a piros és a zöld zóna összevonását, egységes piros zóna kialakítását a 

piros zónára vonatkozó díjakkal, a kék zóna megtartásával. 

 

A parkolással kapcsolatban az alábbi javaslatot tesszük: 

 zöld színű parkolási zóna megszüntetése, beolvadása a Piros zónába. 

 kék zóna változatlan megtartása 

Automaták helye Állapota Parkolási díj megválltás

1 Füzesi u. 7. leszerelés Mobil

2 Hunyadi u. 21. működik Mobil, jegy

3 Hunyadi u. 6. Füzesi út 1.-ről áthelyezve Mobil, jegy

4 Széll K. tér 11. működik Mobil, jegy

5 Széll K .tér 18. működik Mobil, jegy

6 Deák F. u. 15. működik Mobil, jegy

7 Széchenyi I. u. 5. nem működik Mobil

8 Mártírok u. 4. Mártírok 2-ről áthelyezve Mobil, jegy

9 Mártírok u. 2. új Mobil, jegy

10 Árpád u. 2. új Mobil, jegy

11 Kossuth L. u. 6. működik Mobil, jegy

12 Kossuth L. u. 29. működik Mobil, jegy

13 Polgármesteri Hivatal új Mobil, jegy
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 jegyadó automata kiiktatása a Füzesi út 7. szám és a Széchenyi I. út 5. szám előtt, 
mobilparkolási lehetőség megtartásával.  

 minimum 3 db új jegyadó automata beszerzése Önkormányzati forrásból 

 2016. évben további 3-5 új automata üzembe állítása, régiek folyamatos kivonásával. 

 

Összegzés: 

 

A tervezett átszervezés- mint a piros és zöld zóna összevonása és 2 legkisebb forgalmat 

hozó helyszínen parkoló automata leszerelése, mobilparkolás biztosításával-  feltételezhetően 

nem változtatja meg a parkolási szokásokat, valamint az új várkerti parkoló megnyitásával 

megkönnyíthető lesz a városközpontba gépjárművel érkezők számára a parkolási lehetőség. A  

3 új automata üzembe állítása jelenleg megoldást jelent, de a megmaradó 8 db automata 

meghibásodása esetén javításuk alkatrész utánpótlás hiányában nem lehetséges, így  2016-ban 

további új automaták üzembeállítását javasoljuk. 

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 10.  

 

 …………………………………. 

 Karsai Gábor 

 ügyvezető 

163/2015. számú képviselő-testületi határozat 4.pontja 

 

Termelői piac fejlesztések pontos összegéről tájékoztató: 

A termelői piac területén a fejlesztések megtörténtek, a beruházás befejeződött, az épületek 

földhivatali feltüntetése megtörtént, az átvezetések a tulajdoni lapokon is megtörténtek. Ennek 

eredményeképpen a termelői piac területe Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 

kizárólagos tulajdona, a területen álló három épületből egy (a termelői piac elárusító 

helyeként szolgáló fa épület amelyet teljes egészében a RA-HU-MI 2012. kft csinált meg saját 

beruházásban, ez az építmény a KFT kizárólagos tulajdona. A másik két épület amely korábbi 

önkormányzati tulajdon volt – most átalakítva a kft beruházásában lett – önkormányzat és kft 

közös tulajdona ahol az önkormányzat része  71/317, a vállalkozásé 246/317. Az épületek 

hasznosítása elkezdődött. A Testület döntése értelmében a terület használatáért fizetendő 
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földhasználati  díj meghatározására a beruházás befejezése után kerül sor. A 2015. 

szeptemberi ülésen külön napirendiu pontban szeretnénk erre sort keríteni. A vállalkozó KFT 

képviselőitől már kértük a szükséges adatokat., Akkor szeretnénk egy átfogó beszámolót is 

kapni és a Testület elé hozni a termelői piaccal kapcsolatos összes fejleményről.   
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II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 

 

Két ülés között történtek 

2015. augusztus 

Városüzemeltetés: 

 

építéshatósági csoport 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek száma: 2 

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma: 

1 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

2 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

4 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

0 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 11 

Építésrendészeti eljárások száma: 0 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 2 

Településképi bejelentési eljárások: 2 

 

 

 

Két ülés között történtek - Városüzemeltetés 

2015. augusztus 
 

Két ülés között történtek 

2015. augusztus 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. július 22. ülésén 
meghozta „Térinformatikai rendszer kialakítása Szentgotthárdon― elnevezésű 

közbeszerzési eljárás eljárást lezáró döntését, amely alapján a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt az ALBAGEOTRADE Zrt.-t (8000 Székesfehérvár, 

Óvoda u. 2.) hirdette ki az eljárás nyertesének. A szerződés aláírása folyamatban van. A 

teljesítési határidő a szerződés aláírásától számított 210. nap. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. július 22. ülésén 

jóváhagyott „SZOI Széchenyi István Általános Iskola épületének energetikai 

korszerűsítése― elnevezésű közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok értékelése 

folyamatban van. Az eljárás lezárásával kapcsoplatos döntés a bizottság augusztusi 

ülésének egyik napirendi pontja. A teljesítési határidő 2015. november 30. 
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 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. július 22. ülésén 

meghozta „A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának új esélyei a Szentgotthárdi 

Járásban― elnevezésű közbeszerzési eljárás eljárást lezáró döntését, amely alapján a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt a BFH Európa Kft. (9700 

Szombathely, Semmelweis u. 4-6. I. em. 6.)  ajánlatát hirdette ki az eljárás nyertesének. A 

szerződés teljesítése folyamatban van.  

 

 Megrendeletük a 2015. július 17-én a reggeli órákban kidöntött Szentgotthárd, Füzesi úti 
utasváró helyreállítását. Továbbá a károkozó biztosítójával a kárrendezés folyamatban 

van. Teljesítési határidő: 2015. szeptember 15. Kivitelező: ALMA-REND Kft. 

Szombathely 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd, Vakarcs K. u. 13. szám előtt tapasztalható burkolat 
leszakadás helyreállítása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd-Rábafüzes, Kodály Z. utca 1. számú ingatlan előtt lévő a 
közút és a járda űrszelvényébe belógó tuja kivágása. Kivitelező. SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd-Rábafüzes, Dobó I. utcában a Kodály Z. utcai 

kereszteződésben kidöntött, megrongált elsőbbségadás kötelező jelzőtábla helyreállítása. 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd, Petőfi út 29. számú ingatlan előtt lévő balesetveszélyes 
aknafedlap szintrehelyezése. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd-Farkasfa, Alvég utcában cca. 80,00 fm hosszúságú 
árokszakasz iszapolása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd, Petőfi S. utca burkolatán leszakadt csapadékvíz-elvezető 

akna, illetve a Kossuth L. utca Óvoda parkoló előtt leszakadt csapadékvíz összefolyó akna 

helyreállítása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megtörtént a város közterületein és a közintézmények környezetében a rágcsálók 
vegyszeres irtása (Szakorvosi rendelő és az Óvoda – Bölcsőde környezetében, a Deák F. 

úton, Mártírok úton, a Széchenyi úton, Club 3-as étterem előtti és mögötti közterületen, 

illetve Termálfürdő melletti II. rendű önkormányzati védőtöltés területén). Vállalkozó: 

Székely Gábor ev. Körmend 

 

 Elvégeztettük a Szentgotthárd-Zsida városrészre kihelyezett önkormányzati tulajdonú 
fűnyíró traktor javíttatását. 

 

 A közvilágítási lámpatestek javításával megbízott vállalkozó május-július havi bejárásain 
összesen 53 db hibás lámpatest javítását végezte el, három helyszínen pedig kábel-, illetve 

szakaszhibát, valamint fázishiányt tapasztalt a hálózaton, amely elhárítását az 

áramszolgáltató (E.ON Zrt.) felé bejelentette. Amennyiben eegy utcában, körzetben több  

lámpa nem működik az valószínűleg nem egyedi hiba, hanem hálózat meghibásodása 

(szakasz-, ill. kábelhiba, vagy fázis hiány), amely elhárítása az E.ON Zrt. feladata.   

Tájékoztatásul közöljük, hogy a város területén lévő közvilágítási berendezések aktív 
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elemeinek (egyedi hibák) teljes körű karbantartására és üzemeltetésére VILLKÁSZ Kft.-

vel kötöttünk szerződést. Hiba bejelentési elérhetőségek: Munkaidőben 07.30 – 16.00 

óra között: Kapcsolattartó neve: Lantai Balázs Telefonszáma: 30/850-48-02; Központi 

telefonszám: 94/505-100, 0-24 órában: E-mail: villkasz@villkasz.hu. 

 

 

Két ülés között történtek - Pénzügy 

2015. augusztus 

Pénzügyek: 

Költségvetési feladatok: 

 

Bevétel – kiadás alakulása 

 

 A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és 

kiadások alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.  

 

Elszámolási számla egyenlege július 1-én:   208 060 460 ,- Ft 

 Bevételek július 1- július 31.:                          39 006 537 ,- Ft 

 Kiadások július 1- július 31.:          -             161 253 109  ,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege július 31-én    52 158 225  ,- Ft. 

 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk jelenleg nincs.  

Ugyanakkor felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy több, mint háromszáz millió 

forint kieső bevétel. Ez a tervezett telekadó bevétel, valamint az ugyancsak tervezett 250 

millió forintos ingatlanértékesítés elmaradásából adódik. 300 millió forint bevételi hiány 300 

millió forint kiadási csökkenéssel is kell, hogy járjon. Ez azt jelenti, hogy előirányzat esetén 

sem lehet egy-egy beruházást végrehajtani, mivel likviditás hiányában nem tudjuk kifizetni. 

Célszerű az év második felében a Képviselő-testületnek rangsorolni a beruházásokat a 

rendelkezésre álló források függvényében. 

 

  

Beszámolók, jelentések: 

 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk  

- 2015. havi ÁFA bevallások, 2015. havi bevallások 

- 2015. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,  

- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése: 2015. június, július havi PM info, féléves 

mérlegjelentés elkészítése 

A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormány- 

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

Továbbítása Kincstár felé. 

- Segélyek  kifizetése- elszámolása 

- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása 

- Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt) 

 

Adóhatósági munka: 

 

mailto:villkasz@villkasz.hu
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Az adóügyi feladatok végrehajtása elsősorban az állandó feladatokból áll. Jelentős a 

gépjárműadó esetében a behajtási tevékenység. A forgalomból kivonásra a Járási Hivatalhoz 

benyújtott gépjármű tulajdonosok jelentős része pótolja elmaradásait. 

 

Állandó feladatok:  

A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik. 

Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.   

A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

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

megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

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

ügyfeleknek, valamint  a  talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.   

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok  kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

A hátralék és követeléskezelés egyre fontosabb részét képezi az adóigazgatási munkának. Az 

adóhatóság munkájának két jól elkülönülő része a hátralékkezelés, valamint a tényleges 

végrehajtási cselekmények foganatosítása. A hátralékállomány egy jelentős része az előző 

évekről áthozott tartozás. 2015. év legjelentősebb adózási feladata a hátralékok behajtása lesz. 

 

 

 

ÖKV végelszámolásának befejezése: 

 

Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2013. július 1-től folyó végelszámolása 

befejeződött. Mellékelten (1.sz.) csatoljuk Zsigovics Lászlóné végelszámoló kimutatásait az 

korábbi OKV-s követelésekről – 8.010.942 Ft, valamint az önkormányzatot megillető 499.200 

Ft-ról. A hátralékosokat a végelszámoló értesítette az új számlaszámról. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a végelszámoló tájékoztatását elfogadni 

szíveskedjen, valamint a követelések önkormányzati előírásához járuljon hozzá. 

 

HARTI Könyvelő és Tanácsadó Kft 

9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 17. 
mint az 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat „V.a.” 

9970 Szentgotthárd, Füzesi út. 8.  végelszámolója 

 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata   

 

 

Dr Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

 

Szentgotthárd 

Széll K tér 11. 
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9970 

 

                                                                                           ikt-sz.:    OKVKI /2015/ 96 

 

Tisztelt Jegyző Úr! 

 

 

 

Tájékoztatásul közlöm, hogy Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat     „végelszámolás alatt‖ 

(9970 Szentgotthárd, Füzesi út 8.)  végelszámolási eljárása befejeződött. 

 

A  Szentgotthárd  Város Képviselőtestület döntése alapján a fennálló követelések                                  

Szentgotthárd Város Önkormányzatát illetik meg. 

A Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága  a vagyonfelosztást elfogadta  és végzésében 

elrendelte az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat  végelszámolást alatt cégjegyzékből való 

törlését (    Cg. 18-01-100533/45.      Bejegyzés kelte: 2015. május 12.). 

 

 

Adósokat levélben értesítettem, hogy az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat „v.a.‖ felé 

fennálló lakbér, közös költségek , egyéb tartozásokat a jövőben a következő bankszámlára 

kell teljesíteni: 

                                  Szentgotthárd Város Önkormányzata   

                                            11747068-15421481  

 

Ugyancsak a tulajdonost illeti meg  az  Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat  „va‖ OTP 

Banknál vezetett folyószámláján lévő pénzmaradvány is. 

A mai napon ( 2015.07.16.) az OTP fiókban a bankszámla  megszüntetésről intézkedtem, a 

számla egyenlegét  vagyonrendezés, vagyonfelosztás  jogcímen   499 220,-   Ft  összegben a 

fenti számlára  a számlavezető teljesítette. 

 

    

Az adósokkal szembeni követelésekről  a kiküldött értesítőket  átadom. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a vállalat  iratai a vállalat korábbi székhelyén találhatók , a 

Testület felé leadott beszámolóban rögzítettek szerint. 

Kérdés esetén  állok rendelkezésükre. 

 

 

Szombathely, 2015. július 16. 

 

                                                                                  Tisztelettel:  

 

                                                                                                            Zsigovics Lászlóné 

                                                                                                              Végelszámoló 

 

 

 

Két ülés között történtek - Hatósági és Koordinációs ügyek 

 

2015. augusztus 
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Diákmunka a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban 

 

A 2013-2014-es évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett a 

kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai 

megvalósításával „Nyári diákmunka‖ elnevezéssel idén is munkaerő-piaci program indult. A 

központi program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények 

legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2015. július 1. és 2015. augusztus 31. közötti időszakra 

támogatást igényelhettek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás 

történhet az önkormányzat fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is. 

A program keretében legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. Támogatásként a 

munkabér 100 %-a téríthető meg, amely azonban nem lehet magasabb, mint a minimálbér – 

szakképzettséget igénylő munkakörben a garantált bérminimum – időarányos hányada 

(78.750,- Ft, ill. 91.500,- Ft). Szentgotthárd Város Önkormányzata – mint eddig minden 

évben – idén is élt a támogatott diákmunka lehetőségével. A Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalban három diák végzett munkát július 6-tól augusztus 19-ig. Ők 

elsősorban az irattár rendezésében, ügyiratok levéltárba adásának előkészítésében és a 

postakönyvírásban nyújtottak segítséget. 

 

 

Két ülés között történtek – Önkormányzati és térségi erőforrások 

 

2015. augusztus 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

a köznevelési intézmények nyári karbantartási és felújítási munkálatainak 

összegzéséről a 2015/2016-os tanév előtt: 

 
SZEOB: 

Játékvár Óvoda: 

Kérésére az alábbi rövid tájékoztatást küldöm az intézményi 2015. évi nyári karbantartási 

munkákról, melyeket a SZET Kft.-nek jeleztünk. 

2015. június 2-án érkezett a SZET Kft.-től megkeresés, melyben az intézmény Játékvár 

Óvodájában, illetve a Tótágas Bölcsődében elvégzendő nyári karbantartási igényeket, s azok 

ütemezését kérte tőlünk. 

2015. június 04-ki e-mailünkben jeleztük igényünket az óvodai volt mosókonyha irattári 

helyiséggé történő átalakítására, s az udvari rugós játékok ülőlapjának felújítására 

vonatkozóan. 

Az irattári helyiség kialakítására a SZET Kft. már akkor azt jelezte vissza, hogy az a felújítási 

keretbe már nem fér bele. Megjegyzem, hogy az óvoda esetében évről-évre azt tapasztalom, 

hogy sem a rendszeresen elvégzendő tisztasági festésekre, sem kisebb felújításokra nincs 

lehetőség. Amire a karbantartási, felújítási keretből az intézményeknek lehetőségük van, az az 

azonnali intézkedést, a működést biztosító problémák elhárítására vonatkozik, mint például 

csőtörések, dugulások, kisebb javítások. 

A Játékvár Óvoda helyiségeinek ütemezett festését az intézmény hosszú évek óta maga 

szervezi, költségeit az intézményi költségvetés biztosítja, s ezt így jónak tartom azért, mert a 

nyári leállások idején, úgy az iskolákban, mint a más városi intézményekben elvégzendő nyári 

munkákra, a SZET. Kft.-nek ugyanazon időpontokban kell koncentrálnia, s emiatt valahol, 

valamelyik intézményben nem valósulhat meg pl. a kötelező higiéniai festés. 
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A SZET Kft. az intézményekben a karbantartási feladatok ellátására vonatkozó megállapodás 

alapján elvégez minden kisebb, kevesebb költségigényű feladatot, az intézményi 

megrendeléseknek megfelelően, határidőre. 

A Játékvár Óvodában 2015 évben 2 óvodai csoportszobát, 2 gyermekmosdót, a földszinti 

folyosót, az egyik lépcsőházat, s egy irodát festettünk a nyári leállás alatt, intézményi 

költségvetésből. 

Az irattári helyiség kialakítását a SZET Kft. végezte el határidőre, melynek teljes költségét, 

közel 400.000 Ft-ot szintén az intézményi költségvetésből biztosítottuk, mivel a városi 

keretből már  erre nem futotta.  

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 18. 

                                                                               Üdvözlettel: 

     

                                                                                                                 Kovács Tiborné 

                                                                                                               intézményvezető 

 

 

SZEOB : 

Tótágas Bölcsőde: 

Az alábbi tájékoztatást tudom adni a SZET-kft által teljesített 

karbantartási/felújítási/munkálatokról. 

1. Előzetes megbeszélés alapján  július 20-i héten a bölcsőde udvarán kerítést 

telepítettek ( az anyagot az intézet biztosította) 

2. A játszóudvar betonjárdájának a kitöretezett elemeit(17m2) 

 feltörték és újból betonozták 

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 18. 

 

 

                                       

                                   Dancseczné Kovács Tünde 

                                                                   bölcsődei intézményegység - vezető
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Nyári karbantartás 2015 Arany János Iskola  

terem  lábazat  

táblafestés 

+ 

vonalazás 

egyéb  

1. 
X festék 

lesz X ablakok nem záródnak 

2.   X ablakok, tanterem festése / tanterem festése nem történt meg / 

3. X X szekrény falhoz rögzítése (tábla mellett) 

4. X X   

5. X  X (1.oszt.) ajtózár, tanterem festés fehér (lábazat drapp) / tanterem festése nem történt meg/ 

6. X X (1. oszt.) tanterem festése 

7. X X (1.oszt.) tanterem festése /nem történt meg / 

8.   X (1.oszt.) Komplett felújítás!!!! Padló, fal, tábla, csempe, ablak fölött vakolat! / folyamatban / 

10. X     

12. X     

13. X     

14. X X (3.oszt.) 

parkettacsiszolás,hátsó ablaknál nagy rés , rosszul záródik ,  tábla fölött vezetékek 

kiállnak a falból, hiányzik a fedő doboz, kérjük a pótlását / parketta csiszolás nem 

történt meg, tábla fölötti vezetékek nincsenek lefedve / 

15. X 

X(3.-4. 

oszt) 

tanterem festése, ajtótól jobbra 6 db lyuk a falon / tanterem festése nem történt meg 

/ 

16. X X (3.oszt.) ablakok nem záródnak, ajtózár 

17. X X (3.oszt.) laptop tartó polc felszerelése + tanterem festése / nem történt meg /  

ETT.alsó X   ablak nyithatóvá alakítása, redőny javítása / nem történt meg / 

ETT.felső X X javítás ablak nyithatóvá alakítása, redőny javítása / nem történt meg /  

fejlesztő alsó  X 

X 

elmaradt  3 db új pad, 6 db új szék / nincs /   
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fejlesztő felső  X X    

számítástechnika     redőny javítása / nem történt meg / 

angol X X krétatartó csiszolása és festése 

titkárság      az íróasztal fiókjának zárhatósága / nem történt meg / 

tornaterem      parketta csere, kopolit üvegek pótlása, parketta fel lett csiszolva 

könyvtár     

ablakok nem záródnak rendesen, parkettacsiszolás + festés csak együtt! / nem 

történt meg / 

művészeti terem  X X tanterem festése 

udvar     konyhakapu javítása ( szét mállott ) + festése / nem történt meg / 

emeleti h. 

folyosó     festése 

tanári folyosó      festése 

     

 
 

 

 Szentgotthárd, 2015. augusztus 18.  

 

 

Schleipfnerné  Gáspár Andrea 

tagintézmény-vezető 
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A Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános 

Iskolájában az alábbi karbantartási munkák ütemezését kérjük: 

A szárny 

Földszint: 

1-es terem  Rajz terem 

 Ablakzárak javítása  nem történt még meg 

 üvegszekrény javítása folyamatban 

 

4-es terem  Titkárság 

 vezetékek elrendezése   nem történt még meg 

 szekrényajtók javítása (ig.hely iroda)  nem történt még meg 

 

5-ös terem   Német terem 

 borostyán visszavágása  nem történt még meg 
10-es terem  Könyvtár 

 sárga fotelek kárpitjainak cseréje (10db) nem történt még meg 
11-es terem  Tanári szoba 

 festés    nem történt még meg 

 függönyök cseréje  nem történt még meg 
 

Emelet: 

13-as terem  Magyar terem 

 festés  nem történt még meg 
14-es terem   5.c 

 tábla körül a fal festése nem történt még meg 
15-ös terem  8.a  

 falburkolat megjavítása (terem hátsó falán), kész 

 tábla körül festés     nem történt még meg 

 

16-os terem  7.a 

 két fénycső cseréje  1 hiányzik 
19-es terem  Angol terem 

 ablakkeret (lyuk)  kész 

 ajtózár javítása   kész 

 tábla festése   nem történt még meg 
 

20-as terem  8.b 

 ajtókilincs javítása   folyamatban 

 falburkolat javítása  folyamatban 

21-es terem  7.b 

 ablak javítása (lyukas keret)  kész 
22-es terem  8.c  

 tábla alatti lábazat festése   nem történt még meg 
Folyosók, nem történt még meg  vizesblokkok festése kész 

Lépcsőkorlát fa részének lecsiszolása, festése  nem történt még meg 

 

B szárny 

Földszint: 

26-os terem  Technika terem  



 
 

 
9

2

 

 

 ajtózár javítása (ablak előtti zöld szekrény) nem történt még meg 

 tanári asztal fiókzár javítása   nem történt még meg 

 

29-es terem  Művészeti terem 

 osztályteremmé alakítása  folyamatban 
30-as terem  Technika terem  

 tábla festése  kész 

Földszinti folyosó festése, falburkolat eltávolítása, nem történt még meg vizesblokkok 

festése kész 

Lépcsőkorlát fa részének lecsiszolása, festése  nem történt még meg 

Lépcsőház festése  nem történt még meg 

 

 

Emelet: 

37-es terem  6.a 

 ajtózár javítása nem történt még meg 

 

38-as terem  Fejlesztő terem 

 festés  nem történt még meg 
39-es terem  6.c 

 lábazat festése, tisztítása     a mosható lábazat tisztítása nem 

sikerült 

 kinti cipős szekrényre lakatpánt felrakása nem történt még meg 

 

40-es terem  Kémia terem 

 gázelszívó fülke üvegablakának javítása nem történt még meg 
45-ös terem  5.a 

 fénycsövek cseréje  nem történt még meg 

 tábla javítása (ferde, krétatartó lóg, csavar hiányzik) nem történt még meg 

 ajtókilincs javítása  nem történt még meg 

 egyik felső ablakzár javítása nem történt még meg 

 szekrényajtó beállítása (kinyílik) nem történt még meg 

 pad akasztójának javítása  nem történt még meg 

 

 

46-os terem  6.b 

 tábla festése, mágneses tábla rácsozása vagy cseréje kész 

 függönykarnis javítása  

 a terem ajtaja előtt csúszkál egy parketta nem történt még meg 

 

47-es terem  5.b 

 két fénycső cseréje nem történt még meg 

 tábla festése, karbantartása (szegek kiállnak, mozog) – cseréje nem történt még meg 

 ajtókilincs javítása nem történt még meg 

 

48-as terem  Matek terem 

 egyik konnektor mozog javítása nem történt még meg 
Folyosók, nem történt még meg vizesblokkok festése kész 

Lépcsőkorlát fa részének lecsiszolása, festése nem történt még meg 
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Lépcsőház festése nem történt még meg 

 

 

Aula 

 

 rácsok festése nem történt még meg 

 világítás javítása, reflektorok pótlása nem történt még meg 

 álmennyezet cseréje nem történt még meg 

 üvegkupola fémszerkezete melletti beázás megszüntetése nem történt még meg 

 

 

 

Tornacsarnok 

 felfüggesztett tornaszerek ellenőrzése nem történt még meg 

 a kitörött ablaküvegek cseréje  nem történt még meg 

 ping-pong asztal javítása   folyamatban 

 üvegfolyosó műanyag borításának javítása, vagy cseréje nem történt még meg 

 beázás megszüntetése   nem történt még meg 

 vizesblokkok tisztasági meszelése kész 

 

Udvar: 

 focikapuk veszélyesek  nem történt még meg 

 szemetesek pótlása  nem történt még meg 

 lámpaoszlopok, kerítés festése nem történt még meg 

 lépcső javítása   nem történt még meg 

 felújított kosárpalánk helyének kialakítása nem történt még meg 

 zászlótartók elhelyezése + zászlórúd  nem történt még meg 

 folyamatos udvarrendezés    nem történt még meg 

 

Az asztalosok az A szárny emeletén ma kezdték a munkát, haladnak sorban a termeken. 

A 29-es terem glettelése folyamatban van, utána mennek a tanári szobába, majd a 

tantermekbe festeni. 

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 18. 

 

 

Köszönettel: 
 

 

        Kocsisné Takács Éva 

        tagintézmény- vezető  
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A Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziumában a nyári 

karbantartás idején az alábbi munkálatok valósultak meg: 

 

– a régi épület földszinti folyosóján és a lépcsőfordulóban a lehullott vakolat javítása, és 

festése (ez minden évben problémát jelent, megfelelőbb lenne ezt a szakaszt 

burkolattal ellátni) 

– 2 tanterem festése 

– vizesblokkok egészségügyi festése 

– kémia előadóban csapok javítása 

– a tornaterem öltözőiben a vizesblokk felújítása (festés, javítás) 

– a tanári szobában a neonok cseréje 

– az ereszcsatornák tisztítása, javítása csak a bejáratnál 

– a fából készült táblák lefestése 

– a táblák négyzetrácsozása 

 

 

 

Az alábbi általunk kért munkák nem valósultak meg ( a bejárás során nem karbantartási 

feladatnak találták): 

 

– a régi épület termeiben a parketták csiszolása és lakkozása  

– tanári szoba, intézményegység- vezető, helyettes irodák és titkárság irodáiban a 

vakolat javítása, az irodák kifestése és az irodák újraparkettázása (A falak és a 

padlózat az évek során annyira elhasználódott, hogy felújítása mostanra 

halaszthatatlanná vált. A vakolat és a parketta is hiányos.) 

– testnevelő tanárival szemben lévő vizesblokkban 1 falikút /mosdó/ felszerelése 

– kémia előadó és szertár felújítása; csapok javítása 

– a fizikai előadó és szertár felújítása  

– a tornaterem parkettázása, jelzővonalainak újrafestése 

– az új épület hátsó bejáratánál a lépcső burkolatának javítása illetve pótlás, és a lépcső 

oldalfal vakolatának javítása  

– a tantermek, szaktantermek, laborok világításának korszerűsítése, neonok cseréje 

– az ereszcsatornák tisztítása, javítása 

– PC 1 és PC 2-es laborban főkapcsoló kiépítése 

– 3 lemeztábla újrafestése  

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 18. 

 

 

     Tisztelettel: 

 

         Balogh Éva 

            igazgató 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács Jenő alapfokú Művészeti Iskolája: 
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A zeneiskolai munkákkal kapcsolatban röviden annyit, hogy a födémcseréből adódóan 

egyelőre minden időhiányban szenved. Maga a födémcsere az északi oldalon megtörtént, a 

déli oldalt egészségesnek találták. A tervezett villanyfelújítás viszont nagyobb mértékű 

lesz, a megváltozott műszaki tartalom miatt a munkák várhatóan a tanév második 

hetében fognak befejeződni.  

 

A SZET elkészítette a vállalt munkák egy részét, megtörtént az udvari vízösszefolyó 

rendbetétele, az utcai még várat. 

Sok segítséget kaptunk a SZET-től az emeletről való kiköltözéshez, reméljük majd a 

visszaköltözéshez is. A további munkák csak a felújítás befejeztével jönnek számításba.  

 

Nagyon szeretnénk, ha valóban sikerülne legalább a módosított határidőt tartani, különben 

alternatív megoldást kell keresnünk. 

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 18. 

 

 

Üdvözlettel: Csukly Gergely 

 

 

 

 

 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 

 

 

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

és ha szükséges, korrigáljuk őket. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

 

- A 22/2014. ( VIII. 27.) önkormányzati rendelet: a helyi környezetvédelem szabályairól 

szóló rendelet módosítása – az alaprendelet a mostani, 2015. augusztus 26-i képviselő-

testületi ülésen kerül módosításra. 

 

- A 23/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet: a temetőkről és temetkezésekről szóló 

önkormányzati rendelet módosítása – az alaprendelet változtatást nem igényel. 

 

- A 24/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet: az állatok tartásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása – az alaprendelet módosítását a szeptemberi 
ülésre terjesztjük elő. 

 

- A 25/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet: a lakbérek megállapításáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása – az alaprendelet változtatást nem igényel. 
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               IV. Válasz képviselői felvetésekre 

 

 

 

 

Válasz képviselői felvetésekre 

2015. július-augusztus 

 
 

 

Dr. Haragh László:  - a Kethelyi u 33-35 közötti árok tisztítását a VIZÉPTEK Bt-től 

megrendeltük. A kivitelezés szeptember hónapban várható.  

-  A Dózsa György utcai lámpatest kiosztások korrekciójára  a közvilágítás tervezett LED-es 

korszerűsítése során adódik lehetőség 

- Zsidahegyen a külföldi tulajdonos – felszólításunkra – a szennyvízbekötés elkészítését a 

BULDÓZER kft-től megrendelte. 

- A Petőfi u megnyitása a kethelyi városrész felé (III. Béla király u.) nincs tervezve 

 

Dömötör Sándor: a temetőnél levő kátyú megszüntetésére a munkálatokat végző SZET kft 

figyelmét felhívtuk. 

 

Kardosné Kovács Márta:  - A buszöblök engedélyezési terveit a VÉ-KO kft szeptember 

közepére leszállítja. Az engedélyek kiadását követően a kivitelezés elkezdhető. 

- Az Alkotmány utcai áteresz tisztítása (gépi mosatása) a városi csatornahálózat mosatásához 

kapcsolva várhatóan szeptember végén megtörténik.  

- az útfelújítások kivitelezése elkezdődött, befejezési határidő október eleje. 

 

Dr. Haragh László: A Fenyő utcai ingatlanok csapadékvíz korrekt elvezetésére a csak a 

befogadó árkok (övárok készítése, Fenyő utcai árkok iszapolása, mederlapozása, 

Rábatótfalusi út alatti áteresz mosatása és a további elvezető árkok mélyítése) A fő problémát 

az okozza, hogy a vízelvezető árkok egy rész (övárok) magánterületen lenne építése vízjogi 

építési engedély köteles. A szántóföldek tulajdonosainak a kötelessége területük csapadékvíz 

elvezetéséről gondoskodni. Megoldást csak az általunk megrendelt vízrendezési terv szerinti 

vízelvezető rendszer teljes kiépítése jelenthet. 
 

 

 

Szentgotthárd, 2015.augusztus 19. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 

 



 
 

 9

7

 

 

 

VII. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2015. augusztus 17.-én 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-

Farkasfa 
településrész 

ivóvízminőség-

javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-

javítása 

132/2009. 

179/2010. 

Elszámolható 

költségek – 
nettó: 

1F:1.617.000,- 

2F: 30.450.000,- 

 

Elnyert 

támogatás: 

1F: 

1.374.450,- Ft 

2F: 
27.405.000,- 

Ft 

1F: 242.550,- 

2F: 

3.045.000,- 

 

ÁFA (25 %): 

1F: 404.250,- 
2F: 

7.612.500,- 

A projekt lezárult. Záró 

kifizetés megtörtént. 

Szentgotthárd-
Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 

EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 

182/2012. 
3.045.000,- Ft 3.045.000,- Ft  Nyert! 

Szentgotthárd-Luzern 

energiaváros projekt 

Svájci-magyar 

Együttműködési 

Program 

Testvértelepülési és 

Partnerségi 

Pályázati Alap 

57/2011. 20.000.000,- Ft 
18.000.000,- 

Ft 

 
2.000.000,- 

Ft 

A projekt lezárult. Záró 

kifizetés megtörtént. Záró 

projektjelentés benyújtása 

került. Kifizetés megtörtént. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-

2011-0006 

Vízügyi 
Igazgatósággal 

konzorciumi 

pályázat 

268/2011. 

 

Önk. 

projektrész: 

130.115.053,- 

 

Teljes: 

317.713.678,- 

Igényelt 

támogatás 

önk.: 

117.103.547,- 

Ft 
 

Teljes: 

304.702.173,- 

Ft 

 

Önkormányza

t: 

13.011.505,- 

 

Vízügy: 

0,- 

 

A projekt lezárult. Záró 
kifizetés megtörtént. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd térségi 

közösségi közlekedés 
fejlesztése 

NYDOP-3.2.1/B-12 

Konzorciumi 

pályázat: 

konzorcium vezető-

Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 
Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

SzakonyfaluKonzor

ciumi pályázat: 

konzorcium vezető-

Szentgotthárd 
tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

Szakonyfalu 

20/2013. 

 

 

 

 

 

 

215.598.919 Ft 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

198.365.124Ft 

0,- 

El nem 

számolható 

költség a Vasi 
Volán 

finanszírozása 

által valósul 

meg. 

A szentgotthárdi 

projektrész kivitelezésére 

vonatkozóan beszerzési 

eljárást folytattunk le. 

Nyertes kivitelező: UTPLAN 
’95 Kft. Teljesítési 

határideje: 2014. 11. 18. A 

kivitelezés megtörtént.  

 2. számú kifizetési kérelem 

beadásra került. A 

támogatási szerződés 
módosítási kérelme 

benyújtásra került, az új 

teljesítési határidő 2015. 

június 30, elfogadása 

megtörtént. GYSEV 

területén a bontás lezajlott, 

a vasúti talpfák aprítása 
lezajlott. Az ÉNYKK 

konzorciumi partner részről 

a közművek kiváltása 

befejeződött. A 

pályaszerkezet építése 

megkezdődött. A 
támogatási szerződés 

módosítási kérelme 

benyújtásra került, az új 

teljesítési határidő 2015. 

október 31, elbírálás alatt. 



 
 

 1

0

0

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

KEOP-2012-
4.10.0/A.-Széchenyi 

István Általános 

Iskola 

Önkormányzati 

intézmények 

megújuló 

energiával 
(napelem) való 

ellátása 

28/2013. 

 

 

 

 

44.702.019,- 

 

 

 

 

44.702.019,- 

 

7.888.590,- 

Kivitelezés befejeződött, 

Kifizetési igénylést 

benyújtottuk. Helyszíni 

ellenőrzés megtörtént. Záró 

kifizetés megtörtént. 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

KEOP-2012-

4.10.0/A.-SZEOB 
Óvoda+Bölcsőde 

Önkormányzati 

intézmények 

megújuló 
energiával 

(napelem) való 

ellátása 

28/2013. 

 

 

 

24.132.178,- 

 

 

 

 

24.132.178,- 

4.258.620,- 
Kivitelezés befejeződött, 

Záró kifizetés megtörtént. 

Leader- Radnóti úti 

gyermek kalandpark 

 

LEADER 
134/2013 

 

 

8.000.000,- 

 

 

 

2.160.000,- 
 

Nyert! Játékeszközök 

telepítése befejeződött, 

minősítési okirat 
megérkezett. Helyszíni 

ellenőrzésnek megfeleltünk 

2015 tavaszán. Az utolsó 

kifizetési kérelem is 

megtörtént, már az összeg 

is megérkezett 2015 
áprilisában.  



 
 

 1

0

1

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Leader- Hársas-tó 

Információs táblák 
Leader - 

 

 

1.289.050,- 

 

 

 

0,- 

Nyert! Kivitelezés és az 

átadó ünnepség is 

megtörtént. Az utolsó 

kifizetési kérelem 2015. 

júniusában pozitív 
elbírálásban részesült. Az 

összeg a Horgász Egyesület 

számlájára érkezik, akik ezt 

követően továbbítják felénk 

a korábban kölcsönként 

biztosított összeget. 

LEADER- 

Együttműködés a 

béke nevében 

(Vasvárral) 

MVH 57/2013. 
(III.22.) 

Közleménye 

- 25 000 000,- 

 

0,- 

A pályázat részben 

támogatást nyert. A 

megvalósítás megtörtént. 
Az első kifizetési kérelem 

pozitív elbírálásban 

részesült. Az összeget 

átutalták már.  



 
 

 1

0

2

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Leader gyógynövény Leader - 500.000,- 393.700,-  106.300,- 

Pályázat egy része nyert 

csak. Gyógynövénykert 

marketingköltségre 

nyertünk el kizárólag 

támogatást, amit 
megvalósítottunk (előadás 

és ehhez kapcsolódó 

projektelemek). A 

gyógynövénykert 

kivitelezését a főpályázó 

kezdte el pályázaton kívül 
megvalósítani számunkra. A 

kifizetési kérelem 

benyújtása a testületi 

döntést követően 

lehetséges az áfa-val 

kapcsolatos határozatnak a 

függvényében. Pályázati 
elszámolási határidő 2015. 

augusztus 31. 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetése 
KEHOP-2.2.1/ 

231/2012. 

111/2013. 
192/2013. 

364.093.650,- 307.689.938,- 56.403.712,- 

1477/2014. (VIII.27.) 
Korm.hat. alapján a projekt 

KEHOP finanszírozásban 

részesül. 

Konzorciumi együttműködési 

megállapodás megkötsre került 

a NEFPI-vel. Pályázat beadása 
2015 augusztus 14-én várható. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A hátrányos 

helyzetűek társadalmi 

integrációjának új 

esélyei a 
Szentgotthárdi 

Járásban 

Miniszterelnökség 

ÁROP-1.A.3-2014-

2014-0050 

252/2014. 22.000.000,-   0,- 

2014. november 6-i nappal 

a Közreműködő Szervezet a 

pályázatot befogadta és 

tartalmi ellenőrzésre 

bocsájtotta. A pályázatot a  
 Támogató 2015.07.03-án 

kelt támogató levél szerint 

támogatásban részesítette.  

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 

Belügyminisztérium  

 1.500.000,- 

 

Digitális terepasztal szlovén 

nyelvű fejlesztése.  

A támogatás felhasználásának 

véghatárideje 2016. június 30. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok 

helyzete 2015. augusztus 17-én 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Lelki egészség 

megőrzése  

Szlovénia-

Magyarország  
2007-2013 

165/2008. 

Önk.  

 

174.908.-euro 

nyert 8.744.-euro 

A projekt zárása megtörtént 

2012-ben, a fenntartási időszak 

zajlik. A pályázat keretében 

kapott előlegből 3819.03,- EUR 

nem került felhasználásra, ezt 
2015. júliusában visszautaltuk 

a Miniszterelnökség számára a 

finanszírozási szerződés 

alapján.  

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

Támogató Szolgálat 

pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.500.000.-

Ft/év 

8.500.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént 

Megvalósítás szakasza 

2015. évre szól   

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

a Pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása 

szolgáltatás pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.150.000.-

Ft/év 

8.150.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  

Megvalósítás szakasza 

 

2015. évre szól  
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

pályázat 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

68/2009. 

1.688.280.-

Ft/év 

1.688.280.-

Ft/év - 
Szerződés 2015. december 31-
ig szól. 

SZEOB Tótágas 

Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-

11 

 

Szociális 

alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti 

alapellátások 

infrastrukturális 

fejlesztése” 

 

  

47/2011. TT 

határozat 

 

 

 

 

87.940.705.- 

 

 

 

 

79.146.634.
-Ft 

 10% + az 

óvodai feladat 

ellátási hely 

felújításának 

költségeinek 

100%-a 

Kivitelezés befejeződött. 
Műszaki átadás-átvétel: 2013. 

november 15-én zajlott le. 

Ünnepélyes projektzáró 

rendezvény: 2013. december 

11-én. Záró beszámoló 

benyújtásra került, elbírálása 

folyamatban. Záró helyszíni 
ellenőrzés megtörtént március 

13-án.  

Egészségre nevelő és 

szemléletformáló 

életmódprogramok a 
Szentgotthárdi 

kistérségben 

 

TÁMOP-6.1.2/11/3 

69/2012. KT 

határozat 

 

20/2012. TT 

határozat 

- - 

100% 

támogatási 

intenzitású 

Nyert!  

Programok megvalósítása 

folyamatosan történik. 

Konzorcium partnerként 
veszünk részt a projektben, az 

5. kifizetési kérelem benyújtása 

több, mint 2 millió Forintról is 

pozitív elbírálásban részesült. A 

projektzárásra 2015. augusztus 

31-én kerül sor, jelenleg már 
minimális vállalásunk van 

hátra, melyek lebonyolítása is 

folyamatban van.  
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Közbiztonság 

növelését szolgáló 

önkormányzati 

fejlesztsek 
támogatása 

Belügyminisztériu

m 
 

23.737.379,- 13.393.066,- 

10.344.313,- 

Nyert!  

Támogatási szerződéskötés 

megkötésre került 2014 

decemberében. A térfigyelő 

kamerákat a T-Systems 
üzembe helyezte. Összesen 15 

kamera került kihelyezésre. 

Vetőmag pályázat 
rászoruló 

személyek számára 

Magyar 
Élelmiszerbank 

Egyesület 

 

  

 

Az Élelmiszerbank 2015.03.16-
án vetőmag adományt adott át 

ingyenesen Szentgotthárd 

Város Önkormányzata számára 

azzal a céllal, hogy az 

Önkormányzat a létminimum 

közelében élő rászorulók 
ellátására fordítsa azt. 

A vetőmagok a szentgotthárdi 

Pszichiátriai Betegek 

Otthonának földterületén 

kerültek elvetésre. Cukkíni 

termény ingyenes 

szétosztására július hónapban 
került sor. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2015. augusztus 26-i ülésére 
 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. I. félévi beszámolója 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről az 

alábbi tájékoztatást adom: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését 3 287 512 e/Ft kiadási és 

bevételi főösszeggel tervezte.  

A Képviselő-testület által jóváhagyott - a költségvetési rendeleten átvezetett - kiadási és 

bevételi főösszeg az I. félévben 353 859 e/Ft-tal nőtt 3 641 371 e/Ft-ra módosult.  

 

A bevételek és kiadások teljesítésének alakulását az alábbiakban részletezzük: 

 

 

Bevételi források és azok teljesítése: 

(5. sz. melléklet) 

 

Költségvetés eredeti bevételi előirányzat főösszege:  3 287 512 e/Ft 

Költségvetés módosított bevételi előirányzat főösszege:  3 641 371 e/Ft 

 

A költségvetési bevételek Önkormányzati szinten összesen az I. félév végére 49,1%-os 

teljesítést mutatnak. 

 

Mivel a bevételek I. félévi alakulását az előterjesztéshez melléklet táblázat részletesen 

tartalmazza, ezért az alábbiakban csak néhány bevételi jogcímet kiemelve mutatjuk be azok 

alakulását. 

 

Működési bevételek  

Az intézményi működési bevételek a félév folyamán 57,4%-on teljesültek.  

 

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (%): 

 

Helyi adók. 

Telekadó bevételünk 4 675 e/Ft, ami 6%-os, ez komoly teljesítés csökkentést jelent az év 

végére. A SZIP kft felé inkasszót nyújtottunk be augusztus hónaptól, de forrás hiányában a 

mai napig nem folyt be bevétel. Idegenforgalmi adó bevételünk  4 573 e/Ft június 30-ig, ami  

46%-os teljesítést jelent, év végére előzetes számításaink szerint a tervezett szinten fog 

alakulni. 

Helyi iparűzési adó bevétel 47 %- ra teljesült  652 357 e/Ft) az első félévben. A 2014. évi 

adóbevallások alapján a második félévi bevétel várhatóan a tervezett szintnek megfelelően 

fog alakulni.  

 

Gépjárműadó bevételünk 60%-os teljesítést ( 13 159 e/Ft) mutat félévkor, év végére előzetes 

számításaink szerint a tervezett szintnek megfelelően fog alakulni. 
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Támogatások: 

 

Önkormányzatok költségvetési támogatása (e/Ft): 

 
 Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % 

Működési célú 

központosított 

támogatások 

 

262 075 

 

274 302 

 

149 573 

 

54,5 

Központosított 

működési célú 

támogatás 

0 0 0  

Működési célú közp. 

támogatás tervezhető  

4 284 4 284 3 707 86,5 

Egyéb központi 

támogatás 

0 0 0  

Összesen: 266 359 274 302 149 573 54,5 

 

 

 

Felhalmozási bevételek 

 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 

Ingatlan értékesítés címén bevételt az első félévben 4 622 e/Ft értékben realizáltunk, mely 

1,9%-os teljesítést jelent a tervezetthez képest. Ingatlanértékesítést az ipari parkban 248 911 

e/Ft értékben tervezett a Képviselő-testület.  Ez a jelentős bevételi hiány várhatóan komoly 

kifizetési gondot okoz Önkormányzatunknak elsősorban a beruházások tekintetében. 

 

Pénzügyi befektetések bevételei címén    bevételt nem realizáltunk I. félévben. 

 

Pénzmaradvány: A 2014. évi pénzmaradvány elszámolásakor működési pénzmaradványként  

60 716 e/Ft-ot számoltunk el.   
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II. Kiadások alakulása 
(3.sz. melléklet) 

 

 
(adatok ezer forintban) 

Kiadások Eredeti előirányzat Módosított elői. Teljesítés  Teljesítés %-a 

Működési kiadások  1 497 904 1 544 380 732 423 47,4 

Működési kiad. %-a 45,6 42,4 51,9  

Felhalmozási 

kiadások 

1 689 144 1 973 510 609 541 30,9 

Felhalm. kiad. %-a 51,4 54,2 43,2  

Támogatási 

kölcsönök nyújtása 

62 032 62 032 60 859 98,1 

Pénzforg. nélküli 

kiadások - tartalék 

29 600 52 617   

Befekt.c.részesedés     

Hitelek törlesztése, 

finanszírozási 

kiadások 

8 832 8 832 8 390 95,0 

Hitelek,  %-a 0,3 0,2 0,6  

Kiadások összesen: 3 287 512 3 641 371 1 411 213 38,8 

Az önkormányzati költségvetés összkiadásainak teljesítése 38,8%, ezen belül a működési 

kiadások teljesítése 47,4%, a felhalmozási kiadásoké 30,9%.  

 

Működési kiadások (megoszlása (adatok e/Ft-ban) 

 
Kiadások Eredeti előirányzat Módosított elői. Teljesítés  Teljesítés %-a 

Személyi juttatás 296 765 310 401 144 362 46,5 

Munkaadói járulék 83 816 88 129 41 626 47,2 

Személyi és madói. 

járulék aránya (%) 

25,4 25,8 25,4  

Dologi kiadás
 

644 812 679 616 342 533 50,4 

Dologi kiadás 

aránya (%) 

43,0 44,0 46,8  

Egyéb műk. kiad. 452 004 445 253 194 818 43,8 

Egyéb műk. kiad. 

aránya (%) 

30,2 28,8 26,6  

Ellátottak pénzb jutt 20 507 20 981 9 084 43,3 

Ellátottak pénzb jutt 

aránya (%) 

1,4 1,4 1,2  

Összes kiadás: 1 497 904 1 544 380 732 423 47,4 
 

 

A kiadási előirányzat változását a pótelőirányzatokat és a zárszámadást a félév folyamán a 

Képviselő-testület rendelet módosításban jóváhagyta. 

 

Intézmények működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 

 

Egészségügyi feladatokat ellátó Rendelőintézet tervezett bevételeinek teljesülése 53,5%, a 

működési kiadások előirányzatot az intézmény a fél év végére 53,5 %-ban teljesítette. Az 

önkormányzati támogatás mértéke 91,2%. Ez abból adódik, hogy az intézmény – vezetés 
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hiánya, egyéb személyi hiányosságok miatt - az OEP támogatásból nem térítette meg a 

kifizetett béreket az Önkormányzatnak. 

 

Oktatási-, közművelődési feladatok: 

Az oktatási feladatok alatt az iskolai közétkeztetést, valamint a korábbi SZOI működtetési 

költségeit tartalmazza –a kiadások 87024 e/Ft (63,9%) teljesítést mutatnak.  

Óvodai, bölcsődei étkeztetés 22375 e/Ft, mely 55 %-os teljesítést mutat. 

A közművelődési tevékenység esetében a Móra Ferenc Városi Könyvtár bevétele 1 644  

e/Ft-ra 109,6%-ra teljesült, míg a kiadások alakulása összességében  50,0%,  23 297 e/Ft. 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által fenntartott szentgotthárdi 

székhelyű, önkormányzati alapítású intézmények működési bevételeinek-, és kiadásainak 

alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 

 

Intézmény  Bevételek teljesítése (%) Kiadások teljesítése (%) 

Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde 

48 42,5 

Családsegítő és Gyermek-

jóléti Szolgálat 

54,5 64,0 

Városi Gondozási Központ 49,1 47,6 

 

 

A beruházások, fejlesztési kiadások alakulása: (4.sz.melléklet) 

 

A beruházások, fejlesztési kiadások az első félév végére 32%-os teljesítést mutatnak, ami   

415 543 e/Ft-ot jelent. A felújítások 21 105 e/Ft értékben teljesültek, mely 5,9 %-os teljesítést 

jelent. A teljesség igénye nélkül: 

Az első félévben a jelentősebb beruházások,felújítások: 

 Parkoló beruházás 25 574 e/Ft, 60% 

 Gimnáziumi díszudvar befejeződött 

 Közösségi közlekedés fejlesztés 25 864 e/Ft, 77,6% 

 Térfigyelő rendszer kiépítése megtörtént 

 Műfüves labdarúgó pálya építés  a félévben nem történt számla befogadás, július 
hónapban kifizetésre került 10 594 e/Ft az önrészből. 

 Rábatótfalu ravatalozó elkészült, júliusban kifizetésre került 

 Várkerti kerékpárút világítás 7 364 e/Ft 252% 

 Útfelújítások kifizetések folyamatosak 11 013 e/Ft 

 Akadálymentesítések (Széchenyi) folyamatban, részfizetés történt 2 998 e/Ft értékben 

 Színház vizesblokk júliusban kifizetésre került 

 Vis maior júliusban 3 471 e/Ft 

 Állatmenhely építés befejeződött 
 

A fenti összegek tartalmazzák a július hónapban történt kifizetéseket is, hogy a Képviselő-

testület tájékoztatása naprakészebb legyen.  

 

Felhalmozási célú folyó támogatás: 

 Az első lakáshoz jutók támogatása előirányzaton a teljesítés   200 e/Ft volt. 

 Gotthard-Therm Kft garancia és kezességvállalása 167 239 e/Ft, 54,5% 
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 A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felé 

fizetett fejlesztési támogatás 4.523 e/Ft volt. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2014. első félévi gazdálkodás vonatkozásában összességében megállapíthatjuk, hogy az 

önkormányzat és intézményei napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátása 

biztosított volt, a gazdálkodást finanszírozási gondok nem gátolták. A költségvetésben 

előirányzott, bevételi tervet az intézményi működési bevételeknél általában időarányosan 

teljesítettük.  A helyi adóbevételek 44,6%-on teljesültek. Jelentős az elmaradás a telekadó 
esetében. Az Ipari Park Kft-hez benyújtott inkasszó (97 millió forint telekadó) fedezet 

hiányában nem teljesült. A Kft-nél terület eladás hiányában továbbra sem lesz  végrehajtható 

a tartozás. Ingatlanértékesítést 248 911 e/Ft értékben tervezett a Képviselő-testület, melyből 

4 622 e/Ft (1,9%) realizálódott. Ez a két bevételi hiány várhatóan komoly kifizetési gondot 

okoz Önkormányzatunknak elsősorban a beruházások tekintetében. 

A felhalmozási bevételeknél keletkezett jelentős bevétel-elmaradás a pénzügyi egyensúlyt 

kedvezőtlenül befolyásolja. A fejlesztési elképzelések közül a 4-es mellékletben részletezett 

módon első félévben 436 648 ezer forint kiadás történt, ami 26 %-os teljesítést jelent. A 

felsorolásban egyes beruházások, felújítások esetében ismertetésre került a július hónapban 

történt kifizetés is, ami kedvezőbb képet fest a fejlesztési célok végrehajtásáról.  A 

legnagyobb volumenű beruházást az Ipari Park Kft 315 ezer eurós vételára (2. részlet), 

valamint a kötvény kibocsátás kezességvállalásából származó kb 168 millió forint kiadás 

jelenti. Amennyiben a fenti bevételhiánnyal tartósan számolhatunk, az azt jelenti, hogy 

Önkormányzatunk csak a saját, és intézményei működését lesz képes finanszírozni. 

A hitel állománnyal jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik. A Gondozási Központ 

részére vásárolt gépjármű lízing fizetése, valamint a Gimnázium kazán halasztott fizetése 

terhelődik az önkormányzatra. Működési (folyószámla) hitel felvételére a beszámoló 

időszakáig nem került sor. Az esetleges működési hitel felvétele komoly terhet jelentene az 

önkormányzatnak, hisz decemberi visszafizetése ilyen bevételi hiány miatt nehezen 

elképzelhető. 

 

Továbbra is fontos a takarékos gazdálkodás szem előtt tartása. Előre nem tervezett 

kifizetéseket még  tényleges bevételi forrás mellett sem lehet teljesíteni a több, mint 

háromszáz millió forint kieső bevétel miatt.  

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 300 millió forint bevételi hiány 300 millió 

forint kiadási csökkenéssel is kell, hogy járjon. Ez azt jelenti, hogy előirányzat esetén sem 

lehet egy-egy beruházást végrehajtani, mivel likviditás hiányában nem tudjuk kifizetni. 

Célszerű az év második felében a Képviselő-testületnek rangsorolni a beruházásokat a 

rendelkezésre álló források függvényében. 

 

Kiemelkedő fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló 

előirányzat – befolyó bevételek függvényében – maradéktalan betartása a következő félévben 

is. 

A kötelezettségvállalások során a célszerűség, a hatékonyság és az eredményesség 

szempontjait kell szem előtt tartani mind a Képviselő-testületnek, mind pedig az egyes 

költségvetési szervek vezetőinek! 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési 

gazdálkodásának I. félévi beszámolóját megvitatni és a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni 

szíveskedjen! 
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Határozati javaslat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés és mellékleteiben foglaltak szerint 

megismerte. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 

 

         Huszár Gábor 

           polgármester 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 6. 

 

 

Ellenjegyzem:  

Dr. Dancsecs Zsolt  

       jegyző 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére. 

 

Tárgy: A Sportkoncepció felülvizsgálata 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jelenleg meglévő sportkoncepciót 2007-ben fogadta el az Önkormányzat Képviselő-

testülete, majd folyamatosan felülvizsgálta és aktualizálta (2009-ben, 2011-ben és 2013-ban 

is). Az aktuális koncepció most is mindenki számára elérhető a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal internetes oldalán, a következő elérhetőségen:  

 

http://81.22.184.10/szentgotthard/download.ashx?type=file&id=5234 

 

Törvényi szabályozás is rendelkezik a sporttal kapcsolatban az önkormányzatok számára, ami 

a hatályos önkormányzati törvényben és hatályos sporttörvényben a következők szerint 

olvasható:  

 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint: 

„13. § (1)2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

15. sport, ifjúsági ügyek;” 

 

 A 2004. évi I. törvény a sportról - VII. Fejezet az állam és a helyi önkormányzatok 

sporttal kapcsolatos feladatai: 

„55. § (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 

koncepciójára -: 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 

megvalósításáról, 

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit. 

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről 

szóló törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai 

sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek 

feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket.” 

 
Az előzetes egyeztetések alapján a most elfogadandó sportkoncepció finomítási tervezete az 

előterjesztés 1. számú mellékletben olvasható. A koncepció idei felülvizsgálata mellett az 

előterjesztésben megtalálható egy anyag a sportszervezetekben folyó tevékenységekről (a 

városban működő sportszervezetek beszámolói alapján – lásd: 2. számú melléklet), valamint 

egy beszámoló a városi sport és ifjúsági referens munkájáról (3. számú melléklet). 

 

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

szíveskedjen. 

http://81.22.184.10/szentgotthard/download.ashx?type=file&id=5234
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Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 

Sportkoncepciója 2015.‖ című dokumentumot az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint elfogadja / a következő kiegészítéssel fogadja el: 

………………….. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Sport- és ifjúsági referens 

beszámolóját az Előterjesztés 3. számú melléklete szerint elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 18. 

 

                                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                                           polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának 

Sportkoncepciója 
 
 
 

2015. 
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I. 
Preambulum 

 
Az egészség, mint megőrzendő érték és a sport kapcsolata Szentgotthárdon 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az egészséget, az ember mindennapi jólétének egyik 

fontos tényezőjét tekinti koncepciójának, legfontosabb mozgatórugójának. 

A városi sport koncepció megalkotása során – összhangban az Európai Sport Chartával – 

alapdokumentumként veszi figyelembe Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvényt és a 2004. évi I. sporttörvény. Ez utóbbi önállófejezetben 

rendelkezik az állam és a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatairól. 

- A sport önszerveződésre épülő autonóm tevékenység, a kultúra része, szervesen kapcsolódik 

a társadalom kulturális, gazdasági jelenségéhez. 

- A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, a sportoláshoz, a rendszeres testedzéshez 

való jog az állampolgárok Alaptörvény  által biztosított alapvető joga. 

- A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelésében, a 

személyiség formálásában, megkülönböztetett figyelmet kell élveznie. 

- A testnevelés és a sport részterületei – az iskolai testneveléstől a hivatásos sportig – 

egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet képeznek, ezért minden terület 

fejlesztése fontos. 

- A város sportja – a külterületeken élőket is beleértve – meg kell, hogy feleljen az Európa 

Unióban megszabott elvárásoknak, valamint a környezetvédelmi és területfejlesztési 

kötelezettségeknek. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a sportot az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 

egyik legfontosabb eszközének tekinti úgy a gyermek, mint a felnőtt generációk esetében is az 

ép testben, ép lélek szellem jegyében.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata e célok elérése érdekében: 

- sportlétesítményeket tart fenn illetve a nem általa fenntartott sportlétesítmények esetében 

biztosítja a hozzáférést a szentgotthárdiak számára, 

- sporttámogatást biztosít sportegyesületek számára, hogy megkönnyítse a működésüket, 

- sporttámogatást biztosíthat a sporttevékenységet kiemelkedő színvonalon végző sportolók 

számára  

- sport és ifjúsági ügyintézőt foglalkoztat a városi sportélet alakítása érdekében, 

- városi szponzorálási rendszer megteremtéséhez nyújt koordinációs segítséget,  

- támogatja, segítséget nyújt a városi-, iskolai- sport-, szabadidős- és egészségmegőrző 

rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához, koordináláshoz. (Városi Sportnap, 

Csatafutás, Iskolai sport- és egészségnapok, stb.) 
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II. 

Sportlétesítményeket tart fenn illetve a nem 
általa fenntartott sportlétesítmények esetében 

biztosítja a hozzáférést a szentgotthárdiak 
számára 

 
 

 

Önkormányzati tulajdonban lévő sportcélú létesítmények 

 

 

VÁROSI SPORTCSARNOK 

 

A városi sportcsarnok (Széchenyi iskolánál): a lelátókkal is ellátott létesítmény továbbra is 

megfelel a teremsportok űzéséhez. A sportcsarnok felett kizárólag az Önkormányzat 

diszponál; annak hasznosítása kapcsán meg kell határozni azt a kört, azokat a 

sporttevékenységeket, melyekhez az önkormányzat ingyen vagy jelentős kedvezménnyel 

biztosítja a sportcsarnok használatát (ilyen egyesület jelenleg a Szentgotthárdi KK). Ezt a 

kedvezményt számszerűsíteni kell, és az önkormányzati sporttámogatások közé be kell 

számítani. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy melyek azok az egyesületek, akiket 

hasonló kedvezménnyel lehetne támogatni, ami nagy segítséget jelentene számukra, mivel a 

terembérlés a költségvetésük jelentős részét teszi ki. Ugyanakkor az így kieső önkormányzati 

bevételt is pótolni szükséges. E problémára az elképzeléseket ki kell dolgozni.  

A hasznosítás során figyelemmel kell lenni arra, hogy Szentgotthárdon bővülő iparral 

számolunk, az új gyárak sportszervezőivel továbbra is számolni kell. 

 

ISKOLAI TORNATERMEK 

 

Az iskolai tornatermek az iskolai sportoktatás színterei, melyeknek az állagát és 

felszereltségét a kor követelményeinek megfelelően kell biztosítani. Az iskolai tornatermek – 

beleértve a sportcsarnokot is - elsősorban az oktatási intézményben tanuló gyermekek 

sportolásának színterei. Gazdasági szempontokat is figyelembe véve, ugyanakkor viszont az 

iskolai foglalkozások után, valamennyi tornaterem bérbe adható, de bérbeadás esetén el kell 

végezni a sportcsarnok esetében részletezett szempontok alapján a számításokat. Az Arany 

János utcai iskolában a jelenlegi tornaterem kibővítése, vagy újabb tornaterem kialakítása 

érdekében pályázati lehetőségeket kell keresni.    

A mindennapos testnevelésnek köszönhetően az iskolai tornatermek még inkább fontos részét 

képzik az oktatásnak, a termek kihasználtsága jelentősen növekedett, mivel folyamatosan 

kapcsolódnak be a programba az osztályok, ezért a tornatermek egyre inkább zsúfoltabbak és 

nehéz megoldani azt, hogy a megnövekedett számú osztályok számára megfelelő minőségű 

órát lehessen tartani. A probléma a kevés helyből adódik, mivel egyszerre több osztálynak is 

van órája a tornateremben. Ezért is fontos, hogy az új „multifunkciós sportcsarnok‖ 

mihamarabb befejeződjön és a létesítmény színtere lehessen a testnevelési óráknak is. Feladat 

annak megszervezése, hogy ez miképp kivitelezhető.  
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ISKOLAI SPORTPÁLYÁK 

 

Az iskolai sportpályák fenntartása valamennyi az Önkormányzat által működtetett oktatási 

intézménynél kötelező a jövőben is. Oktatási időn kívüli időszakban helyszínei lehetnek nem 

iskolai tanulók sportolásának is. 

 

VÁROSRÉSZI SPORTPÁLYÁK 

 

Szentgotthárd városrészei közül már csak Rábatótfalun, Máriaújfaluban és Zsidán (itt jelenleg 

sport célú foglalkozást a SZVSE Szent Sebestyén Íjász szakosztálya tart) használják 

szervezett keretek között sportolásra a sportpályákat. Farkasfán és Rábafüzesen a labdarúgó 

csapatok megszűnésével, azok hasznosítására nem került sor, ám ugyanakkor ezek a pályák, 

ha a szükséges mértékben karban vannak tartva, akkor sportolásra alkalmas helyek maradnak, 

de törekednünk kell hasznosításukra. 

Valamennyi sportpálya önkormányzati tulajdonban van, és használatukat Szentgotthárd Város 

Önkormányzata ingyenesen biztosítja a városrészen lakók számra. A településrészi 

sportpályák mellett létrehozott öltözők használatáért sem kell ellenszolgáltatást nyújtani, de itt 

azonban fontos megjegyezni, hogy az öltözők ingyenes használatát a településrészi 

sportegyesületeknek biztosítjuk csak. Az öltözőkben elfogyasztott víz, és elektromos energia 

költségét viszont a sportegyesületek fizetik. 

Amennyiben az öltözők használatát harmadik félnek átengedik, úgy a használattal felmerülő 

többletköltségek is a sportegyesületet terhelik. 

A TAO támogatásnak köszönhetően (a látványsportágak számára, mely a városban a 

labdarúgókat és a kézilabda csapatot érinti) az egyesületek pályázhatnak öltöző 

korszerűsítésre és a környezet fejlesztésére, melyhez azonban önrész szükséges a 

lehetőségeihez mérten az Önkormányzat támogatta, és ha teheti a jövőben is segíti ezeket a 

pályázatokat – amennyiben azokról időben, a költségvetés tervezésének időszakában 

tájékoztatják az Önkormányzatot. 

 

ÖNKORMÁNYZATI JÁTSZÓTEREK 

 

A játszóterek a kisgyermekek számára biztosítják az életkoruknak megfelelő mozgás 

lehetőségét. A játszóterek vonatkozásában, jelentős fejlesztések történtek. Játszótereink nagy 

része gyökeresen átalakult, és a legmodernebbnek számító játszó eszközök állnak a 

gyermekek rendelkezésére, hogy fejleszthessék motorikus és fizikális képességeiket. A 

továbbiakban a még nem korszerűsített játszóterek felújítására kell figyelmet fordítani, de 

ezek anyagi fedezete, csak pályázati pénz vagy magán tőke bevonásával valósulhat meg. 

Koncepcionálisan ide kell sorolni azokat a beépítetlen területeket is, amelyek lakó 

környezetünkön belül vannak és a gyermekek előszeretettel használnak sportolásra 

/elsősorban focizásra/. 

Az Önkormányzat kimondja, hogy az ilyen területek megőrzését a sport szempontjából is 

fontosnak tartja. A továbbiakban ezen önkormányzati ingatlanok más célú felhasználásánál az 

előnyök/hátrányok feltérképezésekor kötelező jelleggel mérlegeli a gyermekek sportolási 

lehetőségeinek változását és negatívan értékeli azt az esetet, amikor az említett lehetőségek 

orvosolhatatlanul csorbát szenvednek. 
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HÁRSAS-TÓ 
 

A tó folyamatos fejlesztésének köszönhetően (megújult vizesblokk, büfé, esőbeálló rész, 

gyerekjátékok) a környék még inkább vonzóbb és kulturáltabb szórakozási és sportolási 

lehetőséget biztosít az ide érkezők számára. Ezek sporttevékenység céljaira való megtartása 

az önkormányzat számára kötelező feladat. 

A Hársas-tó sportolás szempontjából többes jelentőséggel bír. Fel kell térképezni azokat a 

lehetőségeket / nyílt vízi hosszútávúszás, aquatlon, triatlon versenyek/, amelyek biztosítják a 

tó ilyen jellegű hasznosítását is, és ezzel növelni Szentgotthárd és a környék ismertségét 

határon belül és kívül egyaránt, ami jelentősen pozitív irányban hatna az idegenforgalom 

alakulására. 

A tó célpontja a város központi részeiről, a szép természeti környezetben megvalósítható 

természetjárásnak /gyalog túrák, nordik walking jellegű sportolás, kikapcsolódásként szolgáló 

kirándulások/, kerékpározásnak, úszásnak, fürdőzésnek, strandolásnak, melyet a jó idő 

beálltával szép számban is igénybe vesznek a sportolni, kikapcsolódni vágyó emberek. 

Ezekhez az elfoglaltságokhoz szükséges feltételek, közte a turista utak turistajelzéssel való 

ellátottsága – mint ahogy az az idegenforgalmi koncepcióban is megfogalmazásra került – 

megfelelően megoldottá vált. 

A Hársas-tó mint Szentgotthárd egyetlen úszásra alkalmas természetes vízfelülete az az 

önkormányzati és civil összefogásnak köszönhetően ma már a szükséges infrastruktúrával is 

ellátott, de ez nem jelenti azt, hogy az állag megóváson felül a jövőben nem kellene az 

esetleges fejlesztésével foglalkozni a környezet még hatékonyabb megóvása és az ide látogató 

vendégek még kulturáltabb kiszolgálása érdekében. 

 

 

Nem Szentgotthárd Város Önkormányzatának a tulajdonában lévő létesítmények 

 

USZODA:  

 

A fürdőben megépült uszoda az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Gotthárd–Therm 

Kft tulajdona (tehát csak részben tartozik ebbe a kategóriába). Az uszoda a szentgotthárdiak 

rendelkezésére kell álljon, ki kell szolgálnia azon igényt, amit az úszó sport és más vízhez 

kapcsolódó sportágak /triatlon, aquatlon, vízilabda, szinkron úszás/igényelnek. Kell, hogy az 

iskolai úszásoktatásnak, a csecsemő, gyermek és felnőtt úszás oktatásnak, /ami alapja lehet az 

egyesületi úszóedzésekbe való integrálásnak/ a gyógyúszásnak is helyet biztosítson, ennek a 

lehetőségét meg kell vizsgálni és felmérni azt, hogy ezt milyen formában lehet támogatni és 

segíteni, a legegyszerűbb megoldást talán egy egyesületi forma jelentene. 

Mivel az egyik legkiemelkedőbb alap sportágnak a színtere, foglalkozni kell azokkal a 

lehetőségekkel, hogy hogyan lehet még jobban bevonni Szentgotthárd sport életébe, gondolva 

itt versenyekre /szabadidős, játékos, városi, megyei, országos, meghívásos nemzetközi, 

testvérvárosi /, edzőtáborokra, nyári úszótáborokra, aminek 2015-ben már a fürdő otthont is 

adott (megyei Kéttusa verseny) illetve nyári úszótáborok, ezeket az eseményeket 

folyamatosan bővíteni kell.  

A mindennapi testnevelés óráknak köszönhetően a szentgotthárdi 4. és 9. évfolyamos diákok 

a fürdőben úszásórákon vehetnek részt, ahol a tanulók egy része az úszás alapjaival 

ismerkedhet meg az ügyesebbek pedig a technikájukon javíthatnak. Azok, akik komolyabban 

szeretnének foglalkozni az úszással, nekik délutáni foglalkozáson van lehetőségük fejleszteni 

úszástudásukat. Mivel a város adottságai ideálisak a komolyabb úszósportnak, egy 
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úszóegyesület elindítása megfontolandó lenne, ennek megalapítása már el is kezdődött 

azonban a megfelelő anyagi háttér biztosítása nélkül (ingyenes/kedvezményes 

uszodahasználat) nélkül a hosszú távú működésük nehezen megoldható. 

 

CSÓNAK KIKÖTŐ  
 

A részben önkormányzati beruházásból létre jött létesítmény egy vízi sportbázis alapját 

jelentheti. Meg kell oldani, hogy a Szentgotthárdiak számára a jövőben még jobban 

hozzáférhetőbbé váljon. Az ideális az volna, ha a vízi sportágak közül  az evezésnek 

Szentgotthárd nagyobb súlyt adna. Ehhez oktatásra, eszközökre, szervezeti formára lenne 

szükség vagy a meglévő evezős egyesületekkel való szorosabb együttműködés – akár a 

mindennapos testnevelésbe is be lehetne vonni ezt a területet – ehhez a szükséges 

egyeztetéseket az iskolákkal le kell folytatni. Ettől függetlenül is a vízi sportbázis kialakítása 

önkormányzati sportfeladat lehetne. 

 

VÁROSI SPORTTELEP 
 

A sporttelep a termálfürdő szomszédságában terül el. A sporttelep fejlesztése, a sportolási 

lehetőségek bővítésének igénye miatt is rendkívül fontos szerepet játszik a város sport 

életében, és mindezeken felül szervesen kapcsolódik még a termál programmal elindított 

idegenforgalmi folyamatokhoz is. 

 

A MLSZ beruházásában, részben önkormányzati támogatásból műfüves labdarúgópálya 

készül a sporttelep és a Rába közötti területen. A pálya új lehetőségeket biztosít a 

szentgotthárdi sportéletben. A téli időszakban az élőfüves pályák használhatatlansága miatt a 

környező csapatok számára megfelelő környezetet biztosít a felkészülésük idejére, melyek 

bevételeket is hoznak majd az Önkormányzatnak. Ezen túlmenően a nem sportegyesületi 

keretek között sportolni vágyó közösségeknek a pálya folyamatosan bérbe adható.  Sürgős 

feladata az Önkormányzatnak műfüves labdarúgó pálya üzemeltetésének kidolgozása. 

 

A helyi testnevelő tanárok egyik leginkább hangsúlyozott fejlesztési igénye, de az atlétika és a 

napi testmozgás iránt érdeklődő egyéb közösségeknek, polgároknak is igénye egy 400 m-es 

atlétika pálya kialakítása. Mind a testnevelés órákhoz, mind a versenyekre való 

felkészítéshez, de az egészséges életmódot élni akaró napi szinten sportolók számára is 

szükség lenne rá. Egy ilyen pálya kialakításának komoly költségei vannak, amelyet 

elsősorban pályázat / egyéb támogatási programok kihasználásával tud előteremteni az 

Önkormányzat. A létesítmény kialakításának előfeltételeit a műfüves pálya körül 

megteremtettük, a konkrét beruházást pedig mielőbb meg kell oldani.  

 

Nyitott kérdés, hogy a vállalkozások esetleges adójóváírása, hogyan tudja befolyásolni pozitív 

irányban a tervezett beruházásokat. 

 

A sporttelepen működő tekepálya megtartása komoly önkormányzati feladat volt, ami 

sikerrel zárult. Megtörtént a tekepálya korszerűsítése, melyről elmondható, hogy az ország 

egyik legmodernebb pályája lett. Üzemeltetését jelenleg egy helyi vállalkozó végzi az 

Önkormányzattal kötött megállapodás keretében, a tekepálya bérbeadásából az Önkormányzat 

is részesül. A tekepálya épületéhez építendő öltözők önkormányzati beruházásban készülnek, 

várhatóan 2015. év végére vehetők használatba.  

A tekepálya hosszú távú megfelelő üzemeltetése fontos feladat. A tekepálya egyrészről a 

versenysport, a városi tekecsapat edzéseinek és mérkőzéseik a helyszíne, illetve a nem helyi 
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tekecsapatok is igény szerint bérbe vehetik – megfelelő anyagi ellenszolgáltatásért. A 

tekepálya ugyanakkor a tekesport iránt érdeklődők számára is rendelkezésre áll, a szabad 

kapacitás függvényében bárki kibérelheti a pályákat.  

 

A sporttelep működtetésének segítésére az Önkormányzat eddig évente fenntartási 

(karbantartási) hozzájárulást biztosított a SZET Szentgotthárdi KFT bevonásával. A városi 

sporttelep tulajdonviszonyainak rendeződése – annak önkormányzati tulajdonba kerülése - 

után a városi sporttelep működtetését komplex módon rendezni szükséges: benne 

labdarúgópályákkal, a tekepályával, a műfüves labdarúgó pályával, a tekepályához 

hozzáépített új öltöző épülettel.  
 

Ezt a kört – remélhetőleg - hamarosan a multifunkciós sportcsarnok befejezése szélesíti ki, 

amely további sportolási lehetőséget biztosíthat a helyi sportolók, iskolák számára. A 

tömegsport, az utánpótlás-nevelés, a versenysport és a testnevelési órák befogadása történhet 

az új sportcsarnokban. A több száz néző befogadására alkalmas nézőtérrel és közvetítőállással 

rendelkező sportcsarnokot – mindezeken túlmenően - helyszíne lehet sporthoz köthető 

rendezvényeknek, de a sporton kívül más jellegű rendezvényeknek is otthont adhat. Ehhez 

természetesen szükséges a sportcsarnok megépítésének befejezése, tulajdonjogának és a 

működtetésének rendezése,- mindezekkel kapcsolatban azonban még számos kérdés 

megválaszolatlan. 

 

III. 
Sporttámogatást biztosít sportegyesületek 

számára, hogy megkönnyítse a működésüket 
és sporttámogatást biztosíthat a 

sporttevékenységet kiemelkedő színvonalon 
végző sportolók számára 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a versenysportot, a diák sportot és a szabadidő sportot 

egyaránt támogatja. Egyik támogatást sem szünteti meg a másik nagyobb arányú támogatása 

érdekében. 

 

A támogatások fajtái: 

- közvetlen támogatás, támogatási szerződés alapján  

- közvetlen támogatás, mely megnyilvánulhat a sportlétesítmények ingyenes vagy az 

önköltségi ár alatti bérleti, illetve használati díj megállapításában  

- nem önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények esetében, a labdarúgó pályáknál, 

illetve a tekepálya esetében, a fenntartáshoz való hozzájárulás fizetése, a városi 

uszodánál a sportcélú hasznosítás biztosítása az igénylőknek 

- támogatás a városi sportszponzorálási rendszeren keresztül 

Az Önkormányzat sportra fordított közvetlen és közvetett pénzeszközeinek mértéke nem lehet 

kevesebb az éves költségvetés főösszegének 0,5%-ánál. 

Az önkormányzati támogatás tartalmazza valamennyi sporthoz és sportolási lehetőséghez 

kapcsolódó közvetlen és közvetett támogatást. 

A szabadidősportban elért eredmények figyelemre méltóak és támogatásukra az 

önkormányzati keretből, pályázati rendszer alapján lehet lehetőséget biztosítani. 
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A versenysport támogatása 

 

Csapat sportágak támogatási elvei: 

 

Anyagi támogatást versenysport területén csapatok esetében, a labdarúgás, a kézilabda, a 

sakk, teke, kick-boksz, asztalitenisz, íjászat, atlétika, szabadidővel kapcsolatos sportágakban 

biztosít egyelőre az Önkormányzat, de lehetnek olyan újonnan alapított egyesületek is 

melyeket az Önkormányzat támogathat, ha úgy véli, hogy az a város érdekeit szolgálja. 

 

A támogatások felosztása előtt meg kell határozni a felosztás adott évre érvényes elosztási 

elveit. 

A nem pénzbeli támogatások esetében, mint a városi sportcsarnok használata 

kedvezményesen, a városrészi sportpályák ingyenes használatát biztosítja az önkormányzat, 

azzal a kikötéssel, hogy a rezsiköltséget /víz, villany, takarítás, stb./, a mindenkori 

használónak kell megfizetnie. A városi sporttelep és a tekepálya ingyenes /használati díj 

fizetése nélküli/ használatát, a multifunkcionális sportcsarnok ingyenes, vagy jelentősen 

csökkentett áron való használatának biztosítását, a koncepció fennállásának idejére, a 

sporttelep értékesítésekor megkötött szerződés, megfelelő pontjaiban rögzített kedvezményes 

használati lehetőség alapján biztosítja az önkormányzat. 

 

Egyéni, nem csapat sportágak támogatási elve: 

 

Anyagi támogatás kizárólag pályázat alapján, utazási, nevezési, versenyeztetési költségekre 

adható. VK-ra, EB-re, VB-re, Olimpiára készülő versenyzőkkel külön, egyéni, úgynevezett 

felkészülési szerződés köthető.  

 

Pénzbeli támogatás egyéb feltételei: 

 

Önkormányzati támogatást, csak a törvény szerint előírt formában működő sportszervezet 

kaphat. 

A sportszervezetek, a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási megállapodásban 

meghatározott időpontig kötelesek tételesen elszámolni. 

Az a sportszervezet, amely nem tett eleget korábbi támogatásokra vonatkozó elszámolási 

kötelezettségének, az elszámolás teljes benyújtásáig és annak elfogadásáig további 

önkormányzati támogatásban nem részesülhet. 

Az a sportszervezet, amelyik nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségeinek, NAV vagy 

más köztartozása van, önkormányzati támogatásban nem részesülhet. 

A támogatás felosztásánál, az alábbi szempontok játszanak fontos szerepet: 

- az egyesületben évek óta stabil, kiemelkedően eredményes, céltudatos munka megléte 

- az utánpótlás nevelési rendszerének felépítettsége 

- az egyesület tag létszáma, főleg az utánpótlás korúak száma 

- versenyengedéllyel rendelkező igazolt versenyzők száma 

- az edzők száma és végzettsége, illetve az általuk tartott edzésórák száma 

- a sportág szentgotthárdi hagyományai 

- a sportág hazai és nemzetközi eredményessége, népszerűsége 

- a sporttevékenység folytatásához szükséges létesítményháttér megléte 

- az egyéni sportágaknál, a versenyek száma és az ezeken résztvevő sportolók száma 
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- a csapat sportoknál, a bajnokságban indított csapatok száma 

- az önkormányzati támogatáson kívüli szponzori háttér kiépítettsége 

- a mérkőzések, versenyek, látogatottsága, népszerűsége 

- a médiák sportág iránti érdeklődése 

- az egyesület szentgotthárdi székhelyű, illetve a tagjai többsége helyi, vagy környékbeli 

(a kistérségi településeken élő) sportoló 

Az önkormányzat, az évente elkülönített sporttámogatási keretből, pályázat alapján is juttathat 

támogatást, de a támogatás felosztása előtt szempont rendszert határoz meg, aminek a 

pályázónak meg kell felelnie. 

Az önkormányzat ösztönzi a sakk sportág iskolai szintű megtartását, és a sportág iránt 

érdeklődő fiatalok délutáni foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a sakk alapjaival, itt az 

elsődleges cél a sportág megszerettetése és a játék megismerése. 

 

 

IV. 
Sportszervezőt foglalkoztat a városi sportélet 

alakítása érdekében 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata sport és ifjúsági ügyintőzőt  alkalmaz, akinek feladatai a 

következők: 

- önkormányzati sportlétesítmények hasznosítása (bérbeadása, használatba adása), 

- városi multifunkciós sportcsarnok önkormányzati célú használatának koordinálása, 

- a műfüves pálya hasznosítása (bérbeadása, használatba adása), 

- sporttárgyú pályázatok figyelése, pályázatok megírása és a nyertes pályázatok 

menedzselése, 

- városi sportrendezvények szervezése, 

- kapcsolattartás a városi sportszervezetekkel, sportolókkal, 

- önkormányzati sporttámogatások szétosztásának előkészítése, felhasználásuk 

ellenőrzése, 

- szabadidősport szervezése, 

- városi sportszponzorálási rendszer kialakítása, működtetése illetve működtetésében 

való részvétel, 

- kapcsolattartás a Szentgotthárdon működő egészségügyi intézményekkel, 

- kapcsolattartás a városi testnevelő tanárokkal, sportegyesületek edzőivel, stb.  

 

 

 
V. 

Városi sportszponzorálási rendszer kialakítása 
és koordinálása 

 

A városi sportszponzorálási rendszer, egy olyan rendszer, amelynek az a feladata, hogy 

sporttámogatókat, sporttámogatásokat szerezzen Szentgotthárd sportja számára. 

A támogatóktól befolyó pénzösszegeket eljuttassa a sportszervezetekhez, sportolókhoz. 

A megrendezésre kerülő sportesemények költségeinek a biztosítása.  

Az önkormányzat vezetése vállalja, hogy segíti a sportegyesületeket támogatók, szponzorok 

felkutatásával és a velük való kapcsolatfelvétel koordinálásával, mivel minden esetben jobban 
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diszponál egy támogatásra vágyó, egy támogatást nyújtó szemében, ha mögötte van az 

önkormányzat is a kapcsolatok felvételénél. 

A rendszer anyagi forrását biztosítók, a Sportszponzorálási Alapba fizetik be a támogatást, 

melyet az alap oszt szét a továbbiakban, illetve mód van rá, hogy a támogatók, a Rendszer 

koordinációja mellett, közvetlenül a kiválasztott sportolóhoz, sportszervezethez juttassák el a 

támogatást. 

A Rendszer feladata a külföldi és belföldi sportszervezetek, csapatok, válogatottak, stb., 

szentgotthárdi edzőtáborozásának szervezése /ennek biztosítására, a sportcsarnok, a 

sporttelep, a Wellness fürdő az uszodával, a szálloda, az Egészségügyi és Rehabilitációs 

intézmények állnak szolgálatra/ létrehozása, és működtetése, valamint a programban 

résztvevő intézmények és a szolgáltatásokat igénybe vevők közötti koordináció 

megszervezése. 

A Rendszer, az önkormányzat irányítása alatt működik, így a Rendszert igénybe vevőktől a 

Rendszerbe befolyó összeg a szentgotthárdi sport támogatására fordítandó. Ennek a 

folyamatnak a részletszabályait ki kell dolgozni és el kell fogadtatni. 

A Rendszer az önkormányzattól eddig a diáksport számára juttatott pénzeszközök felett is 

diszponál, ezért az önkormányzati támogatást ebből az Alapból kaphatják meg a diáksportban 

működők. 

 

 

VII. 
Szabadidősport, a fiatalok sportolásának 

segítése 
 

A szabadidősport nem eredményorientált, főként kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, a 

szabadidő hasznos eltöltéseként, folyamatosan végzett sporttevékenység, testedzés. Az 

egészségmegőrzésben meghatározó szerepet tölthet be, mely a munkaképesség megtartásán és 

javításán kívül az önmegvalósítás, a szórakozás, a közösségi tevékenység egyik hasznos és 

fontos eszköze. Ezekből az okokból kifolyólag a lakosság mind szélesebb rétege számára kell 

biztosítani az alapvető sportolási és rekreációs lehetőségeket. 

Sok-sok hétvégi, egynapos szabadidősport eseményre van szükség. Tömegsport jellegű 

úszóversenyekre, utcai futó-, kerékpárversenyekre, családi sportnapokra, gyalog és Nordic 

walking jellegű túrákra, természetjárásra, extrém sportnapokra. 

Ezen a területen, igen jó irány a korábban a Sportbarátok Egyesületének sok éven át folytatott 

munkája. Célunk ennek az eszmének a felélesztése, amihez megfelelő programterv 

bemutatása esetén az önkormányzat támogatást is ad, melyet a költségvetés tervezésekor az 

Önkormányzat elé be kell mutatni és így a következő évre ezt be lehet építeni a 

költségvetésbe. Más sportrendezvényeket szervező szentgotthárdi civil szervezet is 

bekapcsolódhat ebbe a programba. A szervezés, a város sportszervezőjének feladata. 

Az önkormányzat kezdeményez kampányokat, akciókat Szentgotthárdon, a szabadidősport 

megmozdulások keretein belül is, mint például a „keressük Szentgotthárd legegészségesebb 

családját‖ akció felelevenítése. 

Nagyobb nyilvánosságot kell adni a sport és egészség témakörének.  

Az átlagember teljesítményénél nagyobb teljesítménynek az elismerése, amit valaki éveken, 

esetleg évtizedeken keresztül végzett és amit ezzel a kitartó munkával elért, mert az ilyen 

jellegű példának feltétlenül mozgósító erejének kell, hogy legyen. 

Futásra, gyaloglásra alkalmas helyek, útvonalak kijelölése néhány erdei területen, a Hársas-tó 

környékén, természetesen figyelemmel tartva az idegenforgalmi koncepcióban e témákra 

mondottakat is. 
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Támogatást kell nyújtani mind anyagit, erkölcsit, természetbenit azon nem önkormányzati 

szervezésű tömegeket megmozgató rendezvényeknek / Csatafutás / mindaddig, amíg a 

rendezvény el nem éri azt a szintet, amikor már önállóan is nyereségesen tud működni. 

Sportkoncepciójában Szentgotthárd Város Önkormányzata fontosnak tartja új mozgást 

népszerűsítő programok generálását is, amelyekbe esetlegesen a környező, határon túli 

települések lakosai is becsatlakozhatnak. Ilyen lehet pl.: a nyári Alpokalja kispályás 

focibajnokság, futóversenyek, úszóversenyek, stb. 

Fontos szempont, hogy az élményfürdő minél alaposabban és minél szélesebb körben 

bevonásra kerüljön a sportprogramokba és ezen belül a szabadidős programokba, mivel az 

egészséges életmód és mozgás egyik alap szolgáltatója az úszás. Ehhez több az önkormányzat 

által biztosított feltétel is adott, úgy mint a kedvezményes belépő díjak, nyitvatartási idő, 

bérletek, szabadtéri strandolási lehetőség. 

 

Az iskolai kereteken kívüli sportolás az iskolás korosztálynál 

 

Fontos feladat lett a felmenő rendszerben bevezetésre kerülő mindennapos testnevelés 

segítése érdekében, a kötelező testnevelési órákon felül, a délutáni mozgás, sportolás 

megszervezése és ennek koordinálása a civil szervezetek, sportegyesületek, testnevelők, 

diákok és szüleik között. 

 

Szentgotthárd sportéletének egyik, ha nem a legfontosabb szelete, a diáksporthoz és a 

szabadidősporthoz hasonlóan az egyesületekben zajló utánpótlás nevelés. A sport különböző 

szegmensei között igen halvány határvonal van és ez is gyakran összemosódik, így nehéz 

különbséget tenni utánpótlás nevelő, versenysport, diáksport és szabadidő sportegyesületek 

között, de nem is ez a lényeges, mert mindegyik egyesületnek megvan a maga elsődleges 

profilja. Az iskolákkal szorosan együttműködve, a tanévhez alakítva ki kell alakítani a 

megfelelő sport- és egészséggel kapcsolatos programokat a diákok számára a tanév folyamán. 

A másik fontos szegmens a diákolimpiai versenyekre való megfelelő felkészítés támogatása. 

Az utánpótlás nevelés az egyik legszebb, de legnehezebb és leghálátlanabb feladatok közé 

tartozó feladat, hiszen a rivalda fényén kívülre esik, és csak ritkán adódik meg az a lehetőség, 

hogy mégis előtérbe kerül, ráadásul ott van annak a veszélye is, hogy a sikeresebb sportolókat 

a nagy és tehetősebb egyesületek elcsábítják. 

A legfontosabb cél a sportolói létszám növelése kell, hogy legyen. Ez több pillér folyamatos 

fejlesztésével, erősítésével és a létesítmények folyamatos fejlesztésével, bővítésével érhető el. 

A versenysport megfelelő támogatásával, az utánpótlás korú sportolók számának 

növekedésével, közelebb kerülünk az egyik legfontosabb célunkhoz, egy egészségesebb, 

sportosabb, munkaképesebb ifjúság felneveléséhez. 

Az utánpótlást végző műhelyek adják a felnőtt bajnokságban is játszó labdarúgó- és 

kézilabdacsapatok korosztályos játékosait. Jelentős értéket képviselnek ezek a műhelyek, 

hiszen tehetséges gyerekekkel foglalkoznak hozzáértő, képzett, lelkes edzők és testnevelők. 

Munkájuk rendkívül fontos, mert értéket teremtenek, sportolási lehetőséget biztosítanak a 

gyermekek számára és nem elhanyagolható az sem, hogy utánpótlást nevelnek a városi 

sportegyesületek számára, ezért támogatásuk fontos a város önkormányzata részéről is. E 

munka segítése a létesítmény biztosításával, ingyenes létesítményhasználat lehetővé tételével 

történik / sportcsarnok, tornaterem ellenszolgáltatás nélküli, vagy minimális 

ellenszolgáltatásért való rendelkezésre bocsátása /, illetve a műhelyek számára anyagi 

támogatás biztosítása a sportra szánt keretből. 

 

Új műhelyek létrehozása: A termálfürdő uszodája, a csónakkikötő, a Rába és a Hársas-tó 

biztosítják a feltételeket az eddiginél hangsúlyosabb vízi sportoktatásra.  
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Uszodánk jóvoltából minden szentgotthárdi gyermeknek meg kell tanulnia úszni, és ezzel egy 

időben meg kell velük ismertetni egyéb vízi sportokat is.  

A gyermekek egészséges testi és jellemformáló fejlődésének eszköze a kisgyermek kori 

úszás, legyen annak végeredménye a versenysport vagy sem. Az óvodai és iskolai 

testnevelésbe beépített úszásoktatás nagyon fontos, mert nem csak fizikálisan fejleszti a 

gyermeket, hanem motorikában, koncentrációban, akaratban is.  

 

Az iskolán kívüli diáksport szervezésében, az önkormányzati sportszervező játszik szerepet, 

átvéve a helyét az eddigi Diáksport Egyesületnek. Az iskolán kívüli diáksport, támogatást kap 

az önkormányzattól a jövőben is.  

 

A sport megszerettetésének fontos része a gyermekek részvétele a városban rendezett 

sporteseményeken, ahol a szülők, barátok, ismerősök megnézhetik őket, sőt akár együtt is 

küzdhetnek különböző versenyeken. Ehhez két dologra van szükség, versenyekre a városban, 

illetve a közvetlen közelében és gyermekekre, szülőkre, akik részt vesznek ezeken a 

megmozdulásokon. Ezen események megszervezése a Sportszervező egyik legfontosabb 

feladata. Ugyanekkor a testnevelőkre is hárul feladat, hogy ezeken a versenyeken, aktív 

közreműködőként szerepeljenek a lebonyolítás segítése terén. 

Az önkormányzati támogatás egyik célja a városon belüli diákok részére kiírt bajnokságok 

megszervezése. 
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2. számú melléklet 

 

Szentgotthárdi Sportegyesületek 2015-éves tevékenysége 

 

1. Szentgotthárd VSE 

a. Labdarúgás 

Labdarúgó szakosztálya, a megyei I. osztályban szereplő felnőtt csapata 

mellett, több csapatot is versenyeztet az utánpótlás bajnokságokban is (U19, 

U16, U14 és lurkó csapatok). Edzéseiket a szentgotthárdi Sporttelepen tartják, 

ami hamarosan új öltözővel és műfüves labdarúgó pályával is bővül. A 

szakosztályban közel 150 labdarúgó sportol. 

 

b. Teke 

A szakosztály az idei szezonban is, az NB I-es bajnokság Nyugati csoportjában 

szerepel, a felnőtt csapat mellett további két csapatot is versenyeztet a 

szakosztály, NB I-es ifjúsági és megyei I. osztályú csapatot (vegyes 

összetételű, férfiak és nők is tagok) versenyeztet. A szakosztálynak 30 tagja (9 
ifjúsági korú) és 2 pártoló tagja van jelenleg. Az edzéseiket és a mérkőzéseiket 

a városi Sporttelep tekepályáján végzik, a pálya felújításának köszönhetően 

világszínvonalú minőségű tekepályán. 

 

c. Asztalitenisz 

Az egyesület egyik legfiatalabb szakosztálya, akik 2014-ben alakultak. Jelenleg 

a csapat a Megyei felnőtt csapatbajnokságban szerepel. A kezdeti taglétszám 

folyamatosan bővül, és lassan már kinövik az edzés és bajnoki mérkőzésükre 

helyet adó Szentgotthárdi III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium tornatermét. 

Egyre több fiatal a sportág iránt érdeklődő gyerek is látogatja a szakosztály 

foglalkozásait. Saját rendezésű versenyeikkel (Szentgotthárd Kupa- Amatőr és 

egyéni és páros verseny) pedig szeretnék még szélesebb körben megismertetni 

és megszerettetni ezt a sportágat. 

Hivatalos taglétszám: 28 fő. 

 

d. Vossen Szentgotthárd – Atlétika 

Az atlétika szakosztály az idei évben kezdte meg a 11. versenyszezonját.  A 

futószezont március közepén kezdték, és a tervek szerint október végén zárják. 

A tervek alapján, 22 futóversenyen vesznek részt a szakosztály versenyzői, 

elsősorban a környező futóversenyeken (a hazai versenyek mellett, osztrák, 

szlovén versenyeken indulnak az atléták).  Taglétszámuk: 26 fő + 6 fő pártolói 

tag. 

 

e. Szent Sebestyén Íjász 

A sportolás mellett a helyi és kistérségi rendezvények állandó résztvevői 

(Történelmi Napok, Gyereknap, kistérségi falunapok) a szakosztály tagjai, a 

különféle rendezvényeken nem csak bemutatókat tartanak, de a kíváncsi 

érdeklődők számára biztosítják azt is, hogy kipróbálják az íjászatot.  A 

nemzetközi versenyek mellett a Magyar Bajnokságon is indulnak a szakosztály 

versenyzői. Saját versenyt is szerveznek (nemzetközi) évről-évre, ami egyre 
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nagyobb sikert aratnak az indulók körében, az idei versenyük ideális 

felkészülést jelentett az idei Gödöllőn megrendezésre kerülő VB-re.  

Taglétszámuk: 30 fő (ez a szám folyamatosan növekszik) 

 

 

 

f. Rekreációs 

A szakosztály a tavalyi évben alakult, a szentgotthárdi Pszichiátriai Betegek 

Otthonában működik. Elsődleges céljuk az értelmileg akadályozott lakók 

számára a versenylehetőségének biztosítása (a hivatalos rendezvényeken csak 

igazolt versenyengedéllyel indulhatnak) valamint a Speciális Olimpia 

mozgalom népszerűsítése. 

Taglétszámuk: az otthon lakói közül bárki lehet, aki szeretne szervezett keretek 

között sportolni. 

 

 

 

2. Rábatótfalu SE - labdarúgás 

A Rábatótfalu SE a megyei II. osztályú bajnokságában szerepelnek, a felnőtt csapat 

mellett az egyesület szerepeltet U19-es, öregfiúk és női csapatokat. A csapat 

Rábatótfaluban edz és játssza a hazai mérkőzéseiket. A szlovén nemzetiségi 

mivoltunkból fakadóan a fiatalok immár közel két évtizede szerepelnek Szlovéniában 

a négy környező ország szlovén nemzetiségi sporttalálkozóján. 

 

3. Máriaújfalu SE - labdarúgás 

Az idei bajnokságot is a megyei III. osztályban kezdte meg a csapat, a tavalyi 

bajnokságot ugyan megnyerték, de nem vállalták a magasabb osztályt. Számukra az 

elsődleges cél a városrész labdarúgást szerető lakói számára a sportolási lehetőség 

biztosítása, illetve az ott lakók szórakozási lehetőségének biztosítása. 

 

4. Szentgotthárdi KK - kézilabda 

Az egyesület magját a régi hagyományokhoz hűen most is elsődlegesen a városban és 

a hozzá tartozó kistérségben élő személyek alkotják. Az idei NB II-es bajnokság új 

lesz a csapat számára, mivel új edzővel és az utánpótlás csapat is megfiatalodva vág 

neki az új szezonnak. A tavalyi év is rendkívül sikeresen végződött a kézilabdázók 

számára mivel mindkét csapat a dobogón végzett. Az idei év más lesz, a korábbiakhoz 

képest, de a vezetők bíznak a sikeres folytatásban. 

 

5. Synergy Fitness SE – atlétika 

Az egyesület 2011-ben alakult, elsődleges célja versenyzési lehetőség biztosítása az 

országos versenyeken illetve komoly nemzetközi futóeseményeken. Az egyesület 

legsikeresebb tagjai, Koszár Zsolt, akinek célja a 2016-os Olimpiára való kijutás a 

maratoni futó számban, valamint Somogyi Gábor, aki idén nemzetközi 

veteránversenyen is részt vett (EB és VB) és célja még több további nemzetközi 

versenyen való részvétel. Taglétszámuk: 10 aktív taggal, de sok hobbisportoló 

felkészülését is segítik és látogatják edzéseiket. 

 

6. Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896 

A kerékpáros egyesület egynapos és többnapos túrákat szervez az egyesület tagjai 

illetve a kerékpározni vágyó érdeklődők számára. Elsődleges céljuk évről-évre 
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változatlan a helyi és környéken élő amatőr kerékpáros barátoknak biztosít szervezett 

keretek közötti kerékpár túrázási lehetőséget. Különféle túrákat szerveznek a 

környéken beleértve a környező országokat is. Kiváló kapcsolatot ápolnak egy szlovák 

kerékpáros egyesülettel is, akiket minden évben egy kerékpártúrával egybekötve meg 

is látogatnak, és hasonlóan tesz a szlovákiai egyesület is városunkban. 

Taglétszámuk: 50 aktív tag. 

 

7. Skorpió Kick-boksz SE 

A kick-box egyesület a Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokában tartják 

edzéseiket. A szakmai munkát Takács Tibor vezeti, de az edzéseket Hegedűs Zoltán és 

Kulcsár Ferenc (elnök) irányítják. Az egyesület versenyzői közül Kulcsár Márió és 

Tóth Bence meghívót kaptak a magyar válogatottba és részt vehetnek a spanyolországi 

Európa Bajnokságon. A tagokat tekintve az egészen ifjúkorú sportolók mellett az 

idősebb generáció tagjai is megtalálhatók az egyesületben. 

Taglétszám: 40 fő. 

 

8. Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete 

Az utóbbi években az általuk szervezett legnagyobb rendezvények az Arany kupa, 

Oldal József Emléktorna kézilabda tornák és a Szentgotthárdi Csatafutás Emlékfutás. 

A futóverseny alapvetően szabadidős tömegsport rendezvény, amelynek egyik 

fókuszcsoportját a gyermekek – óvodáskortól középiskolás illetve a hobbi- és para 

versenyzők. 
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3. számú melléklet 

 

Beszámoló a városi sport és ifjúsági referens munkájáról 

 

Tisztelt Képviselő-testületet! 

 

A feladatkört 2014 januárjától látom el, a sport területén a legfontosabb feladataim a 

következők:  

 

1. kapcsolattartás a városi sportszervezetekkel, sportolókkal, 

2. sporttárgyú pályázatok figyelése, pályázatok megírása és a nyertes pályázatok 

menedzselése, 

3. városi sportrendezvények szervezése, szabadidősport szervezése 

4. önkormányzati sporttámogatások szétosztásának előkészítése, felhasználásuk ellenőrzése, 

5. kapcsolattartás a Szentgotthárdon működő egészségügyi intézményekkel, 

6. kapcsolattartás a városi testnevelő iskolákkal, tanárokkal,  

7. az hamarosan elkészülő műfüves pálya hasznosítása (bérbeadása, használatba adása). 
 

Ezen feladatoknak megfelelő készítettem el beszámolómat.  

 

1. Az egyik legfontosabb sporttal kapcsolatos feladatok közé tartozik a városi 

sportvezetőkkel és sportolókkal történő kapcsolattartás. Az év elején az első feladataim 

között szerepelt a velük történő személyes találkozó. Ezeken az egyeztetéseken 

átbeszéltük az előttünk álló feladatokat, problémákat és a jövőre vonatkozó teendőket. 

Összességében elmondható, hogy nagyon együttműködőek voltak a 

sportvezetők/sportolók, és a különféle feladatokat pedig az év folyamán együtt látjuk el, 

ha valami megoldandó feladat felmerül, azt közösen oldjuk meg, illetve folyamatosan 

informálnak a sportszervetekben folyó munkákról, történésekről is. 

2. A sporttal kapcsolatos pályázatokról elmondható, hogy az idei évben nem túl sok 

pályázati lehetőség volt eddig. Leginkább a látványsportok a TAO pályázatok kereteiben 

tudtak pályázni, ők sikeresen (Szentgotthárd VSE labdarúgó szakosztály- pálya 

infrastruktúra-, felszerelés-, utánpótlás fejlesztésre, Rábatótfalu SE – öltöző fejlesztésre, 

Szentgotthárdi KK- utánpótlás fejlesztés, és eszközbeszerzés). A folyamatban lévő 

pályázatok közül a legnagyobb volumenű a műfüves pálya, melyet a Városüzemeltetéssel 

és a pályaszatírokkal folyamatosan figyelemmel kísérünk és segítjük a kivitelezők és az 

MLSZ munkáját. A várható befejezés (ha minden ideálisan alakul) szeptember végére 

tehető. 

3. A városban egész évben megtalálhatók a sporttal kapcsolatos rendezvények programok. 

Az első ilyen rendezvény egy terematlétika rendezvény volt az általános iskolák számára, 

az eseményen a kistérségi iskolák vettek részt több mint 100 indulóval.  

Ezt egy megyei verseny követett márciusban, ami a Vas Megyei Kéttusa döntő volt. 

Ide megyeszerte érkeztek versenyzők, közel 200 indulóval. Ez az esemény is igazolta 

azt, hogy a megyei (de akár országos) diáksporttal kapcsolatos rendezvényeknek is 

ideális a város. 

A következő nagyobb jellegű esemény az az EFI-vel és Pannon Kapu Kulturális 

Egyesülettel a Városi Sportnap szervezése és lebonyolítása volt. Itt a teendőket a 

társszervezőkkel megosztva láttuk el. A véleményem szerint egy színvonalas 
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rendezvényt sikerült megszervezni, ami remek példa volt, hogy a három szervezet 

(EFI, Pannon Kapu Kulturális Egyesület, Önkormányzat) miként tud együtt dolgozni. 

Ezt iskolai sportnapok követték, amik a tanév utolsó tanítási hetében zajlottak le az 

iskolákban, itt a tanulók különféle sporttal kapcsolatos helyszínen sportolhattak az 

adott napon. 

A város egyik legnagyobb tömegsport rendezvényén a 13. Szentgotthárdi Csata 

Emlékfutás előkészületeiben, szervezésében és lebonyolításában is segédkeztem a 

Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesületének és lelkes segítőiknek. Úgy gondolom, 

hogy az idei futóversenyt is sikerült a hasonló magas színvonalon megrendezni a 

szervezőknek. 

A TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 pályázat kereteiben pályázatíró kollégámmal 

segédkezünk az I. Csörötneki Homokfoci Kupa megszervezésében is. 

Egy helyi szervezet jótékonysági labdarúgó tornán szervezett a szentgotthárdi 

Mentőállomás javára, akik megkértek, hogy segítsek nekik a torna megszervezésében 

és lebonyolításában, a nevezésekből és felajánlásokból keletkezett pénzösszeget pedig 

a Mentőállomás számára adták át. 

4. Az egyik legnehezebb feladat talán az önkormányzati sporttámogatások szétosztásának 

előkészítése volt, mivel nehéz mindenki számára igazságos felosztást találni, de 

megpróbáltam egy kidolgozott anyaggal segíteni az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottság munkáját, ennek sikerében. A felhasznált támogatásról pedig az 

év végén az egyesületeknek el kell számolniuk az Önkormányzat felé. 

5. Az egészségügyi intézmények közül leginkább az EFI-vel vagyok aktív kapcsolatban az ő 

rendezvényeiken segédkezem, illetve ők is partnerek a voltak a különféle 

rendezvényeknél. A másik intézmény, akinek még segédkezem ők a Pszichiátriai Intézet, 

nekik a lakók sportfoglalkozással kapcsolatos programjaiban nyújtottam segítséget, illetve 

a korábbi évekhez hasonlóan idén is parafutam keretein belül futhattak a Csatafutáson. 

6. A helyi oktatási intézményekkel és pedagógusaival is rendkívül jó kapcsolatot ápolok, 

sikeresen együttműködtünk a következő sportot érintő kérdésekben illetve a testnevelő 

tanároknak segítséget nyújtok a diákolimpiai versenyek felkészítésében és a versenyeken 

is. A következő tanévre vonatkozóan pedig igyekezünk közösen egy egész évre vonatkozó 

sportprogramot kidolgozni a diákok számára. 

7. A hamarosan elkészülő műfüves pályával kapcsolatos napi teendők is a jövőben az én 

feladataim közé fognak tartozni. Melynek hatékony működtetéséhez hamarosan készül 

egy anyag is, mely a környéken működő műfüves pályák tapasztalatait gyűjti össze. 

 

Az elmúlt időszakban is számos esetben kerestek meg a város polgárai és a sportegyesületek 

képviselői sporttémájú kérésekkel, problémákkal, amelyeket haladéktalanul továbbítottam a 

megfelelő helyre, illetve próbáltam megoldást találni, de sokszor csak egyszerű érdeklődésről 

volt szó a város sportot érintő kérdéseivel kapcsolatban. Ilyen esetekben legfontosabb 

feladatom a probléma orvoslására megoldási javaslat nyújtása, a segítségnyújtás haladéktalan 

ügyintézése.  

Az elmúlt időszakban is látogattam a helyi sporteseményeket, megfordultam számos 

diákolimpiai versenyen, mérkőzéseken. Szerencsére városunkban igen széles palettája van a 

különböző sportágaknak, igyekeztem minél több eseményre eljutni, bízom benne, hogy a 

jövőben hasonlóan sok versenyen tudok részt venni. 

Úgy érzem, a 2015-ös esztendőben a nehézségeinek ellenére eddig sikerült jó munkát 

végezni. A sportegyesületek vezetőivel és a Polgármesteri Hivatal munkatársaival az 

együttműködünk nagyon jó, remélhetőleg ez a jövőben is így marad. 

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 13.  
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        Gaál Ákos –  

Sport és ifjúsági ügyintéző 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015.08. 26–i ülésére 

 

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi program (HEP) áttekintése és felülvizsgálata. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását 

szolgáló helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és 

az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írta elő a települési önkormányzatok számára. A 

dokumentumot a települési önkormányzat ötévente, öt év időtartamra fogadja el. 

 

A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben 

élők, a romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek 

csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális 

helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell 

határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex elemzése érdekében 

szükséges intézkedéseket. 

 

A helyi esélyegyenlőségi programot az egyenlő bánásmód biztosításáért és 

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes 

szabályok alapján kellett elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni 

kellett a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által 

készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási 

esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia anti-

szegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.  

 

A fentieket figyelembe véve Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-án 185/2013. számú határozatával öt 

évre elfogadta Szentgotthárd Város Esélyegyenlőségi Programját.  

 

 

2013. július 1-jétől minden hazai, EU társfinanszírozású, vagy egyéb, pályázat 

útján elnyerhető forráshoz úgy juthat hozzá a város, ha rendelkezik a testület 

által elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, (HEP) továbbá be tudja 
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mutatni az abban tervezett intézkedések és pályázni kívánt fejlesztés közötti 

összhangot is.  

 

Az Ebktv. 31.§ (4) bekezdése értelmében „a helyi esélyegyenlőségi program 

időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet 

esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség 

esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a 

helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell 

módosítani.‖ 

 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § 

alapján a települési önkormányzat vizsgálja felül a helyi esélyegyenlőségi 

programot. Fenti jogszabályhely (2) bekezdése szerint a felülvizsgálatnak ki kell 

terjednie arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e és a  lejárt 

határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére.  Ha a 

felülvizsgálat alapján szükséges, a települési önkormányzat módosítja a helyi 

esélyegyenlőségi programot, vagy új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

Önkormányzatunk „A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának új 

esélyei a Szentgotthárdi járásban‖ című pályázattal az ÁROP-1.A.3-2014 számú 

konstrukció keretein belül támogatást nyert, melynek keretében járási szintű 

„Esélyteremtő programterv‖ elkészítésére kerül sor a települések 

együttműködését igénylő (a helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt) 

problémák megoldására. Az Esélyteremtő-programterv elkészülte után, 

amennyiben az abban foglaltak indokolják, a szakmai segítő szervezet újból 

felülvizsgálhatja a HEP-et, melynek következtében további módosításokra, 

újabb intézkedések létrehozására is sor kerülhet. Természetesen ebben az 

esetben a napirend idén még egyszer a Képviselő-testület elé kerül. 
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A 2013. augusztus  29 -én elfogadott intézkedési terv áttekintése: 

 

Intézkedés  

sorszáma 

Az intézkedés címe, megnevezése Az intézkedés 

megvalósításának  

határideje 

A felülvizsgálat megállapítása: 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1. Közfoglalkoztatásban részt vevők 

számának növelése. 

Lehetőségekhez mérten 

rendszeresen 
Változtatást nem igényel. 

2.  A lakosság eladósodottságának 

enyhítése. 

 

2014.06.30. Jogszabályi módosítás miatt adósságcsökkentési támogatás 

megállapítása 2015. március 1-e után nem lehetséges. Helyi 

szociális rendeletben adósságcsökkentéshez nyújtott települési 

támogatás nem került beépítésre. Az intézkedés a HEP-ből 

kikerül. 

3. A nehéz anyagi körülmények között 

élők jelenleginél célzottabb támogatása.  

 

2014.06.30. Szentgotthárd város esetében – tekintettel az eddigi 

tapasztalatokra és az új törvényi feltételekre – a kötelező 

támogatási forma, azaz a rendkívüli települési támogatás 

mellett – melynek szabályai szinte teljesen megegyeznek a 

jelenlegi önkormányzati segély előírásaival – a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatás került bevezetésre.  Új határidővel újra tervezhető. 

4. A csatornázottság további bővítése 

Szentgotthárdon.  

Pályázati lehetőségek 

függvényében 

2018.06.30. 

Újabb pályázat beadására köteleztek minket, ez jelenleg 

folyamatban van. Változtatást nem igényel. 

5. Fiatal Házasok Otthonának létesítése 

Szentgotthárdon  

Pályázati lehetőségek 

függvényében2018.06.30. 
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel. 

 

6.  Bérlakások kialakítása  Pályázati lehetőségek 

függvényében2018.06.30. 
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel. 

 

7.  Közösségi közlekedés feltételeinek 

javítása  

Pályázati lehetőségek 

függvényében 

2018.06.30. 

Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése 

(NYDOP-3.2.1/B-12). A szentgotthárdi projektrész 
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kivitelezője: UTPLAN ’95k Kft. GYSEV területén bontás 

lezajlott, a beruházás most történik. Megvalósítás folyamatos. 
Változtatást nem igényel. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1. Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermekek 

számának növelése.  

 

 

2014.06.30.  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermekek száma tovább csökkent, melynek oka a 

kedvezményre való jogosultság megállapításánál irányadó 

jövedelemhatár alacsony mértéke. A rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a 

nyugdíjminimum százalékában meghatározott jövedelemhatár 

törvényi szabályozás alapján évek óta nem emelkedett és emiatt 

csak a minimális jövedelemmel rendelkező családok tudják 

igénybe venni.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai 

gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő 

módosításáról szóló 2015. LXIII. törvény alapján 2015. 

szeptember 1-től kibővültek a gyermekétkeztetésre vonatkozó 

kedvezmények, mely alapján azon bölcsődei és óvodai 

nevelésben részesülő gyermekek, akiknek családjában  a szülő 

nyilatkozata alapján az egy főre jutó  jövedelem összege nem 

haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át ingyenes 

étkeztetést kell biztosítani.   

HEP-ből kikerül. 

2. Gyermek-pszichológus biztosítása 

Szentgotthárdon.  

Pályázati lehetőségek 

függvényében 

2018.06.30. 

Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel. 
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3.  A SZOI Arany János Általános 

iskolában új tornaterem kialakítása, a 

SZEOB Játékvár Óvodában 

tornaszoba kialakítása.  

Pályázati lehetőségek 

függvényében 

2018.06.30. 

Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel. 

 

4. A kulturált szabadidő eltöltés 

feltételeinek javítása.  

Pályázati lehetőségek 

függvényében 

.2018.06.30. 

Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel. 

 

5. Játszóterek felújítása.  

 

Pályázati lehetőségek 

függvényében 

2018.06.30. 

Radnóti úti gyermek kalandpark kialakításához a Leader 

pályázat nyert. Játékeszközök telepítése befejeződött.  

Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel. 

III. Nők esélyegyenlősége 

1. Nyári tábor létrehozása a civil fórum 

tagszervezetei által. 

2014.06.30. 

 

Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához tartozó Ifjúsági 

Cselekvési Terv is célul tűzte ki, hogy civil szervezetek, 

egyházak, intézmények szervezésében nyaranta táborok 

szerveződjenek gyermekek számára. 

 

2014. nyarán az alábbi táborok szerveződtek: 

Tábort szervező Tábor címe Tábor ideje: 

PKKE Tánctábor 2014.06.23 – 

2014.06.27. 

PKKE Csak csajok 2014.06.30 – 

2014.07.04. 

PKKE Mesterségek tábora 2014.07.14. – 

2014.07.18. 

PKKE Színes napok tábora 2014.07.21 -  

2014.07.25. 

PKKE Hagyományőrző és 2014.08.11 – 2014. 
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természetvédő 08.15. 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum 

Nyári olvasótábor 2014.06.16 – 

2014.06.20. 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum 

Nyári olvasótábor 2014.08.25 – 

2014.08.29. 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár  és Múzeum 

(Rábafüzes Fiókk.) 

Német Nemzetiségi 

ifjúsági tábor 

2014. 07.07 -  

2014.07.11. 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum  

(Rábafüzes Fiókk.) 

Német Nemzetiségi  

ifjúsági tábor 

2014.07.21 – 

2014.07.25. 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Tábor 2014.06.23 – 

2014.06.27. 

Szentgotthárd és 

Térsége Iskola 

Általános Iskola 

Arany János 1-4. 

Évfolyam 

Rábahídvég  

( Csodaszarvas tájpark )  

2014. 07.21-

2014.07.23. 

Szentgotthárd és 

Térsége Iskola 

Vörösmarty Mihály 

Gimnázium 

Nyári élmény-tábor 2014.07.30-

2014.07.04. 

SZOI Takács Jenő 

AMI 

Művészeti tábor 2014. 08.04-

2014.08.10. 

St.Gotthard 

Spa&Wellness 

Nyári élmény tábor hetente 2014. 06.23-

tól 

 

2015. nyarán információink szerint az alábbi táborok szerveződnek: 
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Tábort szervező Tábor címe Tábor ideje: 

PKKE Csak csajok 2015. 07. 06 – 2015. 

07.10. 

PKKE Színes Napok Tábora 2015. 07. 20 – 2015. 

07. 24. 

PKKE Mesterségek Tábora 2015.08.10 – 

2015.08.14. 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum 

Nyári olvasótábor 2015.06.22 – 2015. 

06. 26. 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár  és Múzeum 

(Rábafüzes Fiókk.) 

Német Nemzetiségi 

ifjúsági tábor 

2015.07.06 – 

2015.07.10. 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum  

(Rábafüzes Fiókk.) 

Német Nemzetiségi  

ifjúsági tábor 

2015. 07. 20 – 

2015.07.24. 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Tábor 2015.06.22 – 

2015.06.26. 

Szentgotthárd és 

Térsége Iskola Arany 

János 1-4. Évfolyamos 

Általános Iskolája 

Rábahídvég  

( Csodaszarvas tájpark 

)  

2015. 06.22- 2015. 

06. 24. 

Szentgotthárd és 

Térsége Iskola Takács 

Jenő AMI 

Művészeti tábor 2015. 08.10-

2014.08.16. 

St.Gotthard 

Spa&Wellness 

Nyári élmény tábor hetente 2015. június 

21-től 

 

Az intézkedés fenntartása a jövőben is indokolt. Az 
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intézkedés új határidővel újra tervezhető. 

2. Egészségügyi szűrővizsgálatok 

számának és gyakoriságának növelése.   

2015.06.30. A Rendelőintézet által elnyert „Egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmódprogramok a Szentgotthárdi 

kistérségben (TÁMOP-6.1.2/11/3)‖ pályázat keretében 

folyamatosak a szűrővizsgálatok. 

Megvalósítás folyamatos. Új határidővel újra tervezhető. 

3.  Bölcsődei férőhely- és szolgáltatás 

bővítés Pályázati lehetőségek 

függvényében.  

2018.06.30. A „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 

infrastrukturális fejlesztése‖ (NYDOP-5.1.1/B-11) pályázatnak 

köszönhetően 87.940.705.- Ft összegből (ebből 10 % önrész) 

történt meg az intézmény fejlesztése. 

Az intézkedés a HEP-ből kikerül. 

IV. Idősek esélyegyenlősége 

1. Az egészséges életmódról, a betegségek 

megelőzéséről szóló felvilágosító 

előadások, programok szervezése  

 

2015.06.30.   Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a 

Szentgotthárdi kistérségben (TÁMOP-6.1.2/11/3) pályázat 

nyert. Programok megvalósítása folyamatosan történik. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata konzorciumi partnerként 

vett részt a projektben.   

Megvalósítás folyamatos. Új határidővel újra tervezhető. 

2. Önkéntes segítői hálózat létrehozása  2018.06.30. Megvalósítás folyamatos. 

3. Szakosított ellátást (ápolást, gondozást) 

nyújtó intézmény létesítés 

lehetőségének megteremtése.  

 

Pályázati lehetőségek 

függvényében 

2018.06.30. 

Megvalósítás folyamatos. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1. A közszolgáltatásokhoz, egészségügyi 

ellátásokhoz, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés 

érdekében akadálymentesítés 

Pályázati lehetőségek 

függvényében  

2018.06.30. 

Megvalósítás folyamatos. 
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biztosítása.  

2. A fogyatékkal élő személyek 

egészségügyi, prevenciós 

szolgáltatásokban, valamint 

szűrővizsgálatokon való részvételének 

elősegítése.  

Pályázati lehetőségek 

függvényében 

2018.06.30.   

Megvalósítás folyamatos. 

 

3. A fogyatékkal élő, csökkent 

munkaképességű személyek 

elhelyezkedésének elősegítése.  

 

2018.06.30. Megvalósítás folyamatos. 

 

4. A fogyatékkal élő, csökkent 

munkaképességű személyek 

elhelyezkedésének elősegítése.  

2018.06.30. Megvalósítás folyamatos. 

 

 

Javaslat új intézkedés létrehozására: 

Mivel minden hazai, EU társfinanszírozású, vagy egyéb, pályázat útján elnyerhető forráshoz úgy juthatunk hozzá, ha be 

tudjuk mutatni a HEP-ben tervezett intézkedések és a pályázni kívánt fejlesztés közötti összhangot is, olyan intézkedéseket 

is célszerű beemelni a HEP-be, amelyeknek talán első látásra nincs is esélyegyenlőséget előmozdító funkciójuk. A mostani 

felülvizsgálat kapcsán két ilyen új intézkedés felvételét javasoljuk (a mellékletnek az intézkedéseket összefoglaló 

táblázatába [HEP IT] foglalva): 

 

1. Lakások, intézmények energiaracionalizálása, energiaigényének megújuló energiával való ellátása. 

2. Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések. 

 

 



 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát megtárgyalni és – az esetlegesen 

felmerülő kiegészítésekkel együtt – elfogadni szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Esélyegyenlőségi Programjának időarányos megvalósulását, illetve az időközbeni 

változásokat áttekintette, az áttekintés alapján Szentgotthárd Város Esélyegyenlőségi 

Programját felülvizsgálta, a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek 

megfelelően a mellékletben található felülvizsgált programban foglaltak szerint 

módosítja. Mindezekkel a Képviselő-testület Szentgotthárd Város Esélyegyenlőségi 

Programjának felülvizsgálatát a mellékelt dokumentumban foglaltak szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 10. 

 

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem: 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata 

 

Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának felülvizsgálata 
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

Bevezetés 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 

rendelkezéseivel, Szentgotthárd Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait
1
, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

A település bemutatása 

 

Szentgotthárd Vas megye délnyugati részén helyezkedik el, és központja a hármashatár térségnek 

Magyarország, Ausztria és Szlovénia találkozásánál. A hagyományosan ipari település helyzetét 

meghatározta kedvező földrajzi fekvése: a határ mentiség.  A település magyar lakossága mellett 

számottevő nagyságrendben élnek szlovének és németajkúak is.  

Szentgotthárd történelmi múltú település, III. Béla alapította 1183-ban. Fejlődésében meghatározó 

szerepe volt a Franciaországból érkező ciszterci rendnek. A monostoralapítás 800. évfordulóján, 

1983-ban városi rangot kapott a település. A városhoz 8 csatolt település tartozik: Zsida, Zsidahegy, 

Farkasfa, Máriaújfalu, Jakabháza, Rábafüzes, Rábakethely és Rábatótfalu. 

 

A térség ipari központja Szentgotthárd. Itt a több mint 100 éves hagyományokkal rendelkező 

textilipar és mezőgazdasági gépgyártás a múlt századi vasútfejlesztések nyomán alakult ki. A 

rendszerváltozás után újjáéledő gazdasági kapcsolatok és a város adottságai tették lehetővé a gyors 

és korszerű ipari fejlesztéseket. A térség legmeghatározóbb projektje a Szentgotthárdi Ipari Park 

fejlesztése lett, amelynek a kistérségen túlmutató kisugárzása is van az Őrség és Körmend 

irányában. Az ipari park ad helyet a régió egyik legjelentősebb gazdasági szereplőjének, a General 

Motors (Opel) magyarországi vállalatának is. A kistérségben több termálkút is található, egyikük 

hasznosítására Szentgotthárdon fejlesztési program készült, melynek eredményeképpen 2007 

nyarán megnyitotta kapuit a St. Gotthard Wellnes & Spa nevű fürdő és gyógykomplexum.  

Szentgotthárd igazgatási területének jelentős része az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozó országos 

jelentőségű védett terület. Szentgotthárd az Őrség-Vendvidék kiemelten fontos, érzékeny természeti 

terület része. 

 

A kisváros környezetében 14 település, apró és kisfalvak találhatóak. A kistérség 15 települése 1996 

óta tömörül településfejlesztési társulásba. 2005. évtől a térség önkormányzatai a rendelkezésre álló 

                                                 
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési 

terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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források minél teljesebb és optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi együttműködés hosszú 

távú biztosítása érdekében társulási megállapodást kötöttek, és megalakították a Szentgotthárd 

Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulást (jelenleg: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás).  

Szentgotthárd rendelkezik mindazon intézményekkel, amelyek közvetítik a kultúrát. Városunkban 

működik mozi, színház és zeneiskola. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum szintén több 

lehetőséget kínál a szabadidő kulturált eltöltésére. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület az 

önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás értelmében a település és kistérség 

közművelődési feladatait látja el, illetve koordinálja. Az egyesült nagy hangsúlyt fektet az ifjúság 

számára is nyújtandó programokra. A turisztikai feladatokat Turisztikai Desztinációs Menedzsment 

egyesület koordinálja. 

A közművelődési élet szerves részét képezik továbbá a kulturális tevékenységű civil szervezetek, a 

műkedvelő csoportok, a nemzetiséghez kötődő kulturális szervezetek. A közművelődési 

programokban jelentős szerep jut még az általános- és középiskoláknak, az alapfokú 

művészetoktatás résztvevőinek, a médiának, egyházaknak.  

Szentgotthárd város közművelődési életében speciális jelenség, hogy a nem egészen 9000 lakosú 

városban a központi művelődési ház mellett 6 városrészi klub, valamint 4 fiókkönyvtár (Farkasfa, 

Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu) található. Speciális megoldás, hogy Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a városrészi klubokat átadta a helyi közösségeknek. Szentgotthárdon 1983 óta 

működik helytörténeti és nemzetiségi múzeum. A múzeum törzsgyűjteményét elsősorban a szlovén 

nemzetiségű Gáspár Károly általános iskolai igazgató gyűjteménye és több kisebb szentgotthárdi és 

apátisvánfalvi gyűjtemény alkotja. A Múzeum állandó kiállításai (Délnyugat-Dunántúl fazekassága, 

a Szentgotthárd környéki szlovének és a szentgotthárdi sírlelet) mellett évente láthatók időszaki 

kiállítások az egyik földszinti teremben, illetve Szentgotthárd más intézményeiben. A múzeum 

gyűjteményéből rendezett kiállítások egész évben látogathatók, de eljutottak Magyarország más 

településeire és Szlovéniába is. A Pável Ágoston Helytörténeti és Nemzetiségi Múzeum, amely 

Magyarország egyetlen szlovén múzeuma, 2011. évben felújításra és bővítésre került, majd 2013. 

január 1-jétől működtetését a megyétől átvette Szentgotthárd Város Önkormányzata, és azóta Móra 

Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Pável Ágoston Helytörténeti és Nemzetiségi Múzeuma néven 

működik tovább. 

 

Említést kell tenni a Szlovén Kulturális és Információs Központról is, hiszen nemcsak a szlovén 

nemzetiségű lakosság számára szervez különböző programokat, rendezvényeket, hanem időről-

időre a város / térség többi lakosa is bekapcsolódik ezekbe a programokba.  

A helyi közélet fontos része a Városi Televízió, mely egész héten sugároz műsort, valamint a 

havonta megjelenő városi újság, mely minden családhoz eljut, valamint a Gotthárdi Körkép helyi 

terjesztésű újság. A kábel-televízió hálózaton keresztül a családok több mint háromnegyedéhez 

juttatható el közérdekű információ.   

 

Szentgotthárd mára a szűkebb és tágabb városkörnyék oktatási, kulturális, egészségügyi és 

foglalkoztatási központja. A város fejlődésével egyidejűleg kiépült a közoktatási, közművelődési, 

az egészségügyi és a szociális intézményrendszer.  

 

 

Demográfiai helyzet 

 

A KSH adatai alapján 2011. október 1-jén Magyarország lakónépessége 9.937.628 fő volt, 2001. 

óta 261 ezer fővel mérséklődött. A csökkenés a természetes fogyásból eredt, aminek mindössze 

egyharmadát tudta ellensúlyozni a nemzetközi vándorlás teljes időszakra számított egyenlege. 

Csaknem 250 ezerrel kevesebb a gyermekkorú, 171 ezerrel kevesebb 15-39 éves és 92 ezerrel 40-59 

éves élt 2011-ben Magyarországon, mint 2001-ben. A 60 évesek és idősebbek száma ugyanakkor 
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csaknem 250 ezerrel nőtt. Ezer férfira 1106 nő jutott, míg 2001-ben 1102. Az ország minden tizedik 

lakosa 70 éves vagy idősebb. A háztartások száma jelentősen emelkedett, a háztartások túlnyomó 

többsége egycsaládos, alig fordul elő, hogy több család vezessen egy háztartást. Egy évtizeddel 

azelőtt minden hatodik, 2011-ben minden harmadik háztartásban egy személy élt.  

Vas megyében 2001. és 2011. között felgyorsult a népesség fogyása, ami az átlagosnál nagyobb 

fokú öregedéssel párosult. 2011. október 1-jén Vas megyében 256.629 fő élt, ami Magyarország 

lakosságának 2,6 %-át jelentette, ezzel a harmadik legkisebb lélekszámú megyének számított az 

országban. A korszerkezet kedvezőtlenebb az országosnál, a száz gyermekkorúra jutó időskorúak 

száma területi összehasonlításban csupán a fővárosban, valamint Békés és Zala megyében 

magasabb a vasinál. Az országos trendhez hasonlóan a háztartások száma nőtt, létszámuk azonban 

csökken, az egyedülállók száma jelentősen emelkedett.   

A KSH 2011. évi népszámlálás adatai alapján Szentgotthárdon 3206  háztartásban 2323 család él. 

Száz családra 102 gyermek jut, a száz családra jutó 15 évesnél fiatalabb gyermekek száma 46. Száz 

aktív korúra 20 gyermekkorú és 36 időskorú jut. Száz gyermekkorúra jutó idősek száma: 205.  

 

Az adatokból megállapítható, hogy Szentgotthárd lakónépességének száma kis mértékben, de 

folyamatosan csökken. A lakónépesség alakulásánál figyelembe kell venni a városban működő 720 

férőhelyes Pszichiátriai Betegek Otthonában élő személyeket is, hiszen lakóinak száma közel 10 %-

a a város lakosságának. A Szentgotthárdon élők életkorbeli megoszlása nem sokban tér el a 

magyarországi városok átlagértékeitől, folyamatosan öregszik. Ez a folyamat a csatolt településeken 

még inkább jellemző.  

 

 

1. számú táblázat - lakónépesség 

száma az év végén  

  Fő Változás 

2007 8979  nem értelmezhető 

2008 8953 99,71 % 

2009 8881 99,20 % 

2010 8839 99,53 % 

2011 8729 98,75 % 

2012 8707 99,74 % 

2013 8834 101% 

2014 8825 99% 
                                    Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

  

2. számú táblázat - Állandó népesség 

(2012. év)     

 
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 4442 4265 8707 51% 49% 

0-2 évesek   172   

0-14 éves 520 553 1073 48% 52% 

15-17 éves 113 114 227 50% 50% 

18-59 éves 2557 2671 5228 49% 51% 

60-64 éves 346 342 688 50% 50% 

65 év feletti 906 585 1491 61% 39% 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      

 

 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

 
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2001 1794 (60 év felettiek adata) 1447 124% 

2008 1454 1142 127,3% 

2009 1481 1119 132,4% 

2010 1453 1100 132,1% 

2011 1462 1083 135,0% 

2012 1491 1073 138,95% 

2013 1529 1067 143% 

2014 1441 1072 134% 
      Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

A  

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 143 112 31 

2009 114 113 1 

2010 127 109 18 

2011 141 110 31 

2012 131 90 41 

2013 144 85 59 
                 Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás  

  élve születések száma halálozások száma 
természetes 

szaporodás (fő) 

2008 69 130 -61 

2009 69 130 -61 

2010 60 156 -96 

2011 38 150 -112 

2012 61 143 -82 

2013 46 153 -107 
                    Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

Szentgotthárd lakosságszámát a természetes népmozgalmi folyamatok és vándorlások egyaránt 

befolyásolták. A természetes népesség fogyása a vizsgált időszak egészét végigkíséri. A 

halálozások száma minden vizsgált évben meghaladta a születésekét. Ez a tendencia hasonló a 

megyei és az országos adatokkal, ahol szintén a halálozási többlet volt jellemző. A belföldi 

vándorlások összességében pozitív hatással voltak a város népességére, köszönhetően a betelepült 

gépjárműipar által vonzott szakemberek megtelepedésének, valamint a szomszédos Ausztriában 

munkát vállalni szándékozók idetelepedésének. A vizsgált időszakban a bevándorlók száma 

meghaladta az elvándorlókét.  
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Értékeink, küldetésünk 

 

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye 

legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az egyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az 

élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges, vagy fogyatékossággal él, 

milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata folyamatosan érvényesíteni kívánja az esélyegyenlőségi 

szempontokat a város működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az 

esélyegyenlőség megvalósítása áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: a kötelező és 

önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során. Az önkormányzat az 

esélyegyenlőség megvalósítását munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során és 

intézményfenntartói szerepkörében is érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége 

folytán megtesz mindent annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt 

civil szerveződések is aktív szerepet játszanak, elősegítve ezzel a város lakosságának ilyen irányú 

szemléletváltását is. Ennek eszközei a szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, 

bemutatása. 

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet és a 

 foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 

érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a HEP 

IT tartalmazza.  

 

A HEP IT célja 
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Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. 

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének szempontjai‖ fejezete és  

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) 

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva 

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.), 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.), 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.), 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 

törvény), 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.), 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.), 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 

előírásaira. 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 222/2006. számú Képviselő-testületi 

határozatával elfogadta Szentgotthárd Város Települési Esélyegyenlőségi Programját.   

A Képviselő-testület 214/2008. számú határozatával az esélyegyenlőség érvényesülése érdekében 

tett intézkedések és a további feladatok meghatározása tárgyában készült beszámolót fogadott el. 

Fenti határozat az esélyegyenlőség követelményének folyamatos és minél teljesebb körű 

érvényesítése érdekében cselekvési tervet fogalmazott meg. E cselekvési terv szerint a települési 

programban meghatározott ütemterv végrehajtásáról minden tárgyévet követő év június 30-ig be 

kell számolni a Képviselő-testület felé. 

A Képviselő-testület 126/2010. számú határozatával Szentgotthárd Város Önkormányzata 

esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatát, valamint a települési esélyegyenlőségi programban 

meghatározott ütemterv végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 

A Képviselő-testület 165/2011. számú határozatával, mivel a korábbi felülvizsgálati kötelezettség 

hatályon kívül került és az új program elkészítése sem valósult meg a jogi szabályozás várható 

módosítása miatt, áttekintette a települési esélyegyenlőségi programra vonatkozó szabályozást. 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Az Önkormányzat a jogszabályok és az önkormányzati koncepciók ismeretéből indul ki és nem 

ismétli az abban foglaltakat. Ahol szükséges, ott az ezekben foglaltak rövid összefoglalása szerepel.  

Az érintett tárgyú városi koncepciók a következők:  

- Lakásgazdálkodási koncepció 

- Szociális szolgáltatástervezési koncepció  

- Egészségügyi koncepció 

- Költségvetési koncepció  

-     Szentgotthárd Város Sportkoncepciója 

-     Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai koncepciója és cselekvési programja 

  -  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiája 

-  Fenntartható Fejlődés Helyi Programja, Zöld Szentgotthárd Program 

- az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó 
korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek közvetlen környezete korszerűsítésének, 

felújításának támogatásáról szóló 36/2005. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 

- A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon, a munkahelyteremtés lehetőségei. Beszámoló 

az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről és a 

közfoglalkoztatásról. (2013. 05. hó) 

- Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és közös költség 
hátralékáról (2013. 06. hó) 

- A nemzetiségi önkormányzatok és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolata, 
munkája, az együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtása (2013. 06. hó) 

- Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről (2013. 05. hó) 

- Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

feladatainak ellátásáról (2013. 05. hó) 

- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd beszámolója a gyermekjóléti 
feladatok ellátásáról (2012. év) 

- A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Pedagógiai Programja. 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

A Szentgotthárdi kistérséget 15 település alkotja: Szentgotthárd, Alsószölnök, Apátistvánfalva, 

Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, 

Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály. 

A kistérség 15 települése 1996 óta tömörül területfejlesztési társulásba. 2005. évtől ez a kapcsolat 

szorosabbá vált, amikor is a térség önkormányzatai az önkormányzatok rendelkezésére álló források 

minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi együttműködés 

hosszú távú biztosítása érdekében társulási megállapodást kötöttek.  
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Amíg a Szentgotthárd Város és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás többnyire csak 

területfejlesztési feladatok közös ellátására jött létre, a 2005. április 28-án megalakított 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás - a területfejlesztésen túl – számos 

más közszolgáltatást is térségi szinten biztosított.  

A Társulás munkaszervezete a székhelytelepülés képviselő-testületének hivatala, a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal végzi mindazon 

feladatokat, melyek a többcélú társulással kapcsolatosan felmerülnek. Így különösen a pénzügyi 

feladatokat, a Társulás keretében ellátott szakmai irányítási feladatokat, a Társulás működtetésével 

kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 103/2013. számú határozatával 2013. 

07. 01. hatálybalépéssel Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás helyett létrehozta a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulását, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulást, az önkormányzati társulás területének összehangolt fejlesztésére 

(különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi 

közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a 

településfejlesztés összehangolására. 

 

Közös feladatellátást az alábbi feladatok képeznek: 

Alapfokú oktatás-nevelés 

Pedagógiai szakszolgálati feladatok:  

logopédiai ellátás,  

      nevelési tanácsadás 

            gyógytestnevelés 

Szociális alapszolgáltatási feladatok: 

családsegítés 

            házi segítségnyújtás 

            jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

            támogató szolgálat 

            közösségi pszichiátria 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

Belső ellenőrzés 

Egészségügyi feladatok 

Mozgókönyvtári szolgáltatás 

Területfejlesztés 

Kistérségi közmunkaprogram megvalósítása 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása  

 

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint helyi 

nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait, 

szakemberek tapasztalatait.  
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 

fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik 

tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből 

kilépjenek. 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 

hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg és súlyos 

megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek között a 

rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci 

esélyek szűkülésére, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a 

megfelelő ellátásokra, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza (ld. pl. 

A tartós szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, Budapest Intézet, 2012., 

www.budapestinstitute.eu/uploads/tartós szegénység okok 1.1pdf).  

A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az 

érintett egészségi állapotában is jelentkezik. Ma Magyarországon minden harmadik ember a 

szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok 

különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségben élőket.  

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség. Okai között 

szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult 

iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, alacsony 

jövedelem.  

A jövedelem és vagyon fogalmát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 4.§-a és a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. §-a határozza 

meg a hatályuk alá tartozó ellátások vonatkozásában. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A HEP-ben elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat az Flt-ben és 

az Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 

lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző 

korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos 

adatokkal is. 

 

Szentgotthárd és térsége mind a munkaerő-piacára való tekintettel, mind a területi elhelyezkedését 

illetően különleges helyzetben van. Területi elhelyezkedését illetően előnyökkel és hátrányokkal 

is számolhatunk. A határ közelsége, a migráció lehetősége jelentősen csökkenti a regisztrált 

munkanélküliek számát. Az idősebb és képzettebb munkaerőt a nyelvismeret hiánya tartja itt. A 

fiatalok többnyire rendelkeznek megfelelő nyelvismerettel, megfelelő szakképesítéssel nem 

http://www.budapestinstitute.eu/uploads/tartós
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mindig, de a csábító kereseti lehetőség vonzza őket külföldre. 

A térségben a húzóerő a feldolgozóipar, azon belül is a gépgyártás, fémfeldolgozás, textilipar. A 

gépgyártást és részben a fémfeldolgozás területén a nagyobb foglalkoztatók: az Opel 

Szentgotthárd Kft. és a beszállítói cégei, illetve a Kiswire (ArcelorMittal) Szentgotthárd Kft. és 

egyéb fémmegmunkáló vállalkozások. A nagyvállalkozások száz főt meghaladó munkaerő-

kölcsönző állománnyal rendelkeznek, és elsősorban oda kerülnek az új munkatársak. A 

kölcsönzők rendszerint ezeknek a dolgozóknak a bérszámfejtését is végzik. Míg az elmúlt 

években főleg az operátori állomány került a kölcsönzőkhöz, most a mérnöki munkakörök és 

magasan képzett ügyintézők kivételével szinte mindenki ott kezdi a foglalkoztatást. Egyfajta 

pufferként használják a cégek és jól szolgál, ha van folyamatban olyan pályázati, munkahely-

megőrzési vállalásuk, ami pl. a saját állományban lévő munkatársak megtartására irányul. A 

feldolgozóipari ágazatok intenzíven Szentgotthárdra és a szentgotthárdi Ipari Parkra 

koncentrálódnak. 

A bedolgozó cégek 5-6 éve ugyanazok (névváltozások történnek). A megbízó működésének és 

igényeinek megfelelően dolgoznak. 2012. év végére az általuk foglalkoztatott létszám 

kismértékben emelkedett. A tevékenységüket főleg az alábbi területeken végzik: raktározás-

targoncavezető, csomagoló; karbantartás-takarítás, lakatos, karbantartó, mérnök; minőség-

ellenőrzés-minőségellenőr, operátor. Amennyiben a megbízónál tartósan visszaesik a 

rendelésállomány, a kölcsönzött állománnyal együtt őket érintik először a létszámcsökkentő 

intézkedések. 

A korábban húzóágazatként szereplő textilipar még ma is sok embert foglalkoztat a térségben. Az 

ágazatot elsősorban olasz tulajdonban lévő cégek képviselik, amelyek a termékeiket döntően 

külföldi piacokon értékesítik. Így rendelésállományuk stabil, a nagy fluktuáció ellenére szinte 

folyamatosan növelik a foglalkozatott létszámukat (a textilipari szakemberek hiánya mellett is). 

A szezonalitás elsősorban a vendéglátást, illetve az építőipar ágazatot érinti a térségben. A 

vendéglátó és turisztikai szolgáltatók természetesen a nyári időszakban működnek a 

legintenzívebben. A téli időszakban már csak a hétvégék, hosszú hétvégék és ünnepnapok hozzák 

a legtöbb fizetővendéget, akik többségében Ausztriából érkeznek. 

A felkészültebb, munkatapasztalattal és német nyelvismerettel rendelkező álláskeresők 

Ausztriában találnak munkát (szakács, pincér, masszőr, uszodamester, szobaasszony). Így a 

szakember folyamatosan cserélődnek, csak abban az esetben tarthatók meg, ha kellően magas a 

munkabér. 

Sok álláskereső, de még munkaviszonyban álló is, gyakran vállal mezőgazdasági idénymunkát, 

vagy takarítást. Az építőiparban, a téli időszakban a munkavállalók jelentős részét - mind a hazai, 

mind a külföldön dolgozókat - elbocsátják. A többségüket a szezon indulásával, tavasszal újra 

foglalkoztatják. A térség építőipari vállalkozásai főként egy adott megbízás, projekt erejéig 

foglalkoztatják a munkatársakat. A nagyobb projekteket pedig szinte mindig alvállalkozóknak 

adják ki. A térségi vállalkozók gyakran kapnak megbízásokat Ausztriából is. A németül beszélő, 

jobb szakemberek önállóan és könnyedén elhelyezkednek Ausztriában, szezonidőszakban. 

A Szentgotthárdi nagyobb létszámot foglalkoztató cégeknél az elkövetkező időszakban (2015-ig) 

jelentős létszám felvételére kerül sor. A kisebb foglalkoztatók többnyire támogatással veszik fel a 

munkavállalókat. Erős szezonális ingadozások mellett a korábbi években a férfiak száma volt 

magasabb az álláskeresők között. Ennek egyik oka az is, hogy a közfoglalkoztatási programok 

elsősorban a férfiaknak kínáltak munkalehetőséget.  

 

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

év  

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma 

nő férfi összesen 
nő férfi összesen 

fő % fő % fő % 

2008 3074 3221 6295 164 5,3% 186 5,8% 350 5,6% 

2009 3046 3190 6236 150 4,9% 246 7,7% 396 6,4% 

2010 3035 3248 6283 139 4,6% 173 5,3% 312 5,0% 
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2011 3024 3160 6184 100 3,3% 119 3,8% 219 3,5% 

2012 3016 3127 6184 98 3,2% 101 3,2% 199 3,2% 

2013 2973 3116 6143 71 2,4% 87 2,5 158 2,6% 

Forrás: TeIR  

 

 

 

 

 

 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

 

  

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 
350 396 297 211 206 158 

20 éves és fiatalabb 

f

ő 
10 11 3 1 3 

5 

% 2,9% 2,8% 1,0% 0,5% 1,5% 3,2% 

21-25 év  

f

ő 
54 56 34 17 31 

16 

% 15,4% 14,1% 11,4% 8,1% 15,0% 
10,13

% 

26-30 év 

f

ő 
42 53 26 24 22 

21 

% 12,0% 13,4% 8,8% 11,4% 10,7% 13,3% 

31-35 év 

f

ő 
38 48 31 25 20 

8 

% 10,9% 12,1% 10,4% 11,8% 9,7% 5,06% 

36-40 év 

f

ő 
39 40 41 21 27 

25 

% 11,1% 10,1% 13,8% 10,0% 13,1% 15,8% 

41-45 év 

f

ő 
41 45 30 23 18 

13 

% 11,7% 11,4% 10,1% 10,9% 8,7% 8,22% 

46-50 év 

f

ő 
50 37 34 22 16 

19 

% 14,3% 9,3% 11,4% 10,4% 7,8% 
12,03

% 

51-55 év 

f

ő 
46 58 45 38 28 

16 

% 13,1% 14,6% 15,2% 18,0% 13,6% 
10,13

% 

56-60 év 

f

ő 
28 47 48 37 36 

29 

% 8,0% 11,9% 16,2% 17,5% 17,5% 
18,35

% 

61 év felett 

f

ő 
2 1 5 3 5 

6 

% 0,6% 0,3% 1,7% 1,4% 2,4% 3,8% 

Forrás: TeIR        

 

A 2008 őszén kezdődő recesszió érzékenyen érintette a megye gazdaságát, különösen a magas 
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exportorientáltságú gépipari cégeket és azok beszállítóit.  

Szentgotthárd térségének gazdaságában – elsősorban a külföldi befektetőknek köszönhetően – 

meghatározó szerepet tölt be a gépipar, amely érzékenyen reagált a világgazdaságban zajló 

folyamatokra. A megrendelések mérséklődése több munkáltatónál a foglalkoztatottak számának 

csökkenését vonta maga után, mely a munkanélküliség jelentős bővüléséhez vezetett. A kedvezőtlen 

gazdasági folyamatok következtében 2009. évben a munkanélküliek száma jelentős emelkedést 

mutat. 

 

A 15-64 év közötti lakónépesség aránya – az összes népesség számához hasonlóan – a vizsgált 

időszakban, 2010. évet kivéve, csökkenést mutat. A nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 

2009. évben emelkedést, 2011. és 2012. években csökkenő tendenciát mutat.  

Nem mutatható ki a statisztikai adatokból, hogy milyen súlya van az Ausztriában végezhető, sokszor 

csak alkalmi munkának. ugyanakkor tudjuk, hogy ez a szegmens is jelentős súllyal van jelen a 

mindennapokban. 

Az álláskeresők száma 2009. évben növekedett, ezt követően kismértékben csökkent.  A 

munkanélküliség az idősebb, 50 év feletti munkavállalókat sújtja nagyobb mértékben.  

A nyilvántartott álláskeresők számának csökkenésével egyidejűleg módosult a munkanélküliek 

összetétele is. A férfi álláskeresők aránya csökkent. Ebben minden bizonnyal szerepet játszottak a 

közfoglalkoztatási programok, amelyek elsősorban férfi munkavállalóknak kínáltak lehetőségeket.   

Elmondható, hogy a tartósan, 180 napnál régebben munkanélküliek száma a nyilvántartott 

munkanélküliek számához viszonyítva magas. Különösen kiugró ez a szám a 2009. évben.  

 

Térségben zajló gazdasági folyamatok főbb jellemzői 

 

Beruházások, fejlesztések munkaerő-piaci hatása 

 

A gazdasági folyamatok alapvetően stagnáltak. A beruházások szinte csak a feldolgozóiparban 

realizálódtak. Ezen belül a legintenzívebb területek a gépjármű- és fémipari ágazatok voltak az 

elmúlt években. A térségben két nagyvállalkozás is tevékenykedik ezekben az ágazatokban. 

Az Opel Szentgotthárd Kft. új flexibilis (többféle motorplatform gyártására alkalmas) motorgyárat 

telepített Szentgotthárdon. Ez hosszú távon, várhatóan 1500 embernek biztosít munkalehetőséget az 

Opelnél és több száznak, a beszállító vállalatoknál is. A régi motorokból az eladott darabszámot 

sikerült növelniük. Ez annak köszönhető, hogy 2014 áprilisában megkezdődött a kiszállítás az 

anyavállalat, a General Motors amerikai és mexikói gyáraiba. Ugyanakkor tízezres nagyságrendben 

szállítanak Kínába és Dél-Koreába is. A cég most a „régi‖ 1,6 és 1,8 literes motorokat gyártja a 

tengerentúlra. 2012-ben még nem indult meg az új motorsoron a termelés, csak teszt-példányokat 

készítettek. A flex-motorgyár 2013 februárjában kezdte meg a sorozatgyártást. A járműgyártásban 

és gépgyártásban több száz fő (csak az OPEL-ben már 1200 körül van a foglalkoztatás) álláskereső 

helyezkedett el. A ki- és belépők viszonylatában a kismértékű fluktuáció nem jelentős. A 

valóságban a létszámnövekedés jóval nagyobb mértékű, de a bekerülő dolgozók jelentős része nem 

a kirendeltségi ügyfelek közül került kiválasztásra. A regisztrált álláskeresőik főleg operátori, 

mechanikus és villamos karbantartói munkakörökben helyezkedtek el, és szinte valamennyien 

műszaki végzettségűek, vagy korábban a cégnek dolgoztak. Viszont 2015-re el kell érniük az 1500 

fős foglalkoztatást, így már más szakképzettséggel rendelkező munkaerőt is felvesznek, de előnyt 

élvez mindenképpen a műszaki szakképzettség. 

Az Opelnek bedolgozó vállalkozások egy része projektmunkában dolgozott az új gyártóüzemen 

illetve az ehhez kapcsolódó infrastruktúrán. 

Az ipari parkban tevékenykedő vállalkozások helyzete stabil, de új, kapacitásbővítő fejlesztésekbe 

még nem invesztáltak. Az Opel termelésének felfutása miatt ez a helyzet várhatóan változni fog. 

A foglalkoztatotti létszám kismértékben emelkedett, főleg közvetlenül a cég székhelyére települt 

vállalkozásoknál (raktározás: targoncavezető, csomagoló; karbantartás: takarító, lakatos, 

karbantartó, mérnök; minőség-ellenőrzés: minőségellenőr, operátor). 
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A másik nagyvállalkozás a Kiswire (ArcelorMittal) Szentgotthárd Kft., amelynek a legutóbbi 

komoly fejlesztése 2007. és 2008. év során valósult meg. Ennek eredményeként a gumiabroncsok 

megerősítéséhez használt szövött acéldrót késztermék minden technológiai folyamata elvégezhető 

náluk. A 2014-2015-ös időszakban nem történtek olyan fejlesztések a cégnél, amelyek a saját 

állományba tartozó dolgozói létszámot növelték volna, inkább a megrendeléseikhez próbálták 

munkaerő felvételüket igazítani. 

A többi fémfeldolgozó-ipari cég csak innovatív fejlesztésekbe invesztált. A fluktuáció pótlásán 

kívül egyéb felvétel nem valósult meg. 

Szentgotthárd és térségében a textilipari cégek az aktív korú lakosság egy jelentős hányadát 

foglalkoztatják. A tavalyi évhez képest az ágazatba jóval kevesebbet invesztáltak a cégek, amelyek 

főleg olasz és osztrák tulajdonosi befolyással bírnak. 2014-ben 20 fő helyezkedett el az álláskeresők 

közül ezeknél a vállalkozásoknál és majdnem ennyi lépett is ki. Próbálták a hiányzó 

munkavállalókat külföldiekkel betölteni. 

A fafeldolgozó ágazatban tevékenykedő cégek köre kiegészült egy, az Opelnek bedolgozó 

csomagolástechnikai céggel (Pawel Packing Kft.). A cég 45 embernek ad munkahelyet, de 30 főre 

az idén bejelentették a csoportos létszámcsökkentési szándékukat, ugyanis az Opel nem 

hosszabbította meg a velük kötött korábbi szerződést. 

Az Ames Hungaria Kft. egy spanyol tulajdonban lévő fémipari vállalkozás. Félkész termékek, cnc 

megmunkálását végzi Szentgotthárdon. Jelenleg 17 főt foglakoztat. 2015-16-17-ben évente átlag 15 

fővel szeretnék növelni a foglalkoztatotti létszámot. A cég hosszú távon akár porkohászati üzemet is 

telepítene és több mint 100 fő foglalkoztatását sem tartja kizártnak. A jelenlegi munkavezetők már 

megvannak. A tárgyalások, a foglalkoztatói regisztráció és az állásajánlatok nyilvántartásba vétele 

elkezdődött. Cnc gépkezelőket és minőségellenőröket-csomagolókat fognak felvenni első körben. 

Szolgáltatás-ágazatban tevékenykedő vállalkozások főleg kereskedelmi és vendéglátó-ipari cégek. A 

vendéglátó cégek működését a sok versenytárs mellett a szezonalitás, illetve az osztrák határ 

közelsége befolyásolja. Újonnan letelepedő vállalkozás nem jelent meg ebben a szektorban. Ez a 

piac telített, a versenytársak miatt sokat kell invesztálni a marketingbe és a meglévő munkatársak 

megtartásába. Több álláskereső csak egy átmeneti állomásnak tekinti ezeket a munkahelyeket, egy 

ausztriai állás felé vezető úton.  

A kereskedelmi vállalkozásokat illetően legtöbb munkahelyet a nagyobb élelmiszer- és vegyi áru 

kereskedelemmel foglalkozó cégek adják és veszik el. Ebben az ágazatban, a térségben a 

kisvállalkozások száma elenyésző, több a mikro vállalkozás, amelyek főleg családi vállalkozások. 

Sajnos elég sok a kényszervállalkozás is, ami a fizikai közérzetet javító szolgáltatások, fodrászat, 

kozmetika területén jellemző. Ezek többsége a versenytársak előnye, és a beállt vendégforgalom 

miatt viszonylag hamar befejezi működését és alkalmazottként találják meg a helyüket 

Szentgotthárdon vagy Ausztriában. 

A mezőgazdaság és erdőgazdálkodás ágazatban főleg a különféle közfoglalkoztatási programokban 

résztvevők tevékenykednek, a közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően az ott dolgozók 

foglalkoztatása az év végéig biztosított. A többi foglalkoztató egyéni vállalkozó és őstermelő, a 

gazdasági tevékenységük nincs jelentős hatással a térség foglalkoztatási szerkezetére.   

Az építőipari cégek főleg mikro-, vagy kisvállalkozások. Nagyobb projektmunkák, lakóparkok 

építése, magánszemélyek építkezéseinek alvállalkozóiként dolgoznak. Ebben az ágazatban is 

kismértékben pozitív az egyenleg a kiáramlás javára. Az építőipari foglalkozások mérsékelten 

keresettek a térségben, csak az adott munka elvégzéséig szólnak a szerződések, ezért inkább 

vállalkozóknak adják ki a feladatokat. Ellenben Ausztriában keresettek a szakemberek és az év nagy 

részében foglalkoztatják őket (kőműves, bútorasztalos). 

 

A gazdasági folyamatok alapvetően stagnáltak. A beruházások szinte csak a feldolgozóiparban 

realizálódtak. Ezen belül a legintenzívebb területek a gépjármű- és fémipari ágazatok voltak az 

elmúlt években. A térségben két nagyvállalkozás is tevékenykedik ezekben az ágazatokban. 

Az Opel Szentgotthárd Kft. új flexibilis (többféle motorplatform gyártására alkalmas) motorgyárat 

telepített Szentgotthárdon. Ez hosszú távon, várhatóan 1500 embernek biztosít munkalehetőséget az 
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Opelnél és több száznak, a beszállító vállalatoknál is. A régi motorokból az eladott darabszámot 

sikerült növelniük. Ez annak köszönhető, hogy tavaly áprilisban megkezdődött a kiszállítás az 

anyavállalat, a General Motors amerikai és mexikói gyáraiba. Ugyanakkor tízezres nagyságrendben 

szállítanak Kínába és Dél-Koreába is. A cég most a „régi‖ 1,6 és 1,8 literes motorokat gyártja a 

tengerentúlra. 2012-ben még nem indult meg az új motorsoron a termelés, csak teszt-példányokat 

készítettek. A flex-motorgyár 2013. februárban kezdi meg a sorozatgyártást. A járműgyártásban és 

gépgyártásban több száz fő (csak az OPELBEN már 1200 körül van a foglalkoztatás) álláskereső 

helyezkedett el. A ki-belépők viszonylatában kismértékű fluktuáció nem jelentős. A valóságban a 

létszámnövekedés jóval nagyobb mértékű, de a bekerülő dolgozók jelentős része nem a 

kirendeltségi ügyfelek közül került kiválasztásra. A regisztrált álláskeresőink főleg operátori és 

mechanikus és villamos karbantartói munkakörökben helyezkedtek el, és szinte valamennyien 

műszaki végzettségűek, vagy korábban a cégnek dolgoztak. Viszont 2015-re el kell érniük az 1500 

fős foglalkoztatást így már más szakképzettséggel rendelkező munkaerőt is felvesznek, de előny 

élvez mindenképpen a műszaki szakképzettség. 

Az Opelnek bedolgozó vállalkozások egy része projektmunkában dolgozott az új gyártóüzemen 

illetve az ehhez kapcsolódó infrastruktúrán. 

Az ipari parkban tevékenykedő vállalkozások helyzete stabil, de új, kapacitásbővítő fejlesztésekbe 

még nem invesztáltak. Az Opel termelésének felfutása miatt ez a helyzet várhatóan változni fog.  

A foglalkoztatott létszám kismértékben emelkedett, főleg közvetlenül a cég székhelyére települt 

vállalkozásoknál (raktározás-targoncavezető, csomagoló; karbantartás-takarító, lakatos, karbantartó, 

mérnök; minőség-ellenőrzés-minőségellenőr, operátor). 

A másik nagyvállalkozás az Kiswire (ArcelorMittal )Szentgotthárd Kft., amelynek a legutóbbi 

komoly fejlesztése 2007. és 2008. év során valósult meg. Ennek eredményeként a gumiabroncsok 

megerősítéséhez használt szövött acéldrót késztermék minden technológiai folyamata elvégezhető 

náluk. 2014 –2015 eddigi időszakban nem történtek olyan fejlesztések a cégnél, amelyek a saját 

állományba tartozó dolgozói létszámot növelték volna. Inkább a megrendeléseikhez próbálták 

munkaerő felvételüket igazítani. 

A többi fémfeldolgozó-ipari cég csak innovatív fejlesztésekbe invesztált. A fluktuáció pótlásán 

kívül egyéb felvétel nem valósult meg. 

Szentgotthárd és térségében a textilipari cégek az aktív korú lakosság egy jelentős hányadát 

foglalkoztatják. A tavalyi évhez képest az ágazatba jóval kevesebbet invesztáltak a cégek, amelyek 

főleg olasz és osztrák tulajdonosi befolyással bírnak. 2014-ben 20 fő helyezkedett el az álláskeresők 

közül ezeknél a vállalkozásoknál és majdnem ennyi lépett is ki és próbálták a hiányzó 

munkavállalókat külföldiekkel betölteni. 

A fafeldolgozó ágazatban tevékenykedő cégek köre kiegészült egy az Opelnek bedolgozó 

csomagolástechnikai céggel (Pawel Packing Kft.). A cég 45 embernek ad munkahelyet, de 30 főre 

az idén bejelentették a csoportos létszámcsökkentési szándékukat 30 főre, ugyanis az Opel nem 

hosszabbította meg a velük kötött korábbi szerződésüket. 

 Az Ames Hungaria Kft. egy spanyol tulajdonban lévő fémipari vállalkozás. Félkész termékek cnc 

megmunkálását fogják végezni Szentgotthárdon. Kb. 15 fővel képzelik a létszámindítást( jelenleg 

17 fő foglakoztatása folyik),június-júliusban. 2015-16-17-ben évente átlag 15 fővel 

szeretnék növelni a foglalkoztatott létszámot. A cég hosszú távon akár porkohászati üzemet is 

telepítene és több mint 100 fő foglalkoztatását sem tartja kizártnak. A jelenlegi munkavezetők már 

megvannak. A tárgyalások, a foglalkoztatói regisztráció és az állásajánlatok nyilvántartásba vétele 

elkezdődött. Cnc gépkezelőket és minőségellenőröket-csomagolókat fognak felvenni első körben. 

Szolgáltatás-ágazatban tevékenykedő vállalkozások főleg kereskedelmi és vendéglátó-ipari cégek. A 

vendéglátó cégek működését a sok versenytárs mellett a szezonalitás, illetve az osztrák határ 

közelsége befolyásolja. Újonnan letelepedő vállalkozás nem jelent meg ebben a szektorban. Ez a 

piac telített, a versenytársak miatt sokat kell invesztálni a marketingbe és a meglévő munkatársak 

megtartásába. Több álláskereső csak egy átmeneti állomásnak tekinti ezeket a munkahelyeket, egy 

ausztriai állás felé vezető úton.  

A kereskedelmi vállalkozásokat illetően legtöbb munkahelyet a nagyobb élelmiszer- és vegyi áru 
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kereskedelemmel foglalkozó cégek adják és veszik el. Ebben az ágazatban, a térségben a 

kisvállalkozások száma elenyésző, több a mikro vállalkozás, amelyek főleg családi vállalkozások. 

Sajnos elég sok a kényszervállalkozás is, ami a fizikai közérzetet javító szolgáltatások, fodrászat, 

kozmetika területén jellemző. Ezek többsége a versenytársak előnye, és beállt vendégforgalom miatt 

viszonylag hamar befejezi működését és alkalmazottként találják meg a helyüket Szentgotthárdon, 

vagy Ausztriában. 

A mezőgazdaság és erdőgazdálkodás ágazatban főleg a különféle közfoglalkoztatási programokban 

résztvevők tevékenykednek, a közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően az ott dolgozók 

foglalkoztatása az év végéig biztosított. A többi foglalkoztató egyéni vállalkozó és őstermelő, a 

gazdasági tevékenységük nincs jelentős hatással a térség foglalkoztatási szerkezetére.   

Az építőipari cégek főleg mikro, vagy kisvállalkozások. Nagyobb projektmunkák, lakóparkok 

építése, magánszemélyek építkezéseinek alvállalkozóiként dolgoznak. Ebben az ágazatban is 

kismértékben pozitív az egyenleg a kiáramlás javára. Az építőipari foglalkozások mérsékelten 

keresettek a térségben, csak az adott munka elvégzéséig szólnak a szerződések, ezért inkább 

vállalkozóknak adják ki a feladatokat. Ellenben Ausztriában keresettek a szakemberek és az év nagy 

részében foglalkoztatják őket (kőműves, bútorasztalos). 

 

Munkaerő-piaci folyamatok (sajátosságok, szezonális foglalkoztatás mértéke, nehézségek 

problémák) 

 

A térségben a húzóerő a feldolgozóipar, azon belül is a gépgyártás, fémfeldolgozás, textilipar. A 

gépgyártást és részben a fémfeldolgozás területén a nagyobb foglalkoztatók: az Opel Szentgotthárd 

Kft. és a beszállítói cégei, illetve a Kiswire (ArcelorMittal) Szentgotthárd Kft., és egyéb 

fémmegmunkáló vállalkozások. A nagyvállalkozások száz főt meghaladó munkaerő-kölcsönző 

állománnyal rendelkeznek, és elsősorban oda kerülnek az új munkatársak. A kölcsönzők rendszerint 

ezeknek a dolgozóknak a bérszámfejtését is végzik. Míg az elmúlt években főleg az operátori 

állomány került a kölcsönzőkhöz, most a mérnöki munkakörök és magasan képzett ügyintézők 

kivételével szinte mindenki ott kezdi a foglalkoztatást. A feldolgozóipari ágazatok intenzíven 

Szentgotthárdra és a szentgotthárdi Ipari Parkra koncentrálódnak. 

A korábban húzóágazatként szereplő textilipar még ma is sok embert foglalkoztat a térségben. Az 

ágazatot elsősorban olasz tulajdonban lévő cégek képviselik, amelyek a termékeiket döntően 

külföldi piacokon értékesítik. Így rendelésállományuk stabil, a nagy a fluktuáció ellenére szinte 

folyamatosan növelik a foglalkozatott létszámukat (a textilipari szakemberek hiánya mellett is). 

 A szezonalitás elsősorban vendéglátást, illetve az építőipar ágazatot érinti a térségben. A 

vendéglátó és turisztikai szolgáltatók természetesen a nyári időszakban működnek a 

legintenzívebben. A téli időszakban már csak a hétvégék, hosszú hétvégék és ünnepnapok hozzák a 

legtöbb fizetővendéget, akik többségében Ausztriából érkeznek. 

A felkészültebb, munkatapasztalattal és német nyelvismerettel rendelkező álláskeresők Ausztriában 

találnak munkát (szakács, pincér, masszőr, uszodamester, szobaasszony). Így a szakember 

folyamatosan cserélődnek, csak abban az esetben tarthatók meg, ha kellően magas a munkabér. 

Sok álláskereső, de még munkaviszonyban álló is, gyakran vállal mezőgazdasági idénymunkát, 

vagy takarítást. Ez megnehezíti a sikeres közvetítéseket betanított munkahelyekre, amelyek 

általában minimálbért kínálnak. 

Az építőiparban, a téli időszakban a munkavállalók jelentős részét - mind a hazai, mind a külföldön 

dolgozókat - elbocsátják. A többségüket a szezon indulásával, tavasszal visszaveszik. A térség 

építőipari vállalkozásai főként egy adott megbízás, projekt erejéig foglalkoztatják a munkatársakat. 

A nagyobb projekteket pedig szinte mindig alvállalkozóknak adják ki. A térségi vállalkozók 

gyakran kapnak megbízásokat Ausztriából is. 

A németül beszélő, jobb szakemberek önállóan és könnyedén elhelyezkednek Ausztriában, 

szezonidőszakban. 

 

Munkaerő iránti kereslet 
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Gépgyártás: folyamatos a kereslet mechanikus és elektromos karbantartók vonatkozásában. A 

kistérségben még nincs, illetve nem az elvárásoknak megfelelő színvonalú a képzés, hogy az itt 

végzettek eredményesen elhelyezkedjenek. Villamos-ipari végzettségű szakemberek nincsenek a 

térségben. Hasonló a probléma a mérnök munkavállalókra is, mivel műszaki képzés nincs Vas 

megyében. Jelenleg a műszaki képzésben máshol tanulók visszatérése a térségbe nem jellemző. 

Fémfeldolgozás: a gépgyártáshoz hasonlóan itt is szükség lenne karbantartó szakemberekre. A 

fémforgácsoló szakmát végzettek száma alacsony, a többségük idős, a tudásuk elavult. A 

szentgotthárdi szakképző iskolában 2013-ban már lesz lehetőség ilyen képzést is választani. A 

CNC-programozó és megmunkálóktól komoly szakmai tudást várnak el a térségi vállalkozások, 

ezért is ritka, hogy helybéli szakember tölti be a pozíciót. 

Textilipar: szövő szakember a térségben nem található, ennek pótlására az olasz textilipari cégek 

ukrán munkavállalókat hoztak/hoznak Szentgotthárdra, illetve most már vállalnák bizonyos 

munkavállalók betanítását is, mivel ilyen képzés már nincs sem a térségben, sem máshol. 

 

Létszámleépítések 

 

A Munka Törvénykönyve szerinti, bejelentett létszámleépítést illetően egy cég, az URS Hungaria 

Kft. jelentett be és végre is hajtja a leépítést 2015.08.16-ig, amely 108 főt érint. Nem nyerték el az 

Opel-től korábban általa végrehajtott szolgáltatási tendert. Helyettük egy VOITH Kft. nevű cég 

nyert a pályázati kiíráson. Ők folyamatosan tárgyalnak a jelenlegi dolgozókkal az átvételüket 

illetően. Az URS Kft. a fent jelzett időponttal szabályosan hajtja végre a létszámleépítést: minden 

járandóságát kifizeti a volt munkavállalóinak. A Pawel Packing Kft. is bejelentette szándékát 30 

főre július hónapban. Itt 30 főt érint a leépítés.  

 

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és 

aránya 

év  

nyilvántartott/regisztrált 

munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen nő férfi összesen 

2008 186 164 350 80 70 150 43,0% 42,7% 42,9% 

2009 246 150 396 86 152 238 35,0% 101,3% 60,1% 

2010 139 173 312 70 86 156 50,4% 49,7% 50,0% 

2011 100 119 219 45 51 96 45,0% 42,9% 43,8% 

2012 98 101 199 39 31 70 39,8% 30,7% 35,2% 

2013 71 87 158 28 32 60 39,5% 36,8% 38% 

   Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

év 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 615 622 1237 11 1,8% 16 2,6% 27 2,2% 

2009 246 150 396 6 2,4% 14 9,3% 20 5,1% 

2010 139 173 312 11 7,9% 10 5,8% 21 6,7% 

2011 100 119 219 3 3,0% 5 4,2% 8 3,7% 

2012 581 573 1154 9 1,6% 13 2,3 22 1,9% 
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2013 552 572 1124 4 0,7% 6 1% 10 0,9% 

 

A pályakezdők számának alakulását szezonalitás jellemzi. A tanév befejeződését követően a nyári 

hónapokban megemelkedik a frissen végzett fiatal álláskeresők száma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év 

15 éves és idősebb 

lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább 

általános iskolát 

végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem 

rendelkezők 15-x évesek száma 

összes

en 
nő férfi 

összes

en 
nő férfi Összesen nő férfi 

 fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 7760 3987 3773 6986 3452 3534 774 10,0% 535 13,4% 239 6,3% 

2011 7599 3912 3687 7322 3706 3616 277 3,6% 206 5,3% 71 1,9% 

Forrás: TeIR, KSH  Népszámlálás          

 

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 

nyilvántartot

t álláskeresők 

száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

8 általános 
8 általánosnál magasabb iskolai 

végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 350 4 1,1% 83 23,7% 263 75,1% 

2009 396 3 0,8% 91 23,0% 302 76,3% 

2010 312 5 1,6% 68 21,8% 239 76,6% 

2011 219 4 1,8% 42 19,2% 173 79,0% 

2012 199 3 1,5% 36 18% 160 80,4% 

2013 158 2 13% 31 19,6% 125 79,1% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

Kivenni: 
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Forrás: Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség 

Helyette: 

 
Forrás: VMKH Körmendi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály Szentgotthárdi Munkaerőpiaci Pont 

 

2014. és 2015. évben az álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása alapvetően nem 

változott. A legtöbb álláskereső középiskolába (szakmunkásképző, szakiskola, szakközépiskola, 

technikum, gimnázium) járt, alacsony iskolai végzettséggel (maximum 8. általános) 36% keresett 

munkát 2015. I félévben, míg 2014 ezen időszakában 39% volt az arány. A diplomások aránya 

némileg bővült a megfigyelt időszak alatt, de még így is 10% alatt maradt (7,04%). 

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők közel fele már betöltötte az 50. élet évét. A 

középiskolát végzettek és a diplomával rendelkezők között legnagyobb arányban a középkorúak 

fordulnak elő. 

2015. I. félévében az álláskeresők 34,8 % rendelkezett legfeljebb 8. általánossal, amely közel 3,3%-

kal több mint egy évvel korábban. A jelentős ütemű csökkenés döntően annak a következménye, 

hogy a közfoglalkoztatási programok keretében elsősorban az alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkezők mellett már szakmunkásoknak is kínáltak munkalehetőséget. 

Legnagyobb ütemben a diplomás álláskeresők száma fogyott.  

A vizsgált időszak alatt az álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása alapvetően nem 

változott. A legtöbb álláskereső középiskolába (szakmunkásképző, szakiskola, szakközépiskola, 

technikum, gimnázium) járt, alacsony iskolai végzettséggel (maximum 8. általános) 20-21 % 

keresett munkát. A diplomások aránya némileg bővült a megfigyelt időszak alatt, de még így is 

jelentősen 10 % alatt maradt.  
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A KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján a 7 éves és idősebb népesség legmagasabb befejezett 

iskolai végzettség szerinti adatai: az általános iskola 8. évfolyamát elvégzettek száma 2180 fő, 

középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 1964 fő, érettségizett 2310 fő, egyetemi-

főiskolai oklevéllel rendelkezik 906 fő. 

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők közel fele már betöltötte az 50. életévét. A 

középiskolát végzettek és a diplomával rendelkezők között legnagyobb arányban a középkorúak 

fordulnak elő. 

2012-ben az álláskeresők közül havonta átlagosan 45-en rendelkeztek legfeljebb 8. általánossal, 

amely közel 20 %-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A jelentős ütemű csökkenés döntően 

annak a következménye, hogy a közfoglalkoztatási programok keretében elsősorban az alacsony 

iskolai végzettséggel rendelkezőknek kínáltak munkalehetőséget. 

A munkát keresők közül 155-en jártak valamilyen középiskolába, számuk 16 %-kal kevesebb a 

2011. évinél. Legnagyobb ütemben a diplomás álláskeresők száma fogyott, így 2012-ben 17-en 

szerettek volna felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben elhelyezkedni.  A diplomások aránya 

némileg bővült a megfigyelt időszak alatt, de még így sem jelentős. 

 

Kivenni: 
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Forrás: Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség 

 

 

Helyette: 

 
 

Az álláskeresők között legtöbben középkorúak. Számuk évről évre csökkent. Az 
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idősebbek száma is csökkent a megfigyelt időszak alatt, de kisebb ütemben, mint a 

középkorosztályé. 2015. I. félévében havonta átlagosan 120 fő 50 év feletti keresett 

munkát a Munkaerő-piaci Pont közreműködésével. Közöttük legnagyobb arányban 

középiskolát végeztek (2/3 része szakmunkás), minden negyediknek legfeljebb 8. 

általános iskolai végzettsége volt és 5% rendelkezett diplomával. 

 

A fiatal álláskeresők 2012-ben nagyobb számban kerestek üres állást, mint 2011-ben. 

Iskolai végzettségüket tekintve, a körükben kisebb arányban fordulnak elő alacsony 

iskolai végzettségűek, mintegy 82,4% járt középiskolába (legtöbben 

szakmunkásképzőbe illetve szakközépiskolába), diplomával mindössze 6% rendelkezett. 

 

2011. szeptember 1-jétől jelentős változások történtek az álláskeresési ellátásokat érintő 

szabályozásban, amelyek erősen befolyásolták a 2012. évi folyamatokat: 

A bérpótló juttatást 2011. szeptember 1-jétől a foglalkoztatást helyettesítő támogatás váltotta 

fel. A szabályozás új elemeként a települési önkormányzat rendeletben előírhatta jogosultsági 

feltételként, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. A foglalkoztatás 

helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2011. december 31. 

után csak annak a személynek folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát 

megelőző egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni, vagy úgy, hogy 

közfoglalkoztatásban vett részt, vagy pedig az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedett el. 

Az álláskeresési járadék folyósításának maximális időtartama 270 napról 90 napra csökkent, 

az álláskeresési segélyek közül pedig csak a nyugdíj előtt lévők számára van lehetőség ilyen 

típusú ellátás megállapítására. 

A rendelkezések következtében a korábbi évekhez képest jelentősen megváltozott az 

álláskeresők ellátás szerinti összetétele, amint azt a következő ábra is mutatja. 

 

 
 

2014. I. félévében átlagosan a regisztrált álláskeresők 15,17 %-a részesült álláskeresési 

járadékban/segélyben, mára ez az arány 14,05 %-ra mérséklődött. Ezzel szemben a FHT 

ellátásban részesülők hányada a korábbi 19,29 %-ról 19,57 %-ra változott. Már 2014. I. 

félévében is meghaladta az 50 %-ot azoknak az álláskeresőknek az aránya, akik semmilyen 

ellátásra nem voltak jogosultak. Ez az arány tovább emelkedett és 2015. I. félévében már 

meghaladta az 58 %-ot. A növekedés oka elsősorban az álláskeresési támogatás időtartamának 
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lerövidítésére vezethető vissza. Többen az ellátás kimerítését követően nem váltak jogosulttá 

FHT ellátásra, ugyanakkor a szolgáltatási tevékenységekre igényt tartva, további 

együttműködést vállaltak a Munkaerő-piaci Ponttal.  

A gazdaság foglalkoztatási hatásainak hosszabb távú következményeként 2014. I. félévének 

január hónapjában emelkedett 100 fölé a járásban a tartósan (legalább 1 éve megszakítás 

nélkül   -  108 fő ) nyilvántartott álláskeresők száma. 2015 megfelelő időszakában – döntően a 

közfoglalkoztatási programok eredményeként - erőteljesen csökkent a számuk, havonta 57-68 

fő között mozgott. A tartós munkanélküliek közel 1/3-a legfeljebb 8 általános iskolát végzett, 

további mintegy 40%-a szakmunkásképzőben szerzett bizonyítványt. A diplomások aránya 

elenyésző (2-3 fő). A legalább 1 éve állást keresők között a fiatalok aránya minimális volt. Az 

idősebb korosztály hányada a korábbi évekhez képest csökkent, ami egyértelműen a 

különböző foglalkoztatási programoknak és a közfoglalkoztatásnak köszönhető. 

Kivenni!>>> 

A regisztrált álláskeresők ellátás szerinti alakulása
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Forrás: Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség 

 

2011-ben havonta átlagosan a regisztrált álláskeresők 36-37 %-a részesült álláskeresési 

járadékban / segélyben, mára ez az arány 20 %-ra mérséklődött. Már 2011-ben is meghaladta 

az 50 %-ot azoknak az álláskeresőknek az aránya, akik semmilyen ellátásra nem voltak 

jogosultak. Ez az arány tovább emelkedett, és 2012-ben már meghaladta a 60 %-ot. A 

növekedés oka elsősorban az álláskeresési támogatás időtartamának lerövidítésére vezethető 

vissza. Többen az ellátás kimerítését követően nem váltak jogosulttá aktív korúak ellátására. A 

gazdasági visszaesés foglalkoztatási hatásainak hosszabb távú következményeként 2009-től 

emelkedett a városban a tartósan (legalább 1 éve megszakítás nélkül) nyilvántartott 

álláskeresők száma. 2011-ben – döntően a közfoglalkoztatási programok eredményeként - 

erőteljesen csökkent a számuk, 2012-ben tovább fogyott a tartós álláskeresők száma.  

 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 év 

általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők száma 
8. évfolyamot felnőttoktatásban 

eredményesen elvégzők száma 

fő Fő % 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 nincs adat nincs adat nincs adat 

2013 nincs adat nincs adat nincs adat 
       Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 

 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában  
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 év 

középfokú 

felnőttoktatásban 

résztvevők 

összesen 

szakiskolai 

felnőttoktatásban  

résztvevők 

szakközépiskolai 

felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 

felnőttoktatásban 

résztvevők 

fő fő % fő % fő % 

2009 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2010 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2011 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2012 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2013 na na na na na na na 

           Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 

 

Mivel Szentgotthárdon általános iskolai és középfokú felnőttoktatás nem működik, ezért ennek a 

témának a magyarázata nem releváns. 

 

Fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen 

 

Az iskolából a munka világába történő zökkenőmentes átmenet a társadalmi beilleszkedés egyik 

legfontosabb feltétele. Gyakran hosszú távon meghatározza az egyén társadalmi pozícióját, 

munkaerő-piaci helyzetét, ezért gazdasági és szociális szempontból egyaránt fontos, hogy az 

iskolapadból kikerülő fiatalok szakmailag felkészülten jelenjenek meg a munkaerőpiacon, az 

iskolában elsajátított ismereteik összhangban legyenek a technológiai követelményekkel, a piaci 

igényeknek megfelelő szintű és szakirányú képzettséggel, konvertálható ismeretekkel 

rendelkezzenek. Az állástalanul töltött idő, az ennek kapcsán szerzett negatív tapasztalatok nemcsak 

elbátortalanító hatásúak, de a munkával nem rendelkező fiatalok eltartása komoly terheket is ró az 

egész társadalomra, és veszteség az elmaradt társadalmi haszon, amit munkaerejük 

kihasználatlansága jelent. 

A rendszerváltás – mely a munkaerőpiacon is hatalmas változásokat eredményezett – a 

munkanélküliség megjelenése és gyors növekedése a fiatalokat fokozottan érintette. Az 

állástalanságukra – a munkaerőpiac idősebb szereplőivel ellentétben – a különböző 

társadalombiztosítási ellátások korábbinál szélesebb körű igénybevételi lehetősége nem jelentett 

megoldást. 

A fiatal generációk kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzetét kétségtelenül javította az iskolarendszerű 

oktatás időtartamának meghosszabbítása. Ennek következtében az állást kereső fiatalok csak 

későbbi életkorban jelentek meg a munkaerőpiacon magasabb iskolai végzettségű, kvalifikáltabb 

munkavállalóként, elvileg nagyobb elhelyezkedési esélyekkel.  

A tanulás tehát felértékelődött, a fiatalok döntően és egyre inkább iskolai végzettségi szintjük 

folyamatos növelésével igyekeznek lépést tartani a munkaerőpiac növekvő elvárásaival.  

Az elmúlt másfél évtized közép- és felsőoktatási expanziójának köszönhetően a fiatalok körében 

nőtt az iskolai végzettség szintje. A középiskolai képzés eltolódott az érettségit adó gimnáziumi és 

szakközépiskolai oktatás irányába, a felsőoktatási intézmények hallgatói létszáma pedig rendkívüli 

mértékben megnőtt. A magasabb képzettségi szint általában javítja az elhelyezkedési esélyeket, és 

ha szükséges, a később bekövetkező pályamódosítások számára is megfelelő alapot biztosít.  

A  képzettségi szint és a munkaerő-piaci esélyek összefüggése nyomán azonban a felsőoktatás 

reformja, a szakképzés átalakítása is hatással lesz a fiatalok helyzetére. A tankötelezettség végét 

megváltoztató szabály 2012. szeptember 1-jétől hatályos, azzal az átmeneti rendelkezéssel együtt, 

melynek értelmében először azok számára csökken a tankötelezettségi korhatár, akik a 2011/2012. 

tanévben nyolcadikosok vagy ennél alacsonyabb évfolyamra járnak.  

A tankötelezettség 18-ról 16 évre való csökkentése heves vitákat váltott ki a politikában és a 

szakemberek között is. Egyes vélemények szerint ezzel még nagyobb lesz a lemorzsolódás a 
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középfokú oktatásban és a fiatalok munkanélkülisége tovább fog nőni. A terv azon a 

meggyőződésen alapul, hogy a gyerekek egy része nem képes, és nem is akarja az iskolát elvégezni. 

Az ellenvélemények szerint erre azonban nem jó válasz a korhatár csökkentése, ami egyben azt is 

jelenti, hogy az állam nem vállal felelősséget az iskolából ilyen módon kieső gyerekekért. A 

lecsökkentett közismereti ismeretek, és a rövidített gyakorlati oktatás nem fogja azt a célt szolgálni, 

hogy a kereslet és a kínálat minél inkább egymásra találjon a munkaerőpiacon. 

 

Munkaügyi szervezet által pályakezdők részére nyújtott támogatások 

 

A pályakezdők számának az alakulását szezonalitás jellemzi. A tanév befejeződését követően a 

nyári hónapokban megemelkedik a frissen végzett fiatal álláskeresők száma. 2015. évre 

vonatkozóan részadatok állnak rendelkezésre, mert beáramlásuk folyamatban van.  

 
 

A pályakezdők döntő többsége középiskolát végzett, alapfokú végzettséggel mindössze alig akad. A 

diplomával rendelkező álláskeresők száma is csekély. 

 

Ifjúsági Garancia Rendszerről és a keretében megvalósuló munkaerő-piaci programról, a 

GINOP 5.2.1-14 kiemelt projektről 

 

A fiatalok munkanélküliségének csökkentése jelenleg az Európai Unió egyik leghangsúlyosabb 

célkitűzése.  2013 áprilisában az Európai Tanács felszólította a tagállamokat, hogy a fiatalok 

elhelyezkedésének segítése érdekében fontolják meg az ún. Ifjúsági Garancia bevezetését. 

A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatalok 

foglalkoztatásának növelését. Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 15-25 év közötti fiatalok 

számára, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon (illetve 

később már 4 hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a 

munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra. Ez az úgynevezett Ajánlat. 

A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, 

illetve hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához. 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer több lépcsőben valósul meg. Első lépésben a már legalább 6 hónapja 

munkanélküli fiataloknak kell lehetőséget kínálni, ezt követően lépésről lépésre megoldást találva 

valamennyi 25 év alatti, tanulmányait befejező vagy félbehagyó, elhelyezkedni nem tudó vagy 

állását vesztő és segítséget kérő fiatal számára. 2018-ig fokozatosan kiterjed majd a program 

minden 25 évesnél fiatalabb nem tanuló és nem dolgozó fiatalra. 

Az uniós iránymutatásoknak megfelelően egységesen a kormányhivatalok illetékes foglalkoztatási 

osztályai szolgálnak belépési pontként az érintett fiatalok számára. Az Ifjúsági Garancia 
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megvalósításához a foglalkoztatási eszköztár mellett az oktatás, a szakképzés, a szociális terület 

eszközrendszerére is építeni kell. 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében működik a GINOP 5.2.1-14 kiemelt projekt, melyet 

konzorciumi megállapodást követően a Nemzetgazdasági Minisztérium irányításával a megyei 

kormányhivatalok valósítanak meg. A GINOP 5.2.1-14 projekt szerepe, hogy az Ifjúsági Garancia 

Rendszerének célcsoportjába tartozó azon fiatalok számára, akiknek Ajánlattételéhez (Ajánlat=a 

foglalkoztatásra vagy képzésre vonatkozó konkrét lehetőség) a foglalkoztatási szerv eszköztárába 

tartozó támogatást is indokolt adni, ezt a támogatást — kiegészítő szolgáltatásokkal — szakmailag 

és pénzügyileg biztosítsa. Cél, hogy a munkaerő-piaci program által nyújtottak segítségével 

javuljon a fiatal munkaerő-piaci helyzete, s mihamarabb megvalósulhasson a támogatás nélküli 

munkaerő-piaci integrációja.  

A projekt megvalósítási ideje: 2015.január 1- 2017. december 31. A megvalósítás során a Vas 

Megyei Kormányhivatal 500 fő 15-25 év közötti, sem nem tanuló, se nem dolgozó fiatal programba 

vonását tervezi a jogszabályi feltételek figyelembe vétele mellett. 6 hónapon (illetve később már 4 

hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget ajánl fel az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-

szerzésre, vagy a tanulásra. A projekt megvalósításához 499.000.000 Ft támogatás áll 

rendelkezésre. A projekt működtetésére felhasználható összeg 148.406.212 Ft, a támogatásokra 

fordítandó összeg 350.593.850 Ft.  

 

A projekt szakmai tevékenysége négy fő szakaszból áll:  

I. Előkészítő szakasz: 

A/ A program működtetési feltételeinek kialakítása 

 Program menedzsment, program megvalósítók felvétele 

 Munkaerő-piaci szolgáltatások beszerzése 

 Munkaerő-piaci képzések előkészítése, szerződések megkötése 

B/ Kapcsolatfelvétel a program lehetséges résztvevőivel 

Többirányú, időben párhuzamosan végzett tevékenységekre van szükség, amelyek a regisztrált 

álláskeresők köre mellett az inaktívakkal való kapcsolatfelvételt célozzák. A kapcsolatfelvétel 

módja, illetve a közreműködői kör:  

 regisztrált álláskeresők körének áttekintése,  

 az inaktívakkal való kapcsolatfelvétel és a programról való tájékoztatás, 

 a médián keresztül történő, a célcsoportnak szóló figyelemfelhívó, tájékoztató anyagok 

közzétételével. 

A projekt megvalósítói a célcsoportba tartozó fiatalok felkutatása, elérése érdekében kapcsolatot 

(személyesen, telefonon, elektronikus úton) tartanak a helyi oktatási és szociális intézményekkel, 

ifjúsági szervezetekkel, egyéb társintézményekkel; a fiatalokat segítő lehetőségekről információt 

gyűjtenek.  

 

                         II. Ajánlat előkészítő szakasz: Ifjúsági Garancia Rendszer résztvevők kiválasztása, a programba 

való bevonás: 

                        A kiválasztás, bevonás programszakaszban egyéni tanácsadás keretében felmérik a résztvevő 

helyzetét, motiváltságát, a programban nyújtható segítő szolgáltatások, támogatások körét. Ezt 

követően kerül sor a GINOP 5.2.1-14 megállapodás megkötésére.  

III. Ajánlat megvalósítása a GINOP 5.2.1-14 program keretében: munkaerő-piaci igényeknek 

megfelelő képzettség, jártasság, kompetencia megszerzése, az elhelyezkedés támogatása: 

A GINOP 5.2.1-14 program keretében a célcsoport sajátos helyzetéhez igazodóan nyújtanak 

segítséget a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzettség, jártasság-kompetencia 

megszerzéséhez, az álláskereséshez, a megfelelő munkahely megtalálásához és az 

elhelyezkedéshez.  
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A 25 év alatti fiatalok esetében jellemzően az álláskeresési ismeretek elsajátítását, gyakorlását 

szolgáló csoportos tréningeken, valamint egyéni tanácsadásokon való részvétel és elhelyezkedést 

segítő támogatások nyújtása szükséges. Emellett az egyén helyzetéből adódóan szükség lehet 

szakképzettség megszerzésére, vagy új, piacképes szakismeretek elsajátítására is. Az 

önfoglalkoztatás is reális cél lehet, ezért vállalkozóvá válásuk támogatást is tervezik. A mobilitási 

támogatások is jelentős szerepet kapnak az elhelyezkedés segítésében. 

A projekt megvalósítása során 160 fő képzésbe vonását tervezik. 

A munkaerő-piaci képzések során lehetőséget adnak arra, hogy a program résztvevői bármely 

képzésben részt vegyenek, ha ezt az egyén képzési szükséglete és a megszerezhető képesítés 

elhelyezkedést segítő szerepe indokolja. A képzések egymásra épülők is lehetnek, azaz az egyes 

résztvevők egyéni szükségletüknek megfelelően több képzésben is részt vehetnek. A résztvevők 

számára a teljes képzési költség támogatott, keresetpótló juttatást kapnak, továbbá a kedvezményes 

utazás igénybevételének lehetősége is biztosított. 

A képzési irányok meghatározásánál figyelembe veszik a bejelentett munkaerő igényeket, a helyi 

munkaerőpiac foglalkoztatási szerkezetét, a munkaerőpiac prognosztizált alakulását. Ezek alapján a 

következő szakmacsoportokban terveznek képzéseket indítani: egészségügy, szociális 

szolgáltatások, gépészet, elektronika, informatika, építészet, közgazdasági, kereskedelem-

marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom, nyelv. A program megvalósítása 

során a munkaerő-piaci helyzet alakulása, a képzési igények megváltozására való reagálás 

következtében módosulhat a képzések köre. 

A program résztvevőit valamennyi programelemben személyes segítője, mentora kíséri. A mentor 

tevékenységét, az általa és kezdeményezésére nyújtott szolgáltatások körét az egyén helyzete 

határozza meg. Így a résztvevő szükséglete alapján a programban tartás, a program sikeres 

elvégzése érdekében sor kerül egyéni tanácsadói szolgáltatásokra (munkaerő-piaci 

információnyújtás, munka- pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, munkajogi tanácsadás, illetve 

információnyújtás, képzési tanácsadás és információnyújtás) is.  

A program résztvevők elhelyezkedését foglalkoztatási és mobilitási (utazási költségtérítés, lakhatási 

támogatás) támogatások nyújtásával is segítik. 340 fő támogatott foglakoztatását teszik lehetővé 

ilyen módon a program segítségével. A támogatott foglalkoztatás mellett munkaerő közvetítés 

eredményeként támogatás nélküli elhelyezkedéssel is számolnak. Mindkét esetben kiemelten fontos 

szerepe van a munkáltatókkal való együttműködésnek, a munkáltatók tájékoztatásának. Ezen a 

területen a munkáltatói kapcsolattartó rendszerre támaszkodnak, amely közel két évtizede 

eredményesen működik. A kapcsolattartás a munkáltatókkal történő személyes kapcsolattartás 

formájában működik, amelyet kiegészít a telefonon, e-mailben, honlapon keresztül történő 

tájékoztatás. Így biztosítható az új álláshelyek feltárása, a munkaerőigények gyors kielégítése.  

Annak érdekében, hogy a résztvevők egyéni programjukat sikeresen zárják - vásárolt szolgáltatás 

keretében - mentori és munkaerő-piaci tanácsadási szolgáltatásokat biztosítanak. 

 

IV. Monitoring: 

A mentori szolgáltatás részeként (esetmenedzserként) az egyén figyelemmel kísérése a 

szolgáltatások, a képzés és a munkavégzés során, továbbá a program befejezését követő 180. napon 

a korábbi program résztvevő munkaerő-piaci helyzetének felmérése. 

Az előzőekben bemutatott projekttevékenységek közül a projekt megvalósítói végzik a projekt 

előkészítését és a résztvevők kiválasztását, programba történő bevonással összefüggő szakmai és 

adminisztratív feladatokat, a különböző programelemekbe történő bevonást. Közreműködnek 

továbbá a projekt résztvevőknek biztosított munkaerő-piaci szolgáltatások (egyéni és csoportos 

formában nyújtott tanácsadások, tréningek) nyújtásában, biztosítják a projekt résztvevőknek 

nyújtott támogatások (munkaerő-piaci képzés, a képzés és szolgáltatás idejére megállapított 

keresetpótló juttatás, foglalkoztatást elősegítő támogatások, költségtérítés) megállapítását, 

folyósítását, teljes körű elszámolását.  
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Munkatapasztalat szerzés támogatása 

A munkaügyi központ támogatást nyújt annak a munkaadónak, aki szakképzetlen, vagy 

meghatározott szakképesítéssel rendelkező pályakezdő munkanélküli foglalkoztatását –

munkaviszony keretében – legalább 360 nap időtartamra és legalább napi négyórás munkaidőben 

olyan munkakörben vállalja, amelyben a munkanélküli megfelelő munkatapasztalatot szerezhet. 

A fenti támogatás a pályakezdő munkanélküli részére járó munkabér 50 %-a. A támogatás mértéke 

a legalább 6 hónapja munkanélküliként nyilvántartott pályakezdő esetében a munkabér 70 %-a. 

Ezen támogatásra a munkaadó a pályakezdő munkanélkülinek a kirendeltségi nyilvántartásba 

vételét követő 90 nap elteltével jogosult. 

Foglalkoztatási támogatás 
Kérelemre foglalkoztatási támogatást kell megállapítani annak a munkaadónak, aki a 

szakmunkásképző iskola, szakiskola, és speciális szakiskola befejezését követően, a nála legalább 

egy tanéven keresztül gyakorlati képzésben részesült pályakezdő foglalkoztatását 

szakképzettségének megfelelő munkakörben vállalja, legalább napi hatórás időtartamban. További 

feltétele a támogatásnak, hogy a foglalkoztatás a támogatás iránti kérelem benyújtását követő 

időpontban, de a szakképzettség megszerzését követő 90 napon belül kezdődjön meg. 

A támogatást 270 napi időtartamra kell megállapítani. A támogatás feltétele, hogy a munkaadó a 

támogatás folyósításának megszüntetését követően a pályakezdőt 90 napig támogatás nélkül 

továbbfoglalkoztassa. A támogatás mértéke a jogszabályban megállapított kötelező legkisebb havi 

munkabér fele. Ha a munkaidő a teljes munkaidőnél rövidebb, a támogatás mértékét a munkaidő 

eltérő mértékével arányosan csökkentve kell megállapítani. 

Képzések támogatása 
A foglalkoztatást elősegítő képzések támogatásának az a célja, hogy a munkanélkülieknek és a 

munkanélküliséggel fenyegetett munkavállalóknak a szakmai végzettség megszerzésével, vagy 

kiegészítésével javuljon a munkaerő-piaci pozíciójuk, nagyobb eséllyel találjanak állást, illetve 

megőrizhessék munkahelyüket. 
 
 

„Első munkahely garancia” a 25 év alatti pályakezdő fiatal álláskeresők munkaerő-piaci 

helyzetének javítása érdekében indított központi munkaerő-piaci program  

A 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, ami a fiatal munkavállalók 

munkaerő-piaci helyzetének javítását, az első munkahely megszerzésének elősegítését, valamint a 

szükséges munkatapasztalat megszerzését biztosítja.  

A program elősegíti a nyugdíjba vonulás miatt jelentkező szakember utánpótlás biztosítását is azzal, 

hogy a támogatás ideje alatt lehetőséget biztosít a nyugdíjba készülő munkavállalók aktív 

életpályája alatt megszerzett széles körű tapasztalat és szaktudás átadására is.  

A pályakezdők foglalkoztatásának támogatása megalapozza a Kormány „Munkahelyvédelmi 

Akcióterv‖ 25 év alattiakat érintő programelemét is, biztosítva a foglalkoztatás munkakipróbálási 

szakaszát. Az egymásra épülő támogatások eredményeként a programba vont 25 év alatti 

pályakezdők jelentős hányadának tartós foglalkoztatása várható. 

A program közvetlen célja az egymásra épülő támogatások eredményeként a bevont 25 év alatti 

pályakezdők legalább 30 %-ának a program befejezését követő 180. napon történő foglalkoztatása. 

A program célcsoportja a 25 év alatti pályakezdő álláskeresők, ezen belül kiemelten a 

szakképzetlenek, vagy a tartós álláskeresők. 
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A program elemei, a támogatási konstrukció 

Munkaerő-piaci szolgáltatás 

A program sikeres megvalósítását a munkaügyi központ/kirendeltség szolgáltatások 

nyújtásával segíti elő. A program célcsoportjába tartozó pályakezdők elhelyezkedését a 

munkaügyi központ/kirendeltség az egyéni igényeken alapuló, a szükséges mértékű 

munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásával segíti elő. A szolgáltatások lehetnek munkaerő-

piaci, és/vagy foglalkoztatási információnyújtás és munkaerő közvetítés, amelyek 

nyújtása a támogatott foglalkoztatást megelőző időszakban szükségszerű. 

Bérköltség-támogatás 

A program keretei között bérköltség támogatás állapítható meg - a munkáltató kérelme 

alapján - a 25 év alatti pályakezdő álláskereső foglalkoztatását teljes, vagy legalább a 

napi 4 órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatását vállaló munkáltató 

számára.  

A támogatás legfeljebb 6 hónapos időtartamra állapítható meg. Mértéke a 

munkaszerződés szerinti munkabér, valamint az azt terhelő és ténylegesen átutalásra 

kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a. Teljes munkaidős 

foglalkoztatás esetén a támogatás alapjául figyelembe vehető munkabér legfeljebb a 

kötelező legkisebb munkabér 150 %-a (2013-ban ez 147.000 Ft/hó) lehet, 

részmunkaidős foglalkoztatás során ennek a részmunkaidő teljes munkaidővel arányos 

része alapján számított hányada vehető figyelembe. 

Munkába járáshoz szükséges utazási költség megtérítése 

Azon álláskeresők esetében, akik a munkavégzést lakó/tartózkodási helyüktől eltérő 

településén is vállalják, a programban a bérköltség támogatás mellett lehetőség van a 

munkába járáshoz szükséges utazási költségek megtérítésére is.  

Ennek ideje megegyezik a bérköltség-támogatás idejével, mértéke a menetrend szerint 

közlekedő busz/vonat lakó/tartózkodási hely és a munkahely közötti viszonylatra szóló 

havi bérletének munkáltatót terhelő 86 %-os hányada. Emellett megtéríthető az utazási 

költség munkavállalót terhelő 14 %-os része is. 

 

 

Diagrammot kivenni: 
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Pályakezdő regisztrált álláskeresők száma
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3.2.9 számú táblázat - Támogatással foglalkoztatottá váló és vált fiatal pályakezdő  

munkanélküliek adatai - Kivenni! 

Érintett létszám 2012. 06. tény 2013. évi terv 2013. 06. tény 

Támogatással foglalkoztatottá vált 971 fő 1150 fő 986 fő 

Támogatás nélkül foglalkoztatottá vált 189 fő 325 fő 144 fő 

Támogatással foglalkoztatottá váló 25 év alatti 17 fő 47 fő 24 fő 

Támogatással foglalkoztatottá vált 25 év alatti 18 fő 45 fő 22 fő 

Képzésbe bekapcsolódók száma 3 fő 36 fő 29 fő 

Képzésbe bekapcsolódó 25 év alattiak száma 0 fő  8 fő  7 fő 

 

Munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 

foglalkoztatási programok) 

A Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Szentgotthárdi Munkaerő-piaci Pontja fontos szerepet lát el Szentgotthárdon és 
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környékén. Jó kapcsolatot tart önkormányzatunkkal. 

A Szentgotthárdi Munkaerő-piaci Pont mind a munkaerő-piacára való tekintettel, mind a 

területi elhelyezkedéséit illetően igen különleges helyzetben van. Évek óta a vasvári 

térséggel együtt a hátrányos helyzetű kistérségek közé számít a megyében. A Munkaerő-

piaci Pont 2015. június havi munkanélküliségi rátája nagymértékben csökkent (298 fő 

regisztrált), a megyei foglalkoztatási egységei közül a harmadik helyre került. Ha évi 

átlagot nézünk, akkor elmondható, hogy tartósan „megelőztük” a Celldömölki térséget. 

A területi elhelyezkedést illetően előnyökkel és hátrányokkal számolhatunk. A zsákos 

településszerkezet hátránya, hogy közvetíteni csupán az ország belseje felé tudunk. A 

vonzáskörzet előnye a határ közelsége, a migráció lehetősége, ami jelentősen csökkenti a 

regisztrált munkanélküliek számát. Az idősebb képzettebb munkaerőt a nyelvismeret hiánya 

tartja itt. A fiatalok többnyire rendelkeznek megfelelő nyelvismerettel, megfelelő 

szakképesítéssel nem mindig, de a csábító kereseti lehetőség vonzza őket külföldre. 

A Munkaerő-piaci Pont munkaerő-piacán az ipari parkban sok a nagyobb létszámú 

foglalkoztató, ahol az elkövetkezendő időszakban (2015. év végéig) jelentős létszám 

felvételére kerül sor. A létszám betöltését illetően a Munkaerő-piaci Pont folyamatosan 

kapcsolatban áll a cégekkel.  A kisebb foglalkoztatók többnyire támogatással veszik fel a 

munkavállalóikat.  A térség sajátossága, hogy a kis- és középvállalkozások nagyon aktívak, 

jó kapcsolatot tartanak a kirendeltséggel, és a kölcsönös segítségnyújtás jellemző 

együttműködésre. 

Korábban jellemző volt, hogy több munkáltató csupán támogatással kívánta a 

foglalkoztatatást megvalósítani, de mára a helyzet megváltozott. A munkaerő iránti kereslet 

jelentősen megnövekedett, viszont a kínálat nagymértékben csökkent. A Munkaerő-piaci 

Pont természetesen ezeknek a munkáltatóknak is felajánlja a segítségét, állásajánlataikra 

direkt módon jelentkezhetnek a honlapján keresztül, a megyében képzési és állásbörzéket 

szervez. 

 

2015 januárjától februárig a nyilvántartott álláskeresők száma csökkent, ami elsősorban a 

közfoglalkoztatás áthúzódó jellegének, illetve az elsődleges munkaerőpiac által megnőtt 

foglakoztatási igényének is köszönhető. Majd egy nagyobb emelkedés tapasztalható a 

különböző közfoglalkoztatási programok (hosszabb időtartamú és kistérségi) miatt.  2015. 

március 1-jétől beindulnak a kistérségi és a hosszabb időtartamú programok, ami a további 

álláskeresők számának fokozatos csökkenését eredményezte 298 főre. 
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A  Szentgotthárdi Munkaerő-piaci Pont támogatási eszközei 

 

A kirendeltségen a kis vonzáskörzete és a helyi munkaerőpiac pozitív alakulása miatt a 

regisztrált munkanélküliek száma alacsony, így a rendelkezésre álló támogatási eszközök 

felhasználásában is ehhez igazodik. 

A támogatások finanszírozási forrása a TÁMOP keretében az ESZA, a hazai forrás a 

Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált része, ebből történik a közfoglalkoztatás 

működtetése is.  

A kirendeltségen működtetett foglalkoztatási eszközök tekintetében kiemelkedő a TÁMOP 

1.1.2. projekt.  

A projekt célcsoportjainak változása: 

Tekintettel arra, hogy a program hosszabbításával (2015. október 31.) párhuzamosan 

elindult  az Ifjúsági Garancia (GINOP5.2.1) munkaerő-piaci program is, a 

fiatalok/pályakezdők célcsoportjába tartozók közül a 25 éven aluliakat ez utóbbi programba 

kell és lehet csak bevonni. A 2. célcsoport kivételével  a többi célcsoport vonatkozásában a 

TÁMOP 1.1.2 célrendszere nem változott.  

 

Nyújtható támogatások, és azok mértéke: 

 90 napos bérköltség támogatás 

 vállalkozóvá válás támogatása maximum 4 hónapra adható 

 50 év felettieknek adható bérköltség támogatás maximálisan 2-2-2 hónapra, majd  a projekt 
zárónapját figyelembe véve 1-1-1 hónapra. 

A projekt jellemző sajátossága, hogy meghatározott célcsoportokra vonatkozóan nyújt lehetőséget 

a munkaerő-piacra való visszakerüléshez. Nehézség, hogy vannak álláskeresők, akik nem férnek be 

a célcsoportokba, ebben az esetben szükség van azonnali megoldásra, hogy az álláskereső ne 

veszítse el a felajánlott munkahelyet. Néhány esetben az egyszerűsített foglalkoztatás jelent 

megoldást. 

Sajnos több esetben probléma már, hogy vannak bizonyos hiányszakmák, amire nehezen, vagy akár 

nem is találni megfelelő álláskeresőt. A határ közelsége miatt sok álláskereső inkább a külföldi 

munkavállalásra vár, vagy éppen már ígérete van. Ezeket a hiányszakmákat (pincér, szakács) 

elsősorban pályakezdőkkel tudják feltölteni, akik a tapasztalat megszerzéséért elvállalják a munkát.     

 

GINOP 5.1.1 Út a munkaerőpiacra 

 

kiemelt projekt a nevesített kiemelt projektek között szerepel, melynek célja  egyrészt az 

álláskeresők és inaktívak, különös tekintettel az alacsony iskolai végzettségűek 

foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása a munkaerő-

piaci eszközök hatékonyságának javítása mellett, másrészt a közfoglalkoztatásból a 

versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők 

és készek munkát vállalni a versenyszférában.  

 

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Arra vonatkozóan az önkormányzatnak nincsenek információi, hogy hátrányos 

megkülönböztetésre a foglalkoztatás terén sor került-e.  

 

3.3  Közfoglalkoztatás 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 

12. pontja alapján a települési önkormányzat feladatai közé tartozik - többek között - a 
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helyi közfoglalkoztatás. 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 8. 

§ (4) bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat a külön jogszabályban 

meghatározott közfoglalkoztatást szervez. 

A közfoglalkoztatás jogi kereteit a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv., továbbá a 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 

teremtették meg.  

 

Helyi szociális rendeletünk szabályozza a helyi közfoglalkoztatás megvalósítására 

vonatkozó rendelkezéseket. Önkormányzatunk a kezdetektől fogva, mióta a szociális 

törvényben egyáltalán megjelent az önkormányzati munkanélküli ellátásban részesülők 

foglalkoztatásának lehetősége, él ezzel a lehetőséggel, eleget tesz ennek a 

kötelezettségének. A foglalkoztatás különböző formáihoz mindig igazodtunk, 

átalakítottuk rendszerünket, pályáztunk, mindig tudtunk foglalkoztatást biztosítani; 

tudtuk ezt azért, mert intézményeink, az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat, a városi 

civil szervezetek partnereink voltak a foglalkoztatásban, s a Képviselő-testület mindig 

biztosította költségvetésében a szükséges önrészt.  

 

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott 

„tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, 

illetve bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatók támogatást 

vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok 

számára, akiknek az önálló álláskeresése eredménytelen. A közfoglalkoztatás a jelenlegi 

piaci és gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent a hátrányos helyzetben 

lévő, foglalkoztatási támogatásban részesülő, illetve már semmilyen álláskeresési és 

szociális ellátásra sem jogosult álláskeresők átmeneti jellegű, határozott időtartamú 

foglalkoztatására.  

A közfoglalkoztatásba bevonható személyek számát minden évben az aktuális 

lehetőségek, az állami támogatás mértéke szabályozta/szabályozza. A 

közfoglalkoztatásba bevont személyeken túl többen is szívesen vennének részt közmunka 

programban, önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban, de az állami támogatás 

mértéke nem ad erre lehetőséget.  

A közfoglalkoztatás nem egész évre szólt, így a fennmaradó hónapokban, illetve 

amennyiben a közfoglalkoztatottak betegállományba kerültek, a feladatok ellátása az 

intézményekre maradt. A közfoglalkoztatás dokumentálása sok adminisztrációt jelent az 

önkormányzatnak.  

A közfoglalkoztatásban résztvevők döntő többsége az alacsony közfoglalkoztatási bér 

miatt kevésbé volt motivált a munkavégzésre, az egészet csak egy kötelezően teljesítendő 

feladatnak tekintették.  

A közfoglalkoztatásban többnyire nem a képzett és versenyképes szakmával rendelkező 

álláskeresők vannak jelen, de akik tehették, megszakították azt, és az elsődleges munkaerő-

piacon helyezkedtek el.   

     

Közfoglalkoztatás előnyei 

Olyan feladatok ellátása valósult meg, amit napi szinten az igénylők nem tudtak ellátni, így a 

napi takarítási, kommunális, köztisztasági és egyéb adminisztratív feladatok ellátása 

megoldódott. Az eltelt időszak alatt eszközbeszerzésre is mód volt a közfoglalkoztatás keretén 

belül, mellyel az adott munkakörökhöz kapcsolódóan takarítási eszközökkel, szerszámokkal 

bővült az intézmények eszközkészlete is. Előnye volt, hogy diplomás vagy legalább 

érettségizett munkavállalókat is tudtak alkalmazni, így különböző kisegítő feladatokat is el 

tudtak látni.  
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Azokat a feladatokat, amelyekre az intézményekben dolgozó szakembereknek nem jutott 

elegendő idejük, a közfoglalkoztatottak el tudták végezni, felügyelet mellett, de sokszor 

önállóan is.  

 

Közfoglalkoztatás hátrányai 

 A közfoglalkoztatás nem egész évre szól (kivéve a mintaprogramok), így a fenn maradó 

hónapokban, illetve amennyiben a közfoglalkoztatottak betegállományba kerültek, a 

feladatok ellátása az intézményekre maradt. A közfoglalkoztatás dokumentálása sok 

adminisztrációt jelentett az önkormányzatoknak. A közfoglalkoztatásban résztvevők döntő 

többsége az alacsony közfoglalkoztatási bér miatt kevésbé volt motivált a munkavégzésre, az 

egészet csak egy kötelezően teljesítendő feladatnak tekintették.  

 

A szentgotthárdi munkaerőpiac rendkívüli sajátossága az, hogy jelen vannak a magasan 

kvalifikált, képzett munkaerőt alkalmazni kívánó multinacionális cégek és azok alvállalkozói. 

A kereslet és a képzési lehetőségekből kilépők nem illeszkednek a munkaerő-piaci igényekhez. 

Jelentős beruházások előtt állunk, ahova kell a jó szakembergárda. Mindent el kell követni, 

hogy az igények kielégíthetőek legyenek, de ahhoz összefogásra van szükség. Probléma, hogy 

az álláskeresők körében magas az elavult szakmával rendelkező és képzetlen, idősebb 

korosztályhoz tartozók száma, ezen belül a tartós munkanélküliek száma, akik nehézen 

képesek megfelelni az elvárásoknak. 

A közfoglalkoztatás fontos, de csak átmeneti foglalkoztatást tesz lehetővé a határozott 

időtartama miatt. Vonzáskörzetünkben a környező településeken az önkormányzatok az 

egyetlen foglalkoztatók. 

A jövőben is a TÁMOP 1.1.2. (2015. október 31-ig)  és  a GINOP 5.2.1  által nyújtotta 

eszközök segítségével lehet segíteni a foglalkoztatást, .és a munkáltatók élnek is a 

lehetőséggel. Nagyobb figyelmet kell fordítani a rendelkezésre álló lehetőségek kiaknázására 

a Foglakoztatási Főosztály, a Járási Hivatal, a foglalkoztatók és az önkormányzat 

együttműködésével.    

 

Közfoglalkoztatottak képzése.  

A 2013. november 1-jétől indult téli közfoglalkoztatás kiegészült képzésekkel is, melyek a 

TÁMOP 2.1.6-12/1/2012-0001 azonosítójú „Újra tanulok” című kiemelt projekt keretében 

valósultak meg. A program célja az alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen 

felnőttek számára lehetővé tenni, hogy képzésben vegyenek részt és így javuljon 

munkaerőpiaci helyzetük. A korábbi gyakorlattól eltérően nemcsak az aktív korúak ellátására 

jogosult személyek foglalkoztatására kerülhetett sor, hanem olyanoknak is, akik regisztrált 

munkanélküliek, de valamilyen ok miatt nem lettek jogosultak aktív korúak ellátására. 

Eltérően a korábbi közfoglalkoztatási gyakorlattól a foglalkoztatás hosszabb időtartamú, 

akár hat hónap is lehetett, valamint a napi munkaidő 8 óra volt.  

 

3.3.1. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevők aránya a 

település aktív korú 

lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevő 

romák/cigányok 

száma 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevők romák 

aránya az aktív korú 

roma/cigány 

lakossághoz képest 

2010 35 0,55% nincs adat nincs adat 

2011 79 1,3% nincs adat nincs adat 

2012 18 0,29% nincs adat nincs adat 
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2013 65 1% nincs adat nincs adat 

2014 50* 0,8% nincs adat nincs adat 

*Csak az aktív korúak ellátására jogosult, közfoglalkoztatásban résztvevők száma. 
  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivata 

 

A mélyszegénységben élők és romák önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő 

foglalkoztatására vonatkozóan adatok nyilvántartására nem került sor, ezért a téma 

magyarázata nem releváns. 

 

3.4 Diákmunka lehetősége az önkormányzat intézményeinél 

 

A 2013-2014-es évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett a 

kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai 

megvalósításával „Nyári diákmunka‖ elnevezéssel munkaerő-piaci program indult. A központi 

program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények legfeljebb 2 

hónap időtartamra, 2015. július 1. és 2015. augusztus 31. közötti időszakra támogatást 

igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat 

fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is. A program keretében legfeljebb 

napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. Támogatásként a munkabér 100 %-a téríthető meg, amely 

azonban nem lehet magasabb, mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörben a 

garantált bérminimum – időarányos hányada (78.750,- Ft, ill. 91.500,- Ft). Szentgotthárd Város 

Önkormányzata minden évben él a támogatott diákmunka lehetőségével.  

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. évben a fiatalkorúak álláskeresővé válásának megelőzése, 

a munkavállalás korai ösztönzése, valamint az önkormányzatok nyári szabadságolási időszakra eső 

kisegítő munkaerő ellátottsága érdekében támogatott nyári diákmunka lehetőségét biztosítja az 

önkormányzati szférában. Ehhez felmérést végzett az önkormányzatoknál és a kizárólag 

önkormányzati fenntartású intézményeknél egyrészt a fogadókészséget, másrészt a konkrét 

igényeket illetően. 

A bérköltség támogatás a 16 év fölötti, de a 25 éves kort el nem érő, egyéb, foglalkoztatásra 

irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkező, nappali tagozaton tanuló diákok nyári, 

legfeljebb 2 hónapos időtartamú, elsősorban részmunkaidős foglalkoztatásához kapcsolódóan 

vehető igénybe, 2013. évben Szentgotthárdon július 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban. 

 

3.5 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 

kapcsolódó támogatások 

 

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 
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legkésőbb 2013. december 31-ig rendeletben szabályozzák az önkormányzati segély 

megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. 

A törvénymódosítás célja az önkormányzati segély kialakításával a szociális ellátórendszer 

átláthatóbbá tétele, az ellátások egyszerűsítése, az ügyfelek adminisztrációs terheinek és a nyújtható 

támogatási formák számának csökkentése az egyaránt válsághelyzetek kezelését szolgáló átmeneti 

segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával. 

 

Az önkormányzati segély biztosítása Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) 

ÖKT. számú rendelete alapján történt 2014. évben.  Korábban az átmeneti segély és a temetési 

segély esetében a családi helyzet alapján került differenciálásra, hogy az önkormányzat a 

rendeletében jövedelemhatárként mely összegnél nem határozhat meg alacsonyabbat (az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a és 150 %-a), illetve a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás esetében nem tartalmazott a gyermekvédelmi törvény ilyen jellegű 

korlátozást. Ehhez képest a törvénymódosítás szerint az önkormányzati segély megállapításánál 

figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatár önkormányzati rendeletben 

szabályozott mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-ánál nem lehet 

alacsonyabb. Ezért is és amiatt is, hogy évek óta nem emelkedett az öregségi nyugdíj legkisebb 

összege, annak vásárlóértéke viszont csökkent, a rendeletben szabályozott jövedelemhatár az 

átmeneti segélyhez képest minimálisan emelkedett, az egyéb jogosultsági feltételek gyakorlatilag 

megegyeztek a korábbi átmeneti segély jogosultsági feltételeivel.  

Mivel az önkormányzati segély a kérelmező, illetve családjának válsághelyzetét hivatott 

mérsékelni, ezért a mielőbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági eljárások lefolytatására 

általánosan irányadó 30 napos határidőt ennek az ellátásnak az esetében 15 napra csökkentették. 

Ezért a Képviselő-testület az önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre 

ruházta át.  

Ugyancsak a 2013. évi LXXV. törvény módosítása alapján a 2013. december 31-ig jegyzői 

hatáskörben lévő méltányossági közgyógyellátásról való döntés 2014. január 1-jétől a Képviselő-

testület hatáskörébe került. Mivel ennek ügyintézési határideje 8 nap, célszerűen a Képviselő-

testület ezt a hatáskörét is átruházta a jegyzőre.  

A szociális rendeletben a szociális kerekasztal tagjait delegáló fenntartók és szervezetek felsorolása 

is aktualizálásra került.   

 

A korábban a közoktatási törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

tényének megállapítása a Gyvt. módosítása értelmében 2013. szeptember 1-től a jegyző feladatává 

vált.  

 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. 

törvény több szakaszában is módosította az Szt-t. Ezen módosítások közül a legtöbb 2015. március 

1-jén lépett hatályba, melyek értelmében az állam által biztosított támogatási formákon túl a 

szociális támogatás az önkormányzatok feladatává vált. Az önkormányzatok szabadon dönthetnek a 

támogatások nagyságáról és formájáról. Az állami felelősségi körbe tartozó „jövedelempótló‖ 

ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati, „kiadáscsökkentő‖ ellátások képviselő-testületi 

hatáskörbe kerültek. 

Március 1-jétől az állam által – a járási intézményrendszer útján - kötelezően nyújtott ellátások 

körébe kerül át az aktív korúak ellátása (a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás). 2015. március 1-jétől az újonnan 

megállapított ezen ellátások költsége nem terheli az önkormányzatot. 

A módosítást megelőzően kötelező ellátások közül a rendszeres szociális segély mint ellátási forma 

megszűnt. A korábban rendszeres szociális segélyre jogosult ellátotti kör más támogatásokra válhat 

jogosulttá: foglalkoztatást helyettesítő támogatásra vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatásra. A rendszeres szociális segélyben részesülők jogosultságát 2015. január 1. és 2015. 
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február 28. között felül kellett vizsgálni, ennek eredményeként állapította meg a hatóság, hogy 

március 1-jétől melyik ellátásra lesznek jogosultak. 

További fontos változás, hogy megszűnt a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési 

szolgáltatás, a méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj. Ezek közül csak a 

méltányossági ápolási díj megszüntetése nem érintette Szentgotthárdot. A már jogerősen 

megállapított és folyósított ezen támogatások azonban kifutó jelleggel szűnnek meg, a már 

megállapított támogatás idejére a jogosultnak jár az ellátás, az önkormányzatot pedig továbbra is 

megilleti a normatív támogatás. 

Az Szt. 2015. március 1-jén hatályba lépő 132. § (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a 

települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott 

ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. Az Szt. 134/E. §-a szerint a 

települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét 

legkésőbb 2015. február 28-ig kellett megalkotnia. 

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési 

támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, 

rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.  Az Szt. a települési támogatás 

keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel: 

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy 

részére, 

c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez, 

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

Az Szt. ezen felsorolása nem taxatív jellegű, így települési támogatás a fenti célokon túl bármely 

más, az önkormányzat által támogatandónak ítélt élethelyzet esetén is nyújtható. 

Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást, a 

rendelet-alkotás során azonban az Szt. általános részében használt fogalmak (pl. jövedelem, vagyon, 

család, háztartás) alkalmazása során, azok meghatározásától nem lehet eltérni. Annak eldöntése, 

hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, milyen célokra, 

milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. 

Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási 

gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást 

veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, 

hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. 

 

A települési támogatás keretében nyújtható ellátások tekintetében tehát az önkormányzat szabadon 

dönthet. Az Szt. alapján az önkormányzat egyetlen kötelezettsége, hogy a rendkívüli települési 

támogatást biztosítsa, e jogcím tekintetében tehát kötelező a rendeletalkotás, a többi jogcím 

tekintetében csak opcionális. 

 

Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást. Annak 

eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, milyen 

célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe 

tartozik. 

A jogosultsági feltételek meghatározásának korlátai, hogy: 

- azoknak kapcsolódniuk kell az ellátás céljához, 

- összhangban kell lenniük az Szt. általános szabályaival, illetve 

- nem ütközhetnek a hatályos magyar jogszabályokba. A jogosultsági feltételek tehát nem 

tartalmazhatnak valamely társadalmi csoport tekintetében hátrányos megkülönböztetést. 
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Szentgotthárd város esetében – tekintettel az eddigi tapasztalatokra és az új törvényi feltételekre – 

a kötelező támogatási forma, azaz a rendkívüli települési támogatás mellett – melynek 

szabályai szinte teljesen megegyeznek a korábbi önkormányzati segély előírásaival – a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás került bevezetésre.  
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítja a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 

rendszeres megélhetést nyújtó segélyeket, a meghatározott szükségletekhez igazodó támogatásokat, 

valamint az eseti segélyeket.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt az elmúlt években 

többször módosították, a törvény előírásai alapján a helyi szabályokat a Képviselő-testület a 

szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) 

önkormányzati rendeletébe építette be. 

 

3.5.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti 

lakónépesség száma 
segélyben részesülők fő 

segélyben részesülők 

% 

2008 6295 138 2,2% 

2009 6236 187 3,0% 

2010 6283 115 1,8% 

2011 6184 86 1,4% 

2012 6143 34 0,55% 

2013 6089 38 0,62% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

3.5.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 
nyilvántartott álláskeresők száma 

álláskeresési 

járadékra 

jogosultak  

fő fő % 

2008 329 85 25,8% 

2009 402 123 30,6% 

2010 297 73 24,6% 

2011 219 63 28,8% 

2012 199 31 15,6% 

2013 158 38 24% 
                               Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

3.5.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

év 

rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást 

helyettesítő 

támogatás 

(álláskeresési 

támogatás) 

Azoknak a 

száma, akik 30 

nap 

munkaviszonyt 

nem tudtak 

igazolni és az 

FHT 

jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a 

száma, akiktől 

helyi 

önkormányzati 

rendelet 

alapján 

megvonták a 

támogatást 

fő 

15-64 

évesek %-

ában 

fő 
munkanélküliek 

%-ában 

2008 58 0,9% 0 0 0 0 
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2009 31 0,5% 38 11% 0 0 

2010 11 0,2% 61 19% 0 0 

2011 16 0,3% 50 23% 0 0 

2012 18 0,3%  47 23,6% 4 0 

2013. 15 0,25% 46 29% 1 0 

2014 15 0,25% 38 10,6% 2 0 
                     

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

2009. január 1-jétől aktív korúak ellátásaként foglalkoztatást helyettesítő támogatás, vagy 

rendszeres szociális segély kerül megállapításra.  

A rendszeres szociális segélyt azon személyek kaphatják a jövedelmi és vagyoni feltételeknek való 

megfelelés mellett, akiknek a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig hiányzik öt év vagy 

egészség-károsodottak vagy 14 éven aluli gyereket nevelnek, feltéve, ha a gyermek napközbeni 

ellátása nem biztosított (bölcsődei vagy napközi ellátást nem vesz igénybe).  

A rendszeres szociális segélyezetteknek a Családsegítő Szolgálattal kell együttműködniük, 

beilleszkedést elősegítő programban való részvétel vállalásával.  

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki nem rendszeres szociális segélyre jogosult, 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül.  

2012. évtől törvényi felhatalmazás alapján a helyi rendeletünkben előírásra került a lakókörnyezet 

rendezettségének biztosítása mint elvárás az aktív korúak ellátásban részesülő személyekkel 

szemben.  

 

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk 

részére nyújtott ellátás. A korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 

a járási hivatal hatáskörébe került 2015. március 1-jétől. Ezen időponttól az aktív korúak ellátása 

keretében kétféle ellátástípus állapítható meg: 

 foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

 egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (az új ellátásra a korábban rendszeres 
szociális segélyre jogosultak egy része vált jogosulttá). 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – az ellátással kapcsolatos hatáskörváltozáson 

túl – nem történt változás.  

 

A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában nem része a szociális 

ellátórendszernek, a jogosultak köre – az átalakítást követően – más ellátásokra vált jogosulttá. 

Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét 

megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra, a jegyzőnek 2015. 

január 1. és 2015. február 28. között az Szt. 2015. március 1-jén hatályos rendelkezései alapján felül 

kellett vizsgálnia. 

A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális segélyre 

jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakult:  

- amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 

számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalták, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra lettek jogosultak: 

- a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők és 

- az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja szerinti személyek 
(önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerinti jogosultak). 

- a törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásra lettek jogosultak:  

- az Szt. 2015. február 28-i szabályai szerint egészségkárosodottak és  

- a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók.  
Az új ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jei kezdőnappal kellett megállapítani. 
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2015. február 28-ával meg kellett szüntetni azon, az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti, illetve a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személy aktív korúak 

ellátására való jogosultságát, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek 

részére előírt együttműködési kötelezettség teljesítését nem vállalták. 

 

3.6 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 

szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

Szentgotthárd településszerkezete sajátos, melyben szinte minden települési típus jegyei 

megtalálhatóak: van sűrűn beépített városközpont emeletes épületekkel és üzletekkel; van lakótelep 

társasházakkal és szövetkezeti lakásokkal; van családi házas, kertvárosi jellegű övezet és vannak 

Szentgotthárdhoz csatolt településrészek falusias jellegű beépítettséggel, illetve szórt beépítéssel.  

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint, illetve az önkormányzati 

törvény előírásai szerint is a települési önkormányzat kötelessége és felelőssége gondoskodni a 

közműves ivóvízellátásról, valamint a közműves szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos 

vízi közmű szolgáltatási feladatok ellátásáról.  

A településen a csatornázottság nem teljes körű. A csatolt településrészek közül Máriaújfalu, 

Farkasfa és Jakabháza szennyvízhálózata nincs kiépítve. Szentgotthárd Város Önkormányzata az 

elmúlt években már többször szándékozott pályázati támogatással megépíteni Máriaújfalu városrész 

szennyvízcsatorna hálózatát, ez ideig azonban nem sikerült a megvalósítása.  

 A város közlekedési szempontból kedvező helyzetben van. A Székesfehérvártól Szentgotthárd-

Rábafüzesig, s onnan Ausztriába vezető 8-as főút a város szélén lévő településrészen halad át. A 

városközponton haladnak át a felsőszölnöki és a kétvölgyi szlovén határátkelőkhöz vezető utak. A 

vasúti közlekedést a Szombathely-Szentgotthárdi vonal biztosítja, melynek villamosítása megtörtént 

és melynek közvetlen ausztriai összeköttetése is van napi több vonatpárral.  

A Szombathely-Körmend-Szentgotthárd vasútvonal GYSEV részére történő átadása óriási fejlődést 

indukált a vasútvonal korszerűsítésében. Az alépítményi pályaszerkezet korszerűsítése és a 

pályavillamosítás mellett elérte az önkormányzat, hogy a GYSEV és a VASI VOLÁN (2015. január 

1-je óta: Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) partner legyen az állomás melletti 

terület átalakításában oly módon, hogy az autóbusz-pályaudvar odaköltöztetése megoldható legyen.  

Helyközi autóbuszjárattal a környező települések és az 54 km-re lévő megyeszékhely érhető el. A 

városban helyi tömegközlekedés nincs. 

Kereskedelmi ellátottság szempontjából kedvező a helyzet a városban. 

Bár Szentgotthárd járási székhely város, a közszolgáltatások és a hivatalos ügyintézés fórumainak 

egy része a várostól távol, más járási székhelyen található (pl. földhivatal, kórház, közjegyző, 

bíróság, népegészségügyi intézet stb.). 

Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és 

helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság 

megelőzésének és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának 

kötelezettségét 2013. január 1-jétől. 

 

3.6.1. Bérlakás-állomány 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 12/2014. (III. 29.) 

önkormányzati rendelete értelmében 2013. január 1-jétől az önkormányzati tulajdonú bérlakások 

ingatlankezelője a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. A SZET Kft. 

jelenleg 241 db önkormányzati tulajdonú bérlakást kezel.  
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 291/2005. számú határozatával új 

lakáskoncepciót fogadott el, melynek megvalósulásáról évente kell beszámolni. A koncepció a 

legnagyobb figyelmet az önkormányzati tulajdonú bérlakásokra fordítja. 

Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók számára 

utalhatók ki. A szociális bérlakások a szociális ellátás részét képezik. Ennek megfelelően a szociális 

lakás a szociálisan rászorultak segítését szolgálja. Erre tekintettel a szociálisan kiutalt bérlakások 

bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni.  

Sajnos az elmúlt időszakban nem valósult meg újabb bérlakások építése. Elsődleges cél kell, hogy 

legyen az önkormányzati bérlakás piac mobilizálása. Megüresedő lakás kiutalásakor nagy hangsúlyt 

kell fektetni arra, hogy lehetőleg a régebb óta igényléssel rendelkező személyek részére történjen 

meg a lakás kiutalása.  

Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása. Megemelt támogatásra való 

jogosultságot célszerű biztosítani annak, aki önkormányzati bérlakást ad le a lakástulajdonába való 

költözésekor. 

A fiatalok lakáshoz jutását segíthetné a Fiatal Házasok Otthona, ahova olyan szentgotthárdi fiatalok 

költözhetnének be, akik saját lakáshoz szeretnének jutni és ehhez előtakarékoskodást vállalnának. 

Itt számításba jöhet a meglévő bérlakás állomány egyes komfortos és összkomfortos lakásainak a 

felhasználása, vagy új építése. Egy olyan rendszert kellene létrehozni, amelyben a rászoruló fiatalok 

úgy kapnak alacsony lakbérrel önkormányzati bérlakást, hogy vállalják: meghatározott időn – 

célszerűen öt éven – belül saját lakást vásárolnak, vagy építenek és az önkormányzati lakásból 

kiköltöznek.  

 

A városüzemeltetési csoport 2015 februárjában kezdeményezte a lakásigénylések felülvizsgálatát, 

aminek következtében 14 lakásigénylő nem kérte a lakásigénylésének megújítását, így ők a listáról 

törlésre kerültek, amiről tértivevényes levélben értesítést kaptak.  

Jelenleg szociális alapon 33 db. lakásigénylést tartunk nyilván, amelyek közül 5 db. lakásigénylést 

nem szentgotthárdi lakhellyel rendelkező lakos nyújtott be.   

Szociális szintet meghaladó jövedelem miatt 6 db., munkakörhöz kapcsolódóan pedig 10 db. 

lakásigénylést tartunk nyilván.  

Megüresedő lakás kiutalásakor továbbra is nagyobb hangsúly kerül arra, hogy lehetőleg a régebb 

óta lakásigényléssel rendelkező személyek részére történjen meg a lakás kiutalása (természetesen a 

lakásigénylővel együttköltöző családtagok számához, a rendelkezésre álló szobák számához 

igazodóan és a rászorultság figyelembe vételével).  

A szociális bérlakás igények kielégítésén kívül lehetőség van lakások piaci bérleti díjakért való 

bérbeadására is. Erre csak összkomfortos, komfortos gázkonvektoros fűtésű és elsősorban 1994. 

január 1. után épült lakások esetében van lehetőség. A lakbérük teljesen piaci alapú vagy ahhoz 

nagyon közeli. 

A piaci alapon létrejött lakásbérleteknek a következő időszakban nagy jelentősége lehet – 

elsősorban a Szentgotthárdon megvalósuló ipari fejlesztések következtében megnövekedett bérlakás 

igények miatt, másrészt azért, mert egyre többen érkeznek Szentgotthárdra azzal a céllal, hogy 

Ausztriában vállalnak munkát és ezért Szentgotthárdon szeretnének lakni.  

2014 szeptemberében megtörtént a rábakethelyi volt határőr laktanya birtokba adása 

önkormányzatunk részére. Itt szociális lakások kialakítására nyílik lehetőség, mivel a laktanya 

ingyenes tulajdonba adásáról szóló megállapodás kötelezettség vállalásaként a tulajdonba adás 

feltétele volt a szociális lakások kialakítása.  

A Testület 2015 márciusában döntött arról, hogy a laktanya épületében a Szentgotthárdon működő 

vállalkozások munkaerővel kapcsolatos problémáját – a munkavállalók lakhatási lehetőségei miatti 

nehézségeket – megpróbálja orvosolni úgy, hogy a munkások elszállásolásához szükséges, a 

munkaadókkal egyeztetet paraméterekkel rendelkező lakásokat alakít ki átmeneti jelleggel, melyek 

későbbiekben szociális lakásként funkcionálhatnak. Jelenleg 20 db lakás tervezése van folyamatban, 
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ahol 1-2 hálószobával kialakítandó lakásokban kb. 80 fő elszállásolására lesz lehetőség. A lakások 

átadására kb. 2016. I. félévében kerülhet sor.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata kezdeményezte a rábafüzesi volt határőr laktanya 

térítésmentes tulajdonba adását is. Itt a tulajdonba adást megelőzően az ingatlant meg kell osztatni, 

mivel a jelenleg is lakott lakótömb a Magyar Állam tulajdonában marad.  A megosztás folyamatban 

van. Itt is lehetőség van szociális lakások kialakítására. 

 

Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell tartani. A 

Képviselő-testület a 2008. márciusi ülésén gyökeresen módosította a lakáscélú támogatásokról 

szóló 12/1998. (III. 26.) önkormányzati rendeletet, amely alapján végső soron – a rendszer 

felfutását követően – 30 első lakáshoz jutót tudunk támogatni, így évente erre a célra 3.000.000,- 

Ft-ot kell elkülöníteni, amennyiben minden évben lesz 10 igénylő. A támogatottak létszámának 

bővítése-, vagy a támogatási összeg növelése céljából ezen összeg növelhető. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez a támogatási összeg ebben a rendszerben elegendőnek 

bizonyul (2008-ban 10 igénylő, 2009-2010-ben 5-5, 2011-2012-ben 3 igénylő, 2013-ban: 1 

igénylő, 2014-ben: 3 igénylő volt). 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1998. (III. 26.) önkormányzati 

rendelete szabályozza a lakáscélú támogatásokat.  Utoljára 2014. június 27-én került sor a rendelet 

módosítására, ekkor fogadtuk el az 1. § a) és c) pontjának az aktualizálását, melyben a jövedelmi 

határ került megemelésre 110.000,- Ft-ról 130.000,- Ft-ra. A támogatást igénybevevők száma 

láthatóan évről-évre csökken, ill. nagyon kevés, melynek oka egyrészről az, hogy a havi nettó 

átlagjövedelmek magasabbak 130.000,- Ft-nál. Viszont az is megállapítható, hogy a korábbi 

évekhez képest sokkal kevesebben érdeklődnek a támogatás iránt.  

 

Sajnos az elmúlt időszakban sem valósult meg az újabb bérlakások építése, de a jövőre vonatkozóan 

sokkal pozitívabb kilátásaink vannak.  

A Képviselő-testület a 49/2014. és a 206/2014. sz. határozatával döntött a Széll K. tér 20. sz. alatti 

társasház lapos tetejének beépítése esetén 3 db (1 db 42 m2-es és 2 db 48 m2-es) lakás 

megvásárlásáról bruttó 26.600.000,- Ft értékben. Továbbá a korábban említett rábakethelyi volt 

határőr laktanya átépítése is megindulhat. Tehát a jövőben több szálon is indul olyan beruházás, 

mely során az Önkormányzat bérlakásokhoz juthat. 

További lehetőségként adott a volt farkasfai egykori iskolaépület átalakítása. 2014-ben építési 

engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére árajánlatokat kértünk, de a megrendelés nem történt 

meg, mivel felmerült az értékesítés lehetősége. 

Ugyan az iskola hasznosítása a tavalyi lakáskoncepció elfogadásánál is külön megemlítésre került, 

de a jelenlegi beruházások prioritásban megelőzték az iskola átalakításának lehetőségét, valamint a 

Képviselő-testület részéről – vélemény, vagy javaslat formájában – felmerült az ingatlan 

értékesítésének lehetősége is. A jövőben továbbra is napirenden kell tartani az iskola átalakítását, 

hasznosítását. 

 

A József A. u. 30. sz. alatti ingatlan hasznosítása többszöri fordulót követően sem vezetett 

eredményre beruházó hiánya miatt, itt jelenleg parkolásra alkalmas terület került kialakításra. 

Lakások kialakításának lehetőségeként felmerülhet az Arany J. u. 3. gondozóház átépítése, bővítése 

is, ahol időskorú nyugdíjasok részére kiutalható is méretű szociális bérlakásokat lehetne kialakítani. 

Tervben van továbbra is építési telkek kialakítása, mellyel részletekbe menően foglalkozott a 

Képviselő-testület az elmúlt időszakban.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának négy éves 

Társadalmi, Gazdasági  Programja is megfogalmazott erre vonatkozó célokat. 

 

Évek óta fennálló probléma az önkormányzati bérlakásokban élők lakbér- és vízdíj hátralékának 

felhalmozódása. A lakbér- és vízdíjtartozást zömében ugyanazon lakáshasználók halmozzák fel.  
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A SZET Szentgotthárdi Kft. felé fennálló összes bérlői adósság állomány – lakbér, közös költség, 

vízdíj – 4.378.109,- Ft. 

Az első negyedévi lakbérhátralékosok száma az előző negyedévhez képest 33 főről 53 főre nőtt.  

A lakbérhátralékosok mintegy 73,6 %-ának elmaradása negyedéven belüli tartozás. 

2015-ben is történtek téves befizetések az ÖKV-hoz, a 2015. évi hátralékok megállapításánál nem 

lettek figyelembe véve, mivel adatállomány nincs a birtokunkban. 

A hátralékok hatékonyabb csökkentése érdekében a bérbeadó továbbra is javasolja a 

települési és a rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételeinek változtatását (pl.: 

jövedelem határ emelése, elismert lakásnagyság növelése).  

 

3.6.1. számú táblázat - Lakásállomány 

 

év 

összes lakásállomány 

(db) 

  

bérlakás állomány (db) 

  

szociális lakásállomány (db) 

  

egyéb lakáscélra 

használt nem 

lakáscélú ingatlanok 

(db)  

    

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma 

  

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma 

  

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma 

  

ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye-

ket biztosító 

lakások 

száma 

2008 
331

3 
8 248 8 224 8 0 0 

2009 
334

6 
8 247 8 223 8 0 0 

2010 
335

6 
8 245 8 222 8 0 0 

2011 
333

1 
8 242 8 218 8 0 0 

2012 
337

4 
8 243 8 220 8 0 0 

2013 
338

6 
8 241 5 224 5 0 0 

2014 
nincs 

adat 5 241 5 221 5 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

  

A 2011. október 1-jei népszámlálás időpontjában 110 050 lakást számláltak össze Vas megyében, 

ez az országos állomány 2,5 %-át – a népességhez hasonló arányt – jelentette. Területi 

összehasonlításban – a népességszámhoz hasonlóan – csupán Nógrád és Tolna megye 

lakásállománya kisebb a vasinál.  

A 2011. évi népszámlálás időpontjában Szentgotthárdon 3331 lakás és lakott üdülő volt, melyből 

3035 állt magántulajdonban. A lakások közül 246 egyszobás, 1274 kétszobás, 947 háromszobás és 

864 négy- vagy több szobás volt. A lakások közül 759 db 1946. előtt épült, a 2006. és 2011. között 

épített lakások száma 104 volt.  

A lakások közül 3273 lakás rendelkezett hálózati vízvezetékkel, 3177 meleg folyóvízzel és 3166 

vízöblítéses WC-vel. 2905 lakás közcsatornával ellátott, 377 lakásban azonban a szennyvízelvezetés 

házi csatornával van biztosítva.  

Szentgotthárdon az összkomfortos lakások száma 2237, 887 komfortos, 85 félkomfortos és 112 

komfort nélküli lakás volt a népszámlálás időpontjában. A szükség- és egyéb lakások száma 10 db 

volt 2011. október 1-jén.  
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Az elmúlt öt évben a bérlakások száma kismértékben csökkent. Szentgotthárdon a rászorulók 

szociális helyzetükre tekintettel nyújthatnak be kérelmet bérlakás igénylésére. Emellett piaci alapon 

is van lehetőség lakásbérlésre.  

 

3.6.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

év Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek száma Hajléktalanok száma 

2008 4 0 

2009 4 0 

2010 4 0 

2011 12 0 

2012 1 0 

2013 2 0 

2014 2 0 

Forrás: önkormányzati adatok 

 

2011. október 21-én egy tűzeset következtében egy nyolclakásos önkormányzati bérlakás vált 

lakhatatlanná, a lakók elhelyezését az önkormányzat biztosította, majd a szükséges felújítások 

elvégzése után a lakók 2012. évben visszaköltöztek. Ezen kívül egy négylakásos önkormányzati 

ingatlan vált lakhatatlanná, illetve jelenleg a négy lakásból már csak egyben lakik bérlő. Ez az 

ingatlan a későbbiekben bontásra kerül. 

Szentgotthárdon lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nem található, ezért ennek a témának a 

magyarázata nem releváns. 

 

3.6.3. számú táblázat – Lakbér és közös költség hátralék 2015. március havi állapot szerint 

Megnevezés 
Lakbér- és közös ktsg. hátralék 

Összeg (Ft) Bérlő (fő) 

35 ezer Ft alatt 690.975 51 fő 

35 ezer Ft felett 3.687.134 21 fő 

Összesen: 4.378.109 72 fő 

35 ezer Ft feletti hátralék 
az összes hátralékos 
arányában (%) 

84,2 % 29,2% 

Megnevezés 
Lakbér- és közös ktsg. hátralék 

Összeg (Ft) Bérlő (fő) 

0-3 havi tartozása van 1.452.989 53 fő 

4-12 havi tartozása van 1.259.533 5 fő 

éven túli tartozása van 1.665.587 14 fő 
Összesen: 4.378.109 72 fő 

 

 

3.6.4. számú táblázat – tartozások összegének időtartam szerinti bontása és a hátralékkal 

rendelkező bérlők száma 2014. december 31-i állapot szerint 

 

Megnevezés 
Lakbér- és közös ktsg. hátralék 

Összeg (Ft) Bérlő (fő) 

35 ezer Ft alatt 477.159 30 fő 
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35 ezer Ft felett 3.506.629 21 fő 
Összesen: 3.983.788 51 fő 

35 ezer Ft feletti hátralék 
az összes hátralékos 
arányában (%) 

88 % 41 % 

 

Megnevezés 
Lakbér- és közös ktsg. hátralék 

Összeg (Ft) Bérlő (fő) 

0-3 havi tartozása van 1.257.803 33 fő 

4-12 havi tartozása van 1.494.618 4 fő 

éven túli tartozása van 1.231.367 14 fő 
Összesen: 3.983.788 51 fő 

 
 

A lakbér- és vízdíjhátralékok behajtására megtett intézkedések következtében a bérlők fizetési 

hajlandóságáról elmondható, hogy a helyzet javuló.  2013 első hónapjában 23 bérlő – a 243 bérlő 

9,5 %-a – halmozott fel 35.000,- Ft feletti (kb. negyedéves átlagos lakbér és közös költség) 

tartozást.  

 
Az adatok összehasonlításából az alábbi következtetések vonhatók le: 

- A lakbér tartozások összege az elmúlt három hónapban 394.321,- Ft-tal nőtt. 

- Az elmúlt három hónapban a lakbérhátralékosok száma 51 főről 72 főre változott.  

- Az elmúlt három hónapban a három hónapon túli tartozók száma 4 főről 5 főre emelkedett.   

- Az elmúlt három hónapban a legfeljebb 3 havi tartozással rendelkezők száma 33 főről 53 főre nőtt.   

- 14 fő esetében éven túli tartozást tartunk nyilván, ez a szám nem változott. 

- A 35 ezer Ft feletti tartozók száma 21 fő. 

- A 35 ezer Ft alatti tartozók száma 30 főről 51 főre emelkedett. 

 

A normatív lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-

jétől kikerültek az szociális törvényből, ettől az időponttól kezdődően biztosításuk nem kötelező, a 

következő kivételekkel: A 2015. január 1-jén folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét 

követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben 

a lakásfenntartási támogatást – az Szt. 38. § (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően – egy év helyett 

legfeljebb a 2015. február 28-áig terjedő időtartamra lehetett megállapítani. A 2015. március 1-jét 

megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében – a jogosultság 

határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án 

hatályos rendelkezéseket kellett alkalmazni. A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított 

adósságkezelési szolgáltatást – annak megállapított időtartamára vagy annak megszüntetéséig – a 

2015. február 28-án hatályos szabályok szerint kell nyújtani. A fentiek szerint megállapított 

ellátásokkal kapcsolatos kifizetésekhez a központi költségvetésből a 2014. évi szabályoknak 

megfelelően (azaz az érintett ellátások kifizetett összegének 90 %-ához) lehet igényelni támogatást 

a Magyar Államkincstár Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM-rendszer) 

használatával, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 

27.) Korm. rendelet jelenleg hatályos szabályainak megfelelően.  Az önkormányzatok a 

továbbiakban a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viseléséhez, illetve a hátralékot felhalmozó személyek számára.  

 

2011. szeptembertől jelentősen megváltozott a lakásfenntartási támogatás rendszere. A 

törvénymódosítás célja egyrészt az volt, hogy a szociális gáz- és távhő támogatás megszűnése 

folytán ellátás nélkül maradó jogosultak befogadásra kerüljenek a lakásfenntartási támogatás 

rendszerébe, másrészt a támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése. 
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A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott 

lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 

viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

Önkormányzatunk 2005. januártól vezette be az adósságkezelési szolgáltatást. Adósságkezelési 

szolgáltatás esetén a jogosult adósságkezelési tanácsadásban és adósságcsökkentési támogatásban 

részesül, melyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. 

A megállapítások jellemzően 12 hónapos időszakra történtek, valamint előfordult ennél rövidebb, 6 

havi időszakra történő megállapítás is.   

Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek, az adósságkezelési támogatásra való 

jogosultság megállapításának időpontjától hivatalból, alanyi jogon lakásfenntartási támogatásra is 

jogosulttá válnak, ezzel is elősegítve hátralékuk csökkentését.   

A támogatás a kérelmezők, vagy jogosultak viszonylagosan kis számától eltekintve nagy 

jelentőségű, hiszen jellegéből adódóan a szociálisan leghátrányosabb helyzetű személyek, családok 

lakhatásának megőrzését segíti elő.    

 

3.6.5. számú táblázat -  Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban 

részesülők 

év 

lakásfenntartási 

támogatásban részesítettek 

száma 

adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők 

száma 

2008 110 3 

2009 128 7 

2010 129 4 

2011 102 5 

2012 111 5 

2013 79 3 

2014 80 2 
  Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Komoly társadalmi probléma az eladósodottság, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat 

elvesztő vagy alacsony jövedelemmel rendelkező, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a 

réteg veszítheti el a lakását és válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés 

hiányában a közszolgáltatásokat.  

 

Az adósságkezelési szolgáltatás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai közé 

tartozik. A 2012. évben 19 család kereste fel a Szolgálatot adóssága rendezése miatt. 

Adósságcsökkentési támogatásban 5 család részesült, 4 esetben az adósság rendezése elkezdődött 

már 2011. évben. Az adósságkezelési szolgáltatás az utógondozási szakasz után 3 család esetében 

zárult le. 

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 látják el az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevő 

személyeket. A tanácsadó ügyintézésben és információnyújtásban is segítséget ad a kliensek 

számára. Az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevők önálló probléma megoldó képességeik 

ösztönzéséhez kapnak segítséget az adósságkezelési tanácsadótól.  

2012-ben, hasonlóan az előző évekhez, a Szolgálatot felkereső kliensek több éve fennálló 

hátralékkal rendelkeztek, emiatt nehéz visszavezetni őket a rendszeresen fizetők közé. A 

szolgáltatókkal nem veszik fel a kapcsolatot időben, a problémájukat nem jelzik, akkor kérnek 
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segítséget, ha már esetlegesen végrehajtásra került a hátralék. A Szolgálat és a szolgáltatókkal a 

kapcsolattartás, az együttműködés zavartalan volt, az információ átadás és a felmerülő problémák 

kezelése folyamatosan működött.   

A 2012. évben több kisgyermekes családnál került jogi útra a felhalmozódott hátralék behajtása. 

Ezekben az esetekben még nem valósult meg a család kilakoltatása.  

 

3.7  Telepek, szegregátumok helyzete 

 

A szegregáció fogalmát leginkább a területi elhelyezkedéssel, lakhatással és az ebből következő 

intézményi elkülönüléssel/elkülönítéssel kapcsolatban említik. Szegregációnak nevezzük azt a 

jelenséget, amikor egy településen belül a különböző társadalmi rétegek, etnikai, vallási csoportok 

lakóhelye erősen elkülönül egymástól. A szegregáció jellemző módon együtt jár a jövedelmi 

viszonyok és a települési infrastruktúra egyenlőtlenségeivel. A KSH definíciója szerint 

szegregátumnak tekintjük azt a minimum egy háztömbből – négy utca vagy közterület között 

elhelyezkedő ingatlanokból – álló településrészt, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 

aránya (szegregációs index) mindkét mutató esetében magasabb, mint 50 %.  

Szentgotthárdon szegregátum nem található, ezért ennek a témának a kifejtése nem szükséges. 

 

3.8  Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

Szentgotthárd város egészségügyi ellátó rendszere a 80-as évektől fokozatosan épült ki. Megfelelő 

infrastrukturális és személyi feltételekkel működik az alap- és szakellátás. Az elmúlt években ennek 

a rendszernek a fenntartása folyamatos terhet jelentett az önkormányzat számára, ugyanakkor a 

város lakóinak érdekében szükséges az elért színvonal megőrzése és fenntartása.  

A Rendelőintézet Szentgotthárd az egészségügyi alapellátás gyógyító-megelőző feladatát és a 

szakellátást biztosítja a város és a környező községek lakosságának.  

Az alapellátás magában foglalja a háziorvosi szolgálat, az ifjúsági fogászati alapellátás, a védőnői 

szolgálat és a háziorvosi központi ügyeleti szolgálat szakfeladatokat. Mind a felnőtt-, mind a 

gyermek háziorvosi szolgálat praxisai privatizáltak.  

Járóbeteg-szakellátás a járásunkban Szentgotthárdon működik. A fekvőbeteg ellátás Körmenden és 

Szombathelyen valósul meg. A helyben működő kórház megyei rehabilitációs feladatokat lát el, 

kiegészíti a szakorvosi ellátás tevékenységét röntgen és fizikoterápiás szolgáltatással és végzi 

ambuláns módon is a rehabilitációs kezeléseket. Ezen túlmenően alapfeladatának megfelelően 

magas színvonalon végzi Vas megye és néhány szomszédos megye lakosságának rehabilitációját. 

Az intézményben széles szakmai körökben elismert munka folyik.  

A város mentőállomással is rendelkezik. 

A Pszichiátriai Betegek Otthona Magyarország, sőt Európa legnagyobb ilyen jellegű bentlakásos 

intézménye, az önálló életvitelre nem képes, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek 

ápolását, gondozását látja el.  

Városunkban az önkormányzati egészségügyi intézmények mellett természetesen a magánszféra is 

jelen van.       

 

Az esélyegyenlőséget az egészségügyi ellátás területén is biztosítani kell. Önkormányzatunk 

tekintetében ez kötelező és önként vállalt tevékenységekből áll össze. Intézményrendszerünket 

olyan módon működtetjük, hogy jövedelemtől és társadalmi státusztól függetlenül a helyben 

lehetséges ellátásokat mindenki egyenlő mértékben elérhesse. 

 

Önkormányzatunk az egészségügyi ellátás területén ellátja kötelező feladatait. Ennek keretében 4 

felnőtt háziorvosi, 2 gyermekorvosi, 2 felnőtt fogorvosi körzetet és iskolafogászati ellátást 

működtetünk. 
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Az országos folyamatokkal megegyezően jellemző a szakemberhiány, illetve jellemző az orvosok 

átlagéletkorának emelkedése. Néhány éve a háziorvosi rendelő épületét jelentős költséggel 

akadálymentesítettük és felújítottuk. Olyan vonzó körülmények megteremtése a célunk, amellyel 

ide vonzzuk az egészségügyben tevékenykedő legképzettebb szakembereket is, lakhatásukra 

megoldását kínáljunk, felajánljuk az orvosi rendelők legkedvezőbb használatát, támogatjuk - 

elsődlegesen pályázati pénzek útján - a rendelők felszereltségének modernizálását.  

 

Szervezetileg indokolt lehet egyetlen városi egészségügyi vezető alkalmazása. Jelenleg a 

Rendelőintézet vezetőjének jogköre nem terjed ki például a háziorvosi ellátás irányítására. 

Megfontolandó lépés lenne tehát az egész városi és városkörnyéki egészségügyet egy városi 

“főorvos” vagy városi egészségügyi tanácsos alá szervezni a mostani ―Rendelőintézet vezető‖ 

helyett – természetesen az lenne szerencsés, ha a Rendelőintézet mindenkori vezetőjének 

terjesztenénk ki a jogkörét és feladatait ezzel, illetve komplexen a város és a térség egészségügyi 

menedzsment feladatainak ellátásával, amelyben az EFI is – a vezető irányításával – közreműködne. 

 

Feladatunk jövőben a háziorvosi, azon belül is a gyermekorvosi ellátás megerősítése. A jelenlegi 

ellátás nem fedi le kellőképpen a prevenciót (megelőzést) és az egészségnevelési feladatokat, 

hanem alapvetően csak az akut problémák elhárításával foglalkozik, illetve elvégzi a kötelezően 

előírt szűréseket / méréseket, de a vizsgálatok és az eredmények már nincsenek egy kézben tartva. 

Ez is csak alátámasztja egy olyan városi „főorvos‖ megjelenését, akinek a  vállalkozó háziorvosok 

is felelősséggel tartoznak. A háziorvosok az Önkormányzattal állnak közvetlenül jogviszonyban, az 

Önkormányzat / a Hivatal szakmai oldalról nem hivatott felügyelni az ellátott munkát – ezen a 

szinten tehát célszerű lenne, ha közvetlenül a városi főorvos gyakorolná a „megrendelő‖ 

jogosítványait az önkormányzat helyett a szakmai feladatellátás ellenőrzése tekintetében. Jelenleg 

háziorvosaink több szakvizsgával rendelkeznek. A szakmailag kötelező továbbképzéseken túl 

továbbra is ösztönözzük új készségek, szakképesítések megszerzését orvosaink és 

szakszemélyzetük esetében egyaránt. 

 

A szakemberhiány miatt és hogy a szakmai és a munkavállalókra vonatkozó szabályozásnak 

megfeleljünk, a háziorvosi ügyelet ellátását külső szakmai vállalkozó megbízásával oldottuk meg 

közbeszerzési eljáráson keresztüli. A külső szolgáltatóval történő ellátás a korábbiakhoz képest 

kedvezőbb finanszírozási feltételek mellett történik. A szerződés öt évre garantálja ezt az ellátási 

konstrukciót, amelynek tapasztalatait folyamatosan figyeljük, értékeljük. 

 

A háziorvosi szolgálatot segíti és kiegészíti a védőnői szolgálat. Szakembereik csendben, feltűnés 

nélkül végzik egészségmegőrző, helyreállító munkájukat. Munkájuk magas szakmai színvonalát a 

továbbiakban is megőrizzük. 

 

Városunk - polgárai ellátása, komfortérzetük erősítése céljából - nem kötelező önkormányzati 

feladatként szakorvosi rendelőintézetet működtet. Az elmúlt időszakban jelentős fejlesztés történt, 

új rendelőket és irodákat alakítottunk ki az épület tetőterében. Az új rendelőkben új terápiás ellátási 

módokat szerveztünk. Továbbá a szakrendelések, laborvizsgálatok számában és típusában is 

jelentős változások voltak. Igyekeztünk és a továbbiakban is igyekszünk a szakellátás 

finomhangolásával egy szervesen együttműködő intézményt kialakítani. Olyat, ami megfelel a 

felmerülő lakossági és közületi igényeknek, azokat mennyiségükben és minőségükben is kielégíteni 

képes. A szakrendelések megbízásos szerződésen keresztüli működtetésével a lehetőségeket 

közelítjük az igényekhez. Meg kell tartani az elért vívmányokat / szakorvosi ellátásokat, sőt meg 

kell vizsgálni, hol van még lehetőség közelebb hozni az ellátást. Ilyen lehet pl. az egynapos 

sebészeti beavatkozás. 
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Pályázatfigyelő csoportunk keresi a határon belüli és uniós forrásokat. Ezek jelentős anyagi alapot 

jelenthetnek új egészségmegőrző és helyreállító ellátások kialakításához, és a korábbiak 

fenntartásához.  

 

A fenti módszerrel jelenleg Egészségfejlesztési Irodát (EFI) működtetünk a TÁMOP pályázat 

keretében konzorciumi pályázaton nyert támogatásból. Az iroda működését a pályázati időszak 

lejárta után elsődlegesen újabb pályázati forrás bevonásával kívánjuk folytatni. Az irodát 

fejlesztenünk kell, ebben a munkatársaknak is szerepük van: meg kell találniuk a továbbműködtetés 

leghatékonyabb formáit, folyamatosan új szolgáltatásokkal kellene bővíteni a kínálatot (pl. életmód 

coach, korszerű táplálkozási ismeretek stb.). A hagyományos egészségügyi szereplők esetleges 

ellenállása esetén is folytatni kell a megkezdett utat, a súlypont áthelyezését / kiterjesztését a 

megelőzés területére a gyógyítás mellett, mert ez nemcsak pénzt takarít meg, de általa közelebb 

kerülünk a célhoz: minél egészségesebbé váljon a város és a térség lakossága. A város egészségügyi 

szolgáltatásainak menedzselésében szintén aktív feladatot kell vállalnia az irodának. 

 

Az utóbbi időszakban látványosan megugrott a közösségi mozgásra ösztönző programok száma, 

köszönhető ez elnyert pályázati támogatásnak, illetve a sport- és ifjúsági referens alkalmazásának. 

Itt azonban nem szabad megállni, folytatni kell, még több hasonló városi / térségi programot kell 

megvalósítani – nemcsak kampányszerűen, hanem állandó jelleggel. A civilek bevonása mellett az 

egyéb lehetőségeinkkel is élni kell ezen a téren, így a Fürdő működését (illetve annak 

finanszírozását) egészségfejlesztési célok eléréséhez is köthetjük (lásd: nyílt napokhoz való 

fenntartói hozzájárulás vagy ingyen jegyek azoknak az aktív civileknek, akik fel tudnak mutatni 

valami egészségfejlesztési eredményt stb.).   

 

Nemcsak a szoros értelemben vett gyógyítás, hanem egyéb, az egészséggel összefüggő 

intézkedések ösztönzése is feladatunk tehát (lásd: Zöld Szentgotthárd program). A 

levegőszennyezést csökkenteni kell az ezt elősegítő fűtési és közlekedési rendszerek 

korszerűsítésével. 

 

Fontos, több más területet is érintő feladat a mentális egészségmegőrzés feltételeinek biztosítása 

városunkban. Egyre nagyobb igény jelentkezik ezen a területen, ezt a különböző projektek 

keretében biztosított gyermekpszichológiai ellátás során tapasztaltuk. Fontos feladatunk tehát a 

fiatalok egészségtudatos nevelése mellett a mentális egészségükre való odafigyelés is. Az ehhez 

szükséges ellátórendszeri elemek megvalósítását (pszichológus alkalmazása, tréningek szervezése, 

önsegítő technikák elsajátítása, kortárs segítő rendszer kialakítása) támogatnunk kell.  

 

A kinevezésre kerülő igazgatóval szemben elvárásunk újabb pályázati pénzek megszerzése.  

 

Városunk wellness fürdőjének gyógyfürdővé minősítésével megnyílt a lehetőség az OEP 

finanszírozta kezelések végzésére. Elvárás a Rendelőintézet új vezetővel szemben a város 

egészségügyi szolgáltatásainak menedzselése, ennek keretében az e-egészségügyi megoldások 

fokozatos bevezetése, a térségben működő vállalatokkal való együttműködés, innovációs 

partnerségi kapcsolatok kialakítása, vagy például a Long Term Care (LTC - elhúzódó 

kezelés/gondozás) intézményi feltételeinek megteremtése. Ez utóbbi kapcsán köztudott, hogy a 

jóléti társadalmakban egyre nagyobb  problémát jelent az idősek, súlyos krónikus betegségben 

szenvedők  és  más okból tartós gondozásra szoruló emberek  ellátásának a megoldása. 

Szentgotthárd és kistérsége kiváló adottságai - határközeliség, jó egészségügyi és wellness 

szolgáltatások elérhetősége, klíma és természeti, valamint épített környezeti adottságok és 

versenyképes árak - alkalmassá teszik egy ilyen hiánypótló és költséghatékony szolgáltatásmodell 

kialakítására. 

 

3.8.1. számú táblázat – orvosi ellátás 
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év 

Felnőttek 

és 

gyermekek 

részére 

tervezett 

háziorvosi 

szolgálatok 

száma 

Csak 

felnőttek 

részére 

szervezett 

háziorvosi 

szolgáltatások 

száma 

házi gyermekorvosok 

által ellátott 

szolgálatok száma 

2008 6 4 2 

2009 6 4 2 

2010 6 4 2 

2011 6 4 2 

2012 6 4 2 

2013 6 4 2 
Forrás_ TEIR, KSH Tstar 

 

A tartós betegséggel és/vagy fogyatékossággal élés az életkor előrehaladtával gyakoribbá válik. 

Idősebb korban nagyobb a valószínűsége a magas gyógyszerköltségnek és annak, hogy ez 

jelentősen nehezíti az akár egyedül, akár családban élő időskorú anyagi helyzetét. A szociálisan 

rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 

kiadásainak a csökkentésére közgyógyellátási igazolvány állítható ki. A közgyógyellátási 

igazolványra alanyi és normatív jogon jogosultak körét a törvény szabályozza.  ezen kívül az 

önkormányzatok a rendeletükben meghatározott feltételek fennállása esetén méltányosságból is 

megállapíthatnak közgyógyellátási igazolványra való jogosultságot.  

A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek az Szt-ből. A 2015. 

március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás esetén, valamint a 

folyamatban lévő ügyekben – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak 

megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Az 

önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások 

viseléséhez. Szentgotthárdon ezen ellátási forma nem került bevezetésre.  

 

3.8.2. számú táblázat - Közgyógyellátási 

igazolvánnyal rendelkezők száma 

év 
közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezők száma 

2008 472 

2009 419 

2010 411 

2011 447 

2012 547 

2013 4* 

2014 3 * 
                                     Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

*Csak önkormányzati rendeletben szabályozott méltányossági közgyógyellátás 

 

A beteg, ápolásra szoruló emberek ellátása hosszú évszázadokig a családok (tradicionális 

nagycsaládok) feladata és kötelessége volt. Az életformaváltással és a családszerkezet változásaival 

előtérbe került a külső környezet, a társadalom és a közösség felelősségének az erősödése az ápolás 
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és gondozás területén. Az ápolásra szorulókról való gondoskodás előtérbe kerülésében jelentős 

szerepet játszik az átlagéletkor emelkedése és a társadalom elöregedése is.  

Az ápolási díj több mint 15 éve része a szociális támogatási rendszernek. A jogosultság feltételei az 

évek során fokozatosan változtak, korszerűsödtek. Az ápolási díjra vonatkozó rendelkezéseket a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozza.   

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti 

személy gondozását, ápolását végző, szakképesítéssel nem rendelkező, ezért laikus ápolónak 

minősülő nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.  

Az ápolási díjnak alapvetően két típusát különbözteti meg a jogszabály, így alanyi jogon, illetve 

méltányosságból állapítható meg az ellátás.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2010. (I. 28.) önkormányzati 

rendeletével módosította a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól 

szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet méltányossági ápolási díjra vonatkozó 

rendelkezéseit. Arra való tekintettel, hogy az önkormányzatoknak a méltányossági ápolási díj 

szabályozása, működtetése nem kötelező feladata, 2010. március 1-i hatállyal megszüntette a 

méltányossági ápolási díjat mint szociális ellátást. A rendelet hatályba lépését követően ilyen 

ellátást nem lehet kérelmezni és megállapítani. A rendelet hatályba lépését megelőzően 

megállapított és folyósított méltányossági ápolási díjban részesülők esetében átmeneti időszakot 

biztosított, a helyzetre való felkészülés érdekében. Ennek alapján a méltányossági alapon ápolási 

díjban részesülők a jogosultsági feltételek fennállása esetén 2010. június 30-ig voltak jogosultak az 

ellátásra.  

 

A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek az Szt-ből. Az 

önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak ellátást a 18. életévét betöltött 

tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére. 

 

3.8.3. számú táblázat – Ápolási díjban részesítettek 

száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 52 

2009 53 

2010 49 

2011 42 

2012 39 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Az ápolási díjban részesülők számának csökkenését 2010. évtől a méltányosságból folyósított 

ápolási díjban részesülők megszüntetett ellátása okozta. Amennyiben az alanyi jogon jogosult 

személyek számát külön is vizsgálnánk, inkább mérsékelt emelkedés lenne kimutatható.                                                   

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi 

XCIII. törvény alapján 2013. január 1. napjától kialakításra és felállításra kerültek a járási hivatalok. 

A járások kialakításával egyes jegyzői hatás- és feladatkörök is átadásra kerültek. Fentieknek eleget 

téve 37 alanyi jogon ápolási díjra, 12 időskorúak járadékára jogosult személy, valamint 543 alanyi 

és normatív jogon közgyógyellátásra jogosult iratanyagának átadására került sor. 

 

Az Szt. szerinti alapellátásokat és szakosított ellátásokat nyújtó intézmény a Városi Gondozási 

Központ. A Gondozási Központ által 2015. évben biztosított szolgáltatások: 

Kizárólag Szentgotthárdon működtetett szolgáltatások: 

- Étkeztetés 

- Nappali Idősek Klubja 
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Szentgotthárdon és a térség településeinek közigazgatási területén működtetett szolgáltatások: 

- Házi segítségnyújtás (Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu települések kivételével) 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

- Támogató szolgálat 

- Közösségi pszichiátriai ellátás. 

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli 

vagy írásbeli kérelmére történik a jogszabályban meghatározottak szerint. Ha az ellátást igénylő 

személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség 

szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes 

személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének belegyezésével vagy – ha e tekintetben 

a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő. 

A benyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről és a személyi térítési 

díjak megállapításáról az intézményvezető dönt, és döntéséről írásban értesíti az igénylőt vagy 

törvényes képviselőjét. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást 

igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásbeli megállapodást köt, mely tartalmazza: az ellátás 

időtartamát, kezdetét és végét, a nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, a személyi térítési 

díj megállapítására, fizetésre vonatkozó szabályokat, a fizetendő térítési díj összegét, az ellátás 

megszűnésének, megszüntetésének módját.  

Amennyiben az intézményvezető döntésével nem értenek egyet, a megállapodás kézhezvételétől 

számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához lehet fordulni, aki határozattal dönt a felvételi 

eljárásról, s erről írásban értesíti az intézményvezetőt is. A fenntartó döntésének felülvizsgálata a 

bíróságtól kérhető. Évente egy alkalommal kerül sor a személyi térítési díjak felülvizsgálatára. A 

személyes szolgáltatást nyújtó ellátásokért az ellátást igénybe vevőnek, a törvényes képviselőnek, 

vagy a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személynek személyi térítési díjat kell 

fizetnie. 

Az intézmény nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az általa nyújtott valamennyi szolgáltatásról a 

potenciális és tényleges igénybevevők széleskörű, korrekt tájékoztatást kapjanak. Az egyes 

szolgáltatások működési rendjéről, a biztosított szolgáltatások tartalmáról, az igénybevétel 

jogosultsági feltételeiről és módjáról, a szolgáltatásért fizetendő térítési díjak szabályairól 

folyamatosan tájékoztatják az ellátási területen élő ellátottakat és a lakosságot.  

 

A tájékoztatás közzétételi módja, formái: 

- Szolgáltatásokról készített szórólapok készítése és eljuttatása a kapcsolati hálóval rendelkező 

szervezetekhez; 

- Helyi televízióban megjelenő tájékoztatások, riportok, kerekasztal beszélgetések; 

- Helyi újságban megjelenő tájékoztatók, interjúk, beszámolók; 

- Interneten közzétett információk: az intézmény honlapja folyamatosan naprakész 

információkat tartalmaz, melyek mindenki számára elérhetőek a www.gondozasikozpont-

sztg.hu honlapon; 

- Felkérés alapján a célcsoport tagjait tömörítő civil szervezetek részére tájékoztató előadások 

megtartása; 

- Felhívások, szórólapok hirdetőtáblára való kihelyezése. 

A szolgáltatás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülők 

emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek.  Az intézmény vezetője gondoskodik az intézményen 

belül az emberi és állampolgársági jogok érvényesüléséről, az egyén autonómiáját elfogadó, 

integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakításáról és működtetéséről. 

Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor nem történt. Erre vonatkozóan a fenntartóhoz panasszal nem éltek. 

Pozitív diszkrimináció a szociális ellátórendszer keretein belül nincs.  

 

 

http://www.gondozasikozpont-sztg.hu/
http://www.gondozasikozpont-sztg.hu/
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3.9 Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

A bölcsődei és óvodai nevelés-gondozás alapfeladata a gyermekek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése, a testi-lelki komfortérzet biztosítása. A testi, szellemi és szociális jólét egyensúlyát 

jelentő egészség megteremtéséhez kisgyermekkorban intézményes formában sokat, de nem mindent 

tehet. 

A védőnői szolgálat szűrővizsgálat keretében minden évben, minden kisgyermeket rendszeresen 

ellenőriz, szűr (fertőző betegségek, fejtetvesség). 

A közoktatásról szóló törvény és az iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozó jogszabály szerint 

minden évben minden óvodás gyermeknek belgyógyászati, szemészeti, fogászati szűrővizsgálaton 

kell részt venni, intézmény által szervezetten: 

 a belgyógyászati és szemészeti szűrővizsgálatot a gyermek szakorvos a védőnők 

részvételével minden évben minden gyermeknél elvégzi, 

 beiskolázás előtt minden nagycsoportos korú gyermek előírások szerinti 
szűrővizsgálatát szintén elvégzik (ezek a szűrővizsgálatok egy jogszabály módosulás 

miatt már nem az óvodában zajlanak, mert minden 0-6 éves korú gyermek évenkénti 

szűrővizsgálatát a védőnői szolgálatnál bonyolítják le úgy, hogy ott a gyermekkel a 

szülő jelenik meg). 

 Az éves fogászati szűrővizsgálatokon a nagycsoportos korú gyermekek vesznek 
részt.  

A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény intézményegységeiben az iskola-egészségügyi 

szolgálat munkatársai (a védőnők és az iskolaorvos) éves terv alapján végzik rendszeresen a tanulók 

szűrővizsgálatait a tanév elején. Az aktuális veszélyekkel, járványokkal (pl. H1N1, fertőző 

agyhártyagyulladás, méhnyak rák) kapcsolatosan is elvégzik a szükséges intézkedéseket 

(felvilágosítás, védőoltások). 

Az Intézmény tanulói rendszeres résztvevői a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, a Városi 

Vöröskereszt és a Harmónia Egészségvédő Kör által szervezett, egészségmegőrzés témájú 

vetélkedőknek, előadásoknak.   

Az oktatási intézményekben a kötelező szűrővizsgálatokat rendszeresen elvégzik (látás, hallás, 

testsúly, magasság, vérnyomás, mozgásszervi eltérések).  

A Védőnői Szolgálat a 2011/2012. 2014/2015. tanévről szóló felmérése az Arany János Általános 

Iskolában 1-4 osztályt és az eltérő tagozatot (5-8 osztályt), a Széchenyi István Általános Iskolában 

5-8-os korosztályt, valamint a Vörösmarty Mihály Gimnázium 5-8 osztályt érintő vizsgálata alapján 

az alábbi eltéréseket tapasztalta: 

 

3.9.1. számú táblázat – Védőnő vizsgálat tapasztalatai 

 

 

 
       Arany János Általános 

Iskola 

Széchenyi István Általános 

Iskola 

Hátgerinc ferdülés 0,5 % 1 % 

Hanyagtartás 2 % 5-6 % 

Lúdtalp 15 % 17 % 

Szemüveges 14 % 11 % 

Asthma bronchiale 1-2 % 2 % 

Allergia 2 % 2 % 

Idegrendszeri eltérés 0,01 % 0,01 % 

Egyéb megbetegedés 1-2 % 1 % 

Túlsúly 10 % 13 % 
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       Arany János 

Általános 
Iskola 

Vörösmart

Mihály 

Gimnázium 

Széchenyi István 

Általános Iskola 

Hátgerinc ferdülés 0.5% 0.01% 1% 

Hanyagtartás 1% 0.1 %                  2% 
Lúdtalp 15% 9% 15% 

Szemüveges 14% 10% 10% 
Asthma bronchiale 1-2% 0.1% 2% 

Allergia 2% 0.2% 1% 
Idegrendszeri eltérés 0.01% 0.001% 0.001% 
Egyéb megbetegedés 1_2% 1%           1% 

Túlsúly 10% 2% 12% 

 

Tartási rendellenességet javító gyógytestnevelés biztosított a gyermekek számára, gyógyúszás is 

működik. Minden év szeptemberében újra vizsgálja az iskola orvosa azokat, akiknek az egészségi 

állapota indokolttá teszi a speciális mozgást. A 2011/2012 2014/2015-ös tanévtől tanévben is volt 

elindult az intézményekben mindennapos testnevelés, ami azt jelenti, hogy minden nap van 

lehetősége a gyermekeknek a mozgásra. A kövérség és az allergiás megbetegedések megelőzése 

érdekében nagyon fontos a felvilágosító órák rendszeres tartása, mert ez a generáció még hajlamos 

az életmód változtatására. A felvilágosító órák egész évben zajlanak. Szakkörökön az elsősegély 

ismeretek mellett csecsemőápolási versenyekre is kapnak felkészítést a gyerekek. Területi 

versenyeken és megyei megmérettetésen nagyon szép eredményeket értek ell. Ehhez azonban a 

rendszeres szakköri foglalkozásokra van szükség. 

 

A SZOI Szentgotthárd és Térsége Iskola már több esztendeje rendszeres nyertese drogprevenciós 

tevékenységekre fordítható pályázatnak. Az elnyert összegből tanári továbbképzéseket, a tanulók 

számára felvilágosító foglalkozásokat szerveznek, ilyen témájú szakirodalmat szereznek be. Az 

iskolavédőnő is elvégezte a tanfolyamot. Így az órák megtartásában is részt vesz. 

A rendőrséggel közösen megvalósuló program keretében a 10-14 éves korosztály számára a 

rendőrség munkatársaival közösen felvilágosító foglalkozásokat szerveznek a kábítószer- és 

alkoholfogyasztás veszélyeiről. 

 

Az alapellátásban , a területi védőnői szolgálat 3 körzetében a védőnői tanácsadóban: 

A területi védőnő által elvégzendő szűrővizsgálatok 

- Testi fejlődés (testtömeg, testhossz/testmagasság, fejkörfogat), 

- pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés követése és 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. 
3 és 6 hónapos korban: 

- a pszichomotoros és mentális fejlődés vizsgálata, 

- érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás), 

- testhossz, testtömeg, fejkörfogat mérése, a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése a 

hazai standardok alapján. 
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1 éves életkorban és 6 éves életkorig évente: 

 

- testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerinti mérése), a fejlődés és tápláltsági 

állapot értékelése hazai standardok alapján, 

- a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása, 

- érzékszervek működésének vizsgálata a szakmai irányelveknek megfelelően és a 

beszédfejlődés vizsgálata, 

- mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc 

rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis), 

- vérnyomás mérése 3-6 éves életkor között. 

 

2014/2015 tanév iskola egészségügyi beszámolója - III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

 

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 történő vizsgálat a 16 éves kori záró 

vizsgálat. Így az iskola minden tanulója részesül vizsgálatban, 399 fő. 

Minden gyermeknél történik védőnői szűrővizsgálat (látás, hallás, testsúly, testmagasság, 

mozgásszervi, vérnyomás vizsg.) általános orvosi vizsgálat. Tanulók vizsgálata során eltérést 

észlelünk a megfelelő szakorvoshoz való irányítás történik. Ez főként szemészeti, ortopédiai és fül-

orr-gégészeti probléma. 

Kiemelendő a leendő 9.-es tanulók vizsgálata, melyet az iskolai beiratkozás előtt végzünk. A 

júniusban történt vizsgálatok száma 71 fő. Sajnos az idei évben szükséges volt tanulók tovább 

küldése másodfokú alkalmassági vizsgálatra egészségügyi ok miatt, illetve más szak keresése a 

tanuló számára iskolán belül. 

Minden tanulónál történt "nett-fitt" felmérés, mely a tanulók állóképességének és testméreteinek 

méréséből állt. Ezen utóbbiakat rögzítettem a testnevelő tanárok-iskola igazgató külön felkérésére.  

Tanulók obesitas (túlsúly) testi fejletség megállapításához nagy segítséget adott, hisz korszerű 

mérőeszközöket is kaptam hozzá. Ez alapján az iskola tanulóinak 30%-a rendelkezik túlsúllyal, 

BMI értéke 24-30 közt található, elhízott tanuló 4%.  

Kötelező védőoltás a tanulók életkorából kifolyólag már nincs. Idei tanévben kampány védőoltás 

sem volt. 

Krónikus betegek nyilvántartása és állapot követése történik, az ő létszámuk viszonylagosan 

állandóságot mutat, tanulók 15%-a gondozott valamilyen krónikus betegséggel. Daganatos betegek 

is jelentek meg, így az iskolában eme betegség csoport gondozottak 1%-ban fordul elő. A 

pulmonológiai betegség csoport, gondolok itt az asthmára száma némi állandóságot mutat, 

gondozottak 20%-a, (2014 tavaszán  megváltozott a gondozási törvény, korában magasabb számú 

volt ez a gondozási csoport). Cardiológiai gondozottak 3%-ban vannak, főként hipertóniával 

rendelkeznek (magas vérnyomás) 

Szemüveggel rendelkezik a tanulók 20%-a. Ami előző évekhez képest rossz, hogy nem nagyon 

hordják a szemüvegük, oka lehet a "divat"- "ciki", ám előfordul, hogy a meglévő vagy eltört 

szemüveget anyagi okok miatt nem tudják kicserélni, pótolni. 

Pozitív változás, hogy a pszichés betegségek száma nem változott, inkább csökkent. Főként a 

serdülőkori változásokból adódó alkalmazkodási zavarok. 

Ezzel szemben viszont magas a különféle tanulási nehézségekkel küzdő tanulók száma (diszlexia-

diszgráfia...) 22 tanulónál szükséges a kimondott gyógypedagógiai fejlesztés. 

Magas a különféle mozgásszervi eltérések száma közel a tanulók 20%-kánál fordul elő, ide 

tartoznak a gerinc tartási rendellenességei és a lábdeformitások. 

Ezen gyerekek szakorvosi gondozásra nem járnak, csak a súlyosabb esetek. Számukra van az 

iskolában gyógytestnevelés foglalkozás is biztosítva.  

Összességében az országos átlagnak megfelelnek az eltérések, az iskola létszámhoz képest magas 

az obesek és szemüvegesek száma. 
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A tanulók egészségmegőrző- egészséggel kapcsolatos, szűrővizsgálatokkal, 

szenvedélybetegségekkel kapcsolatos előadásokat hallgathattak, megfelelő szakemberektől. 

Kiemelendő, hogy tanulók nagy számmal vettek részt a városi véradáson.  

 

2014/2015 tanév iskola egészségügyi beszámolója - Vörösmarty Mihály Gimnázium 

 

9-12. osztályos tanulók védőnői ellátása 195 tanulót jelent. 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) 

Védőnői szűrővizsgálat a látás, hallás, vérnyomás, testsúly, testmagasság, mozgásszervi vizsgálatot 

tartalmazza, míg az orvosi egy általános fizikai vizsgálatot. Eltérések észlelése során szakorvosi 

vizsgálatra lettek tovább utalva a tanulók. Főként szemészeti, ortopédiai szakvizsgálatra és fordult 

elő belgyógyászati beutalás is magas vérnyomás miatt. 

Krónikus betegek követése történik, számuk állandónak mondható. A tanulók 10% -a gondozott, 

ami nem mondható magasnak. Figyelem felhívó "anyagcsere-endocrim" betegség megjelenése, 

chron betegség és a diabetes. 2% előfordulás, (gondozottakon belül) korábbi években nem volt, 

vagy kevesebb. Pulmonológiai gondozott a gondozottak 30%-át adja. 

Cardiológiai gondozott 5%-ban van. Túlsúlyos és elhízott tanuló a gimnáziumban a tanulók 5-6 %-

ában fordul elő, magas a szemüvegesek aránya, 40%. 

Ebben az iskolában is a "nettfitt" program segítségével történt a gyermekek mérése. 

Mozgásszervi elváltozások –hanyag tartás, gerincferdülés és lúdtalp- szintén előfordul. 

Néhány tanuló jár gyógyúszásra, iskolában helyileg gyógytestnevelés nem működik. 

A tanulók osztályfőnöki óra keretén belül a tanév folyamán rendszeresen hallgattak egészségnevelő 

előadásokat, serdülőkorról, családi-szexuálist életre nevelésről…. 

"Te is" pályázat történik a gimnáziumban, mely célja a mozgás népszerűsítése a tanulók körében. 

Ennek keretében több mozgásforma bemutatása történik és lehetőség van ezen mozgásformák 

kipróbálására is a tanulóknak. 

Fontos megemlíteni a Vöröskeresztes csoport munkáját, mely iskolán belül működik és már az 

intézményen kívül is jól működik (városi rendezvények biztosítása). 

Elsősegélynyújtó versenyen vettek részt, megyei második helyezést értek el.  

Megemlítendő: 

Mindkét iskolában megtörtént a tanulók "újraélesztés megtanítása". Szombathely, segítés városa 

pályázat segítségével és az iskolák vezetőségének támogatásával sikerült kivitelezni.  

Fontos, hogy fiatalon próbáljuk meg már a gyerekeket a segítségnyújtásra szoktatni. 

Egyre több gyermek csatlakozik az Ifjúsági Vöröskereszt csoporthoz, nagyon aktív gyermekek a 

tagjai, kik önzetlenül a szabadidejüket feláldozva segítenek társaiknak, és ügyelnek rájuk. 

 

A Rendelőintézet szakellátásain a szabadon igénybe vehető gondozókban 2011. évben: 

Tüdőgondozóban 2060 fő jelent meg szűrésre.   

Onkológiai gondozóban 87 fő jelentkezett daganatos szűrés céljából. 

A szakrendeléseken: 

Urológia szakrendelésen 735 fő prosztataszűrése történt. 

Nőgyógyászati rendelésen 1054-en jelentkeztek nőgyógyászati szűrővizsgálatra. 

Belgyógyászati szakrendelésen megjelent valamennyi beteget szénhidrát-anyagcserezavar 

irányában továbbra is folyamatosan szűrik. 

 

Az önkormányzat és a Városi Gondozási Központ, valamint szlovén partnereink konzorciumával 

együtt a Szlovén-Magyar Határmenti Együttműködési program keretében a „Mental Health” az 

egészséges életmód és a lelki egészség című projektet valósított meg.  

A projekt keretében megteremtette az önkormányzat, hogy nem kórházi, nem rendelőintézeti 

környezetben biztosítja a mentális problémákkal küzdő lakosság ellátását, kezelését. Magyarországi 

oldalon Szentgotthárd Város Önkormányzata a projekt terhére kialakított és berendezett 2 db 
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terápiás helyiséget, az egyik terápiás helyiség a szentgotthárdi polgármesteri hivatalban, míg a 

másik terápiás helyiség a Városi Gondozási Központban található.  

A projekt keretében a Szentgotthárd Város Önkormányzatánál berendezett terápiás helyiségben 1 fő 

gyermekpszichológus (Dr. Lazáry Györgyné) rendelt heti rendszerességgel 2011. január 3 – 2012. 

június 15. között heti 10 órában, heti 2 alkalommal, keddenként (13,00-18,00 óráig) és péntekenként 

(8,00-13,00 óráig).  

A projekt során határon átnyúló szakértői találkozókat, projektpartneri találkozókat, workshopokat 

szerveztek a szakemberek számára.  

A Mental Health projekt keretében helyzetfelmérést végeztek és adatbázist hoztak létre a 

Szentgotthárdi kistérség területén, Őriszentpéteren, Körmenden, Vasváron, valamint Szombathelyen 

a lakosság egészségügyi állapotáról és szükségleteiről. Mintavételül (kérdőíveken) 100 fő 

iskoláskorú gyermek és fiatal, valamint 100 fő aktív korosztály szolgált.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Városi Gondozási Központ helyzetfelmérése a 13-15 éves 

gyermek korosztályt, a 20-65 éves aktív és specifikusan az idős korosztályt célozta meg. 

Mintavételül (kérdőíveken) 100 fő iskoláskorú gyermek és fiatal, valamint 100 fő aktív és 100 fő 

időskorú korosztály szolgált. Dr. Lazáry Györgyné vezetésével elvégzett helyzetfelmérés a lelki 

egészségi állapotra vonatkozóan egyértelműen kimutatta létjogosultságát a Mental Health projekt 

célkitűzéseinek.  

 

A vizsgálatot végző szakemberek által létrejött vizsgálati eredmény szerint: 

- a gyermek vizsgált személyek közül 

 4% valamilyen depressziós betegségben szenved a vizsgálat idején, 

 lelki szorongást a tanulók 60 %-a tapasztal a mindennapokban saját magában úgy, hogy közben 
nincs, vagy erősen korlátozott a szakember elérése, aki segíteni tudna rajta, 

 a tanulók 32 %-a érzi úgy, hogy van erőszak az életükben. 
 

- a felnőtt vizsgált személyek közül 

 8 % szenved a vizsgálat időpontjában szorongásos betegségben, 

 10-14 % kifejezetten depressziós tüneteket mutatott, 

 71 % gyakran aggodalmaskodik, 

 10-11 % érzi úgy, hogy a tartós stressztől megbetegedett, 

 15 % időnként többet iszik, mint általában (alkoholt), 

 3 % szed időnként antidepresszánsokat,  

 11 % szed nyugtatókat, 

 az aktív dolgozók fele - becslés alapján - több vizsgálati eredmény adatait összevonva, burn aut 
szindrómában szenved. 

 

- a 65 év feletti vizsgált személyek közül 
 10 % szenved depressziós megbetegedésben, 
 közel 50 % magányos, társaságra vágyik, tevékenykedni szeretne, és ehhez a társadalom segítségét 

várja el. 

 

A szakemberek a felmérések eredményeiből megfogalmaztak javaslatokat és stratégiát a 

cselekvési tervben felállítandó prioritásokhoz. 

 

A „Rendelőintézet Szentgotthárd bázisán Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása‖ 

című TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 jelű pályázat keretében az Európai Unió és a Magyar Állam 

által nyújtott 104.403.081 Ft pályázati támogatást nyert Szentgotthárd, 2013.09.01-2015.08.31. 

időszakra. 

Az EFI elsősorban preventív egészségügyi szolgáltató funkciókat tölt be, olyan szakmai 

tevékenységek megvalósításával, illetve koordinálásával, amelyek közvetlenül vagy közvetve 

képesek hozzájárulni az emberek egészségi állapotának javításához: 
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 a kistérségben tevékenykedő, egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezetek helyi 

együttműködésének előmozdítása (horizontális kapcsolatok kiépítése) 

 életmódváltó programok megvalósítása, a klienseknek a szolgáltatásokhoz, programokba 

irányítása, ezeken való részvételének és eredményességének nyomon követése 

 a kistérségben működő, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmények, civil szervezetek és 

már zajló programjaik, valamint egészségfejlesztési tevékenységeik (programok, klubok) 

adatbázisba rendezése, folyamatos követése 

 a beteg együttműködés elősegítése 

 a szűrővizsgálatokon való lakossági részvételt motiváló programok koordinálása 

 helyben zajló egészségfejlesztési tevékenységeknél szükség esetén módszertani 

segítségnyújtás 

 egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységek megvalósítása 

 az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztése 

 a legjelentősebb idült, nem-fertőző betegségek okozta halálozás és betegség megelőzése és 

csökkentése 

 a lakosság széles körének fizikai aktivitásra, mozgásban gazdag életmódra, egészséges 

táplálkozásra ösztönzését támogató szolgáltatások kialakítása, a prevenció előmozdítása 

 a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítása 

 a mentális egészség javítása 

 

A pályázat keretén belül különböző korosztályok számára , különböző érintett témákban szerveztek 

az EFI munkatársai  előadásokat ( pl.  Dr. Zacher Gábor - Mindennapi függőségeink , Dr. Zacher 

Gábor – Szakmai előadás, Dr. Birtha Gyöngyike Gyermekkori elhízás ,  Dr. Lőcsei Zoltán 

Pajzsmirigy betegségek Papp Ferenc A család szerepe és ereje, Dr. Papp Lajos  Test. Lélek, 

Szellem Harmóniája stb.) 

Rendszeres (dietetikai tanácsadás, gyógytorna, lelki csoportok, egyéni foglalkozások, zumba), 

valamint időszakos programok (úszásoktatás, csoportos életmódváltó program, intimtorna stb. ) 

megvalósítására került sor az elmúlt időszakban. 

A pályázat lehetőséget biztosított a lakosság számára vastagbél daganatszűrésre – a háziorvosok 

bevonásával – valamint szájüregi daganatszűrésre is felnőtt fogorvos bevonásával.  

Ugyancsak a pályázat keretén belül a kisiskolás korosztály számára a gyermekek gerincének 

egészségmegőrzése céljából „Porci Berci‖ programban vehettek részt. 

Több iskolában sportnapot rendeztek, és a Városi sportnap keretén belül Szentgotthárd lakosai 

többféle sportágat is kipróbálhattak, több ismert az egészséges életmódot szem előtt tartó szakember 

és sportoló személyes tanácsai és tapasztalatai alapján folytathatják, illetve kezdhetik egészségük 

megőrzését. 

A program keretén belül nemcsak a testi, hanem a lelki egészség megőrzésére is nagy hangsúlyt 

fektettek a szakemberek. Ezért 2014 novembere és 2016 júniusa között gyermekpszichológusi –

pszichoterapeuta feladatok ellátására pszichiáter segített és segít az arra rászoruló gyermekeknek és 

az érintett gyermekekkel foglalkozók (szülő, óvodapedagógus, pedagógus) számára. 

 

Nevelési Tanácsadó 

A nevelési tanácsadás Szentgotthárdon a Pedagógiai Szolgáltató Központtal kötött megállapodás 

útján volt biztosított 2012. január 31-ig.  

2013. január 1-jétől jogszabályi változások miatt már nem az önkormányzat biztosítja ezt a 

szolgáltatást.   

Jelenleg a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye (9970 

Szentgotthárd, Arany János u. 3.) az ellátó intézmény. 

A feladatait az intézmény éves munkaterve alapján végzi, mely az alábbi tevékenységeket foglalja 

magába: 
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- a tanköteles korosztály iskolába lépéshez szükséges fejlettségi vizsgálatainak 

végzése, 

- beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség irányába kért vizsgálatok 
lefolytatása az óvodás és iskolás korosztály számára, 

- őszi prevenciós vizsgálatok helyszínen történő lefolytatása a nagycsoportos 
óvodások körében, 

- pszichodiagnosztikai vizsgálatkérések folyamatos teljesítése /intelligencia, 

részképességvizsgálatok, speciális pedagógiai vizsgálatok, mérések, 

személyiségvizsgálatok/, 

- beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
kontrollvizsgálatának folyamatos végzése, 

- szakvélemények határidőre történő készítése a BTM gyermekek körére vonatkozóan 
és SNI gyermekek szakértői vizsgálatának irányába, ill. egyéb irányokba készült 

szakvélemények /pl. szülői kérésre, gyermekpszichiátria kérésére stb./ készítése, 

- az év folyamán a speciális fejlesztő /pl. AYRES, SINDELAR, GÓSY stb./ és 
                        pszichoterápiás / báb, világjáték, rajz, Winnicotte, 4 üléses tinédzserügyelet  

                        stb./ foglalkozások folyamatos végzése, 

- egyéni, súlyos esetek pszichoterápiás ellátása a körmendi telephelyen, 

- az egyéni igényeknek megfelelően pedagógus konzultációk, nevelési értekezletek, 
szülői értekezletek tartása, esetkonferenciákon való részvétel, 

- folyamatos és személyes kapcsolattartás a partnerintézményekkel /Védőnői 
Szolgálat, GYJSZ, Gyermek és Ifjúság Pszichiátria, TKVSZRB, gyermek 

háziorvosok, stb./, 

- egyéni esetek szupervíziós gondozása. 
 

Fenti tevékenységek legnagyobb hányadát a tanulási nehézség irányába történő vizsgálatok teszik 

ki. Az ez irányú vizsgálatkérések növekedése nem pusztán szentgotthárdi jelenség, a megyében 

működő nevelési tanácsadók /statisztikai adatok szerint országos szinten is/ mindegyikében ilyen 

irányú növekedési tendencia tapasztalható. Szakmai elemzések szerint e jelenség egyik oka az 

óvoda – iskola közötti átmenet problémaköréből fakad.  

E problémát igyekeznek feloldani a pedagógusokkal történő konzultációk, értekezletek alkalmával, 

amikor az egyéni bánásmód, differenciálás jelentőségére hívják fel a figyelmet. Az elmúlt tanévhez 

hasonlóan egyre nő a korai fejlesztést (3 éves korú gyermekek ellátását) igénylő szülők száma, ami 

szakmailag kedvező jelenség, hiszen az eredményességet az időfaktor nagyban meghatározza. E 

körben, a szülők főként megkésett beszédfejlődéssel, hyperaktivitással, magatartási problémák 

kezelésének kérdéseivel fordulnak a tanácsadóhoz. 

A pszichoterápiás munka ellátásában igen nagy segítséget jelentett számukra – a városban 

tevékenykedő – klinikai gyermekpszichológus munkája, tekintettel arra, hogy az ez irányú 

terápiákat, kötött óraszámban körmendi tanácsadójukban tudták csak biztosítani. Sok családnak ez 

komoly nehézséget okozott a távolság, útiköltség miatt, illetve ezen okok miatt elérhetetlenné vált 

számukra. 

Szakmailag fontos elvárás a tanulási és magatartási nehézségek korai felismerése és megsegítése. E 

célt látva lényeges kiemelni a nagycsoportos óvodások tanév eleji szűrését, mely szolgáltatást – a 

nagyobb erőbefektetést is felvállalva – a helyszínen, teljes körűen végzik. E tevékenységükkel 

különösen a hátrányos helyzetű gyermekek ellátását igyekeznek segíteni (ők ugyanis 

szociokulturális helyzetükből fakadóan nem juthatnának a szolgáltatáshoz). A szűrések eredménye 

alapján javaslatot tesznek az óvodapedagógusok számára a fejlesztési irányok, lehetőségek 

meghatározására. 

 

Logopédiai szolgáltatás 

A logopédiai ellátás ugyancsak a korábbiakkal ellentétben a szakszolgálathoz került. 
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A Játékvár Óvoda keretein belül kerül sor a gyermekek logopédiai ellátásának biztosítására. 1 fő a 

székhely óvodában, 1 fő pedig a kistérség minden óvodájában és általános iskolájában végzi a 

logopédiai ellátást. 

 

Gyógytestnevelés 

A gyógytestnevelés feladata a gyermek, tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési 

foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi  szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített 

testnevelésre utalja.  gyógytestnevelési feladatok ellátása a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény 

Széchenyi István Általános Iskola intézményegységében biztosítottak.  

 

Sportprogramokhoz való hozzáférés  

Az önkormányzat sporttevékenysége magában foglalja a testnevelés és a sportkultúra valamennyi 

formáját. Sport-és szabadidős tevékenységre is van helyben lehetőség, több sportegyesület is 

működik a városban, az egyik iskola tornaterme méreténél fogva a városi sportcsarnok szerepét is 

betölti, illetve a közeljövőben adják át a Kézilabda Egyesület újonnan épült multifunkcionális 

sportcsarnokát. 

Az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények, sportolásra alkalmas ingatlanok: a városi 

sporttelep, a városi sportcsarnok, az iskolai tornatermek, az iskolai sportpályák, a városrészi 

sportpályák, önkormányzati játszóterek, uszoda, Hársas-tó.  

Az iskolai tornatermek az iskolai sportoktatás színterei, melyeknek az állagát és felszereltségét a 

kor követelményeinek megfelelően kell biztosítani. Ennek forrása az önkormányzat 

költségvetésében kell, hogy szerepeljen. Az iskolai tornatermeket meg kell őrizni az oktatási 

intézményben tanuló gyermekek sportolásának színtereként. Valamennyi tornaterem bérbe adható, 

de a tanórai és edzéselvű órakeretek elsőbbséget élveznek! 

Az Arany János utcai iskolában a jelenlegi tornaterem kibővítése, vagy újabb tornaterem építése 

halaszthatatlan feladat. Erre a tervek készen állnak.  

A játszóterek a kisgyermekek számára biztosítják az életkoruknak megfelelő mozgás lehetőségét. A 

játszóterek vonatkozásában jelentős fejlesztések történtek, játszótereink nagy része gyökeresen 

átalakult, ma a legmodernebbnek számító játszóeszközök állnak a gyermekek rendelkezésére. A 

továbbiakban a még nem korszerűsítettek felújítására is gondolni kell – ennek fedezete azonban 

csak pályázati vagy magántőkéből származó pénz lehet.   

Koncepcionálisan ide kell sorolni azokat a lakott területeken lévő beépítetlen területeket is, 

melyeket a gyermekek sportolásra (jellemzően elsősorban focizásra) szívesen használnak. Az 

Önkormányzat kimondja, hogy az ilyen területek megőrzését a sport szempontjából is fontosnak 

tartja, és a továbbiakban ezen önkormányzati ingatlanok más célú felhasználásánál az 

előnyök/hátrányok feltérképezésekor kötelező jelleggel mérlegeli és negatívan értékeli a 

változásoknak a gyermekek sportolási lehetőségeit csökkentő hatását. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a versenysportot, a diáksportot és a szabadidő sportot egyaránt 

támogatja. Egyik támogatást sem szünteti meg a másik nagyobb támogatása reményében. 

Az önkormányzati támogatás tartalmaz valamennyi, sporthoz és sportoláshoz kapcsolódó közvetlen 

és közvetett támogatást. Ilyenek: a sporttámogatási keret a versenysport részére; a Városi Diáksport 

Egyesület támogatása; az iskolai testnevelésben a heti, törvényben előírt testnevelési órákon felüli 

sportfoglalkozások költségeinek finanszírozása; a sportlétesítmények ingyenes használatának 

biztosításával nyújtott támogatás; a szabadidősportra adott támogatás; a sportlétesítmények 

fenntartására fordított éves költségek.  

A szabadidősportban elért eredmények figyelemre méltók. Támogatására az önkormányzati 

keretből pályázati rendszer alapján lehet lehetőséget biztosítani.  

A diáksportkeret korábban követett felosztása (nyilvános pályázat, bárki elindulhat, támogatási 

szerződést kötése, elszámoltatás) helyett ezt az összeget teljes egészében a DSE kapja, így a DSE a 

teljes összeggel rendelkezhet. Az összeg elköltésének előfeltétele középtávú (3-5 éves) és rövidtávú 

(1 éves) diáksportterv elkészítése és az önkormányzattal való elfogadtatása. Ennek a tervnek a 
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kidolgozásába valamennyi diáksportot szervező testnevelőt és edzőt be kell vonni. A tervek 

teljesítéséről a DSE folyamatosan köteles beszámolni az Önkormányzatnak. A tervekben 

részletesen le kell írni, hogy konkrétan milyen diáksport-tevékenységet személy szerint ki szervez, 

milyen költségekkel és a költségek miből tevődnek össze. 

 A sport kistérségi szinten való szervezése távlati elképzelésként megfogalmazódik. Ennek első 

lépéseként cél, hogy a szentgotthárdi, az őriszentpéteri, a zalalövői, a lendvai, muravidéki és a 

jennersdorfi kistérségek több sportágban rendezzenek versenysorozatokat! Az Önkormányzat 

támogatja, hogy történjenek kísérletek a csak kedvtelésből, saját felelősség alapján játszó 

labdarúgócsapatok részére kistérségi versenyrendszer megszervezésére. 

A Szentgotthárdon már korábban bevezetett mindennapos testnevelés osztályonként 3 

testnevelésórát jelent, a másik két órában testnevelésórának nem minősülő foglalkozást kell tartani. 

Elvárás valamennyi oktatási intézménytől, hogy ezt megszervezze az általános iskolák szintjén. 

Végig kell gondolni ennek bevezetését a középiskolákban is. Szükség van ehhez a 

sportegyesületekre is, ahol a rendszeresen foglalkoztatott gyermekek ilyen sportolása a 

mindennapos testmozgás nem kötelező testnevelési óráinál beszámítható. Elvárás, hogy az iskolák a 

mindennapos testmozgás rendjét tanévenként meghatározzák és a fenntartóhoz jóváhagyásra 

bemutassák, amibe bele kell foglalni az egyesületektől elvárt teendőket is.  

 

 

Közétkeztetés 

Az önkormányzat minden köznevelési intézményben, bölcsődében és idősek vonatkozásában 

megszervezi a közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére 

vonatkozó elvárásoknak. Az önkormányzat az étkeztetést az intézményekben működtetett 

konyhákon keresztül biztosítja. Az étkeztetési feladatokat az önkormányzat vállalkozói szerződés 

alapján, a vállalkozó által az intézményekben üzemeltetett konyhákban látja el.  

Az önkormányzat által biztosított közétkeztetés - amely gyakran a helyi nehéz anyagi helyzetű 

családból származó gyerekek táplálkozásának elsődleges forrása – fontos, hogy megfeleljen az 

érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak.  

Az önkormányzat által biztosított közétkeztetés és az önkormányzati intézményekben piaci 

szereplők által biztosított étkeztetés (pl. iskolai büfék) rendszeres ellenőrzése szükséges, szakember 

bevonásával, hogy azok kínálata és az ételek minősége mennyiben felel meg az általuk ellátott 

korosztályok egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak.  

Az iskolai büfék esetében elvárás, hogy jelenjenek meg a kínálatban az egészségesebb táplálkozást 

támogató gyümölcsök, joghurtok, gabonapelyhek, egészséges ételek. 

 

3.10  Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

Az Önkormányzat és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2005. évben kötött együttműködési 

megállapodást, amely alapján az Egyesület végzi a városi közművelődési és turisztikai feladatok 

ellátását, továbbá feladata a szakmai tevékenység koordinálása és felügyelete, valamint a városban 

és a kistérségben zajló kulturális és turisztikai tevékenység fellendítése, eredményeinek értékelése. 

Az Egyesület ezeken túl részt vesz az Önkormányzat ifjúsági feladatainak szervezésében, 

koordinálásában is.  

Az Egyesület munkájának célja elsősorban a város lakossága kulturális igényeinek feltárása és 

kielégítése, korosztály és rétegprogramok szervezése, működő amatőr művészeti csoportok anyagi 

és szakmai támogatása, ezen belül legalább fúvószenekar, énekkar működtetése, új művészeti 

együttesek létrehozásának generálása: néptánccsoport, ifjúsági amatőr színjátszó kör, kulturális 

tevékenységet folytató civil szervezetek létrehozásának szorgalmazása. Színházi és koncert 

előadások, kiállítások, városi nagyrendezvények szervezése, valamint a már működőkkel való 

szorosabb együttműködés kialakítása is feladatát képezi az Egyesületnek. További feladata az 

idegenforgalom terén elősegíteni a turizmus fejlesztését, turisztikai projektekben való 
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együttműködés, a turisztikai beruházások ösztönzése, szakmai segítségnyújtás és koordinálás a 

turisztikai piac szereplőinek, továbbá a Turisztikai Információs Látogatóközpont üzemeltetésének 

biztosítása, a város és térségének idegenforgalmi hírverése, népszerűsítése. 

Az Egyesület a fenti feladatok ellátása során folyamatosan együttműködik az Önkormányzattal és 

az intézményekkel. Az egyesületi forma előnyeit kihasználva további feladata a szervezetnek, hogy 

pályázatok benyújtásával, illetve külső források felkutatásával segítse a kulturális élet feltételeinek 

javítását és továbbfejlesztését Szentgotthárdon. 

A város közösségi életét színesítik még azok a civil szervezetek, alapítványok, egyházi szervezetek, 

amelyek tevékenységükkel közszolgálati, karitatív, egészségügyi, művészeti és kulturális célokat 

ölelnek fel és tevékenyen vesznek részt a város kulturális életében. Ezeknek a szervezeteknek a 

működését a lehetőségekhez mérten maximálisan támogatni kell, hiszen alulról szerveződnek, 

sokféle kreativitás és a civil kurázsi hordozói. A piaci szereplőkkel szemben élvezik a biztosított 

adókedvezményeket, kötetlenebb gazdálkodást folytathatnak, élvezik az állami támogatásokat. Az 

életrevaló civil szervezetek elő is teremtik működésükhöz a tőkét, és olyan tevékenységet 

folytatnak, amivel az állami szektor működésének a hiányait pótolhatják. Fontos ezeknek a civil 

szervezeteknek a folyamatos kommunikációja egymással és az Önkormányzattal. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek, fiatalok támogatására, ők a jövő zálogai, akik 

befolyásolható korban vannak, ezért nekünk, felnőtteknek kötelességünk figyelmet fordítani arra, 

hogy szabadidejüket tartalmasan tölthessék el, a tehetséges, kiemelkedő személyiségeket 

értékteremtő tevékenységre kell rábeszélni. 

A gyermekeket, időseket is érintő fontos feladat a közbiztonság fenntartása, aminek aktualitását a 

migráció erősödése is indokolja. Ezen felül az új helyi és az ausztriai munkahelyek miatt megjelenő 

egyre több betelepülő vagy ingázó is okozhat legalább közlekedésbiztonsági problémát. 

 

Helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai  

 

A szociális intézmények feladatellátásában, a szolgáltatások mennyiségi, minőségi színvonalának 

emelésében jelentős segítséget nyújthatnak az önkéntes segítők. Számos területen szükség lenne 

munkájukra: egyedül élő, idős emberek látogatása, beszélgetés, lelki támogatás, szociálisan 

hátrányos helyzetűek számára szervezett programokon, rendezvényeken segítségnyújtás, 

felajánlások, adományok gyűjtése, szétosztása stb.  

A Városi Gondozási Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal szerepel az EMMI esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásában, 

közérdekű önkéntes tevékenység végzésében. Ezáltal lehetőség nyílik az önkéntesek bevonására. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban áll a Vas Megyei Önkéntes Centrummal. 

Az intézmény fogadószervezetként nyilvántartásba került, így a Szolgálatnál az önkéntes munka 

lehetőségei a potenciális önkéntes munkát keresők látóterébe kerültek. A Vas Megyei Önkéntes 

Centrummal való együttműködési megállapodás szerint a Centrum segít az önkéntesek 

toborzásában. 

Havonta egy alkalommal szervezi meg a Szolgálat a Játszóházi foglalkozást, melyen önkéntes 

kapcsolódik be a munkába. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban álló szociálisan hátrányos helyzetű 

családoknál a családokban élő gyermekek iskolai felkészítése, valamint támogatása az önkéntes 

segítő feladata. Ezeknek a családoknak azért is nagyon fontos ez a fajta támogatás, mert a szülők 

nem tudnak segíteni gyermekeiknek a tanulásban, a különórákat pedig nem tudják megfizetni. 
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Mindhárom önkormányzati intézmény lehetőséget biztosít foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részt vevő személyek részére önkéntes munkavégzésre, illetve a 2016. évben érettségiző tanulók 

önkéntes munkavégzésére, a közösségi szolgálatra is.  

 

3.11 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A roma nemzetiség Roma Nemzetiségi Önkormányzat által becsült létszáma Szentgotthárdon: 

18 év alattiak száma: 100 fő, 

aktív korúak száma: 150 fő, 

nyugdíjasok száma: 50 fő.  

 

A legutóbbi, 2011-es népszámlálás nemzetiségre vonatkozó kérdéseire adott válaszokból (e 

válaszadás önkéntes volt) pedig az derül ki, hogy Szentgotthárdon 52 fő vallotta magát roma 

nemzetiségűnek (akkor még „cigány‖ volt a hivatalos megnevezése). Azaz egészen pontosan 

ennyien jelölték be a nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti közösségben használt nyelv 

válaszok legalább egyikénél ezt a nemzetiséget. 

 

A hátrányos helyzetű roma családok megélhetési problémákkal küszködnek, a szülők többsége 

munkaviszonyból származó jövedelméből nehezen tud megélni, és a számlák rendszeres feladása is 

nehézséggel jár. Hagyományőrző, kulturális és sport rendezvényeik: Roma Közösségi Sportnap, 

Mikulásváró ünnepély, melyek költségeit a feladatalapú támogatásból finanszírozzák. A nemzetiség 

a helyi civil szervezetek közül a Szentgotthárdi Polgárőrséggel tart szorosabb kapcsolatot. 

 

 

 

3.12 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A szegénység egyik oka a tartós 

munkanélküliség.  

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása.  

A lakosság eladósodottsága.  Adósságcsökkentési támogatás további 

biztosítása, a költségvetésben erre keret 

elkülönítése. A szélesebb körű jogosultság 

biztosítása érdekében a jelenlegi 

jövedelemhatár emelése.  

A nehéz anyagi körülmények között élők 

jelenleginél célzottabb támogatása.  

A jelenlegi, önkormányzati hatáskörben 

nyújtott támogatások felülvizsgálata, a 

jövedelemhatárok emelése 

A településrészek csatornázottsága nem 

teljes (Farkasfa, Jakabháza, Máriaújfalu) 

Pályázati források felhasználásával a 

csatornázottság arányának emelése a 

településen.  

Szentgotthárdon nincs Fiatal Házasok 

Otthona. 

Fiatal Házasok Otthona kialakítási 

lehetőségének  - 35 éves életkorig lakáshoz 

jutási rendszer - megvizsgálása. 

Az önkormányzat kevés bérlakással 

rendelkezik 

Új bérlakások építése pályázati források 

felhasználásával.  



. 

 206 

Elöregedő, korszerűtlen infrastruktúra, 

technológia az idősödő ingatlanállományban 

Lakások, intézmények 

energiaracionalizálása, energiaigényének 

megújuló energiával való ellátása. 

A jelenlegi buszpályaudvar elhelyezkedése 

nem megfelelő.  

Közösségi közlekedés feltételeinek javítása, 

új buszpályaudvar építése. 

A közterületeken nagyobb számú és 

gyakoribb rendőri jelenlétre lenne igény, a 

térfigyelő kamerarendszer bővítendő, egyre 

növekvő feladatok és elvárások a közterület-

felügyelet felé. 

A térfigyelő kamerarendszer karbantartása, 

bővítése, közlekedésbiztonsági intézkedések, 

a rendőri, polgárőri és közterület-felügyelői 

jelenlét fokozása. 

 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői  

 

A társadalom egyik leginkább sérülékeny népességcsoportját a gyermekek alkotják, mert 

szükségleteik, igényeik, érdekeik érvényre juttatása terén egyenlőtlen erőviszonyban állnak a 

felnőttek döntési és cselekvőképességével. Hogy függő helyzetük miatt egészséges fejlődésük és 

felnőtté válásuk ne kerülhessen veszélybe, többletjogok és támogatások illetik meg a gyermekeket.  

A gyermekeken belül is egyes csoportok körültekintőbb, fokozottabb segítséget igényelnek. Ide 

tartoznak a fiatalabb életkorú, a fogyatékossággal élő, a tartós betegségben szenvedő gyermekek, 

valamint ide sorolhatóak a bántalmazást átélt gyermekek is.   

Minden társadalom felelős a gyermekek sorsáért. Az, hogy gyermekeink milyen felnőtté válnak, az 

őket körülvevő felnőttektől, a társadalomtól függ. A családok a gyermekek vállalásával a 

társadalom jövőjét alapozzák meg, a jövőbe fektetnek be, ezért segítséget igényelnek. A kisgyermek 

nemcsak a család, hanem a társadalom számára is érték, a legdrágább kincs, a jövő.  A társadalom 

felelőssége is, hogy milyen körülmények között neveljük gyermekeinket. Meghatározó a lakóhely, 

ahol a családok élnek, ahol gyermekeiket nevelik. Nem mindegy, hogy milyen ellátásokat, 

lehetőségeket vehetnek igénybe a településen, ahol élnek.  

 

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 

gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 

A gyermekvédelem hatáskörébe – tágabb értelemben – lényegében beletartozik a gyermek 

születésétől felnőtté válásáig minden, ami az ő érdekében vele és körülötte, a családban, az 

óvodában, iskolában, a munkahelyen, a társadalom bármely területén történik.  

A gyermekvédelmi rendszer működtetése és fenntartása állami és önkormányzati feladat. 

A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek 

nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. 

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben 

élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért 

nagy jelentőségű az önkormányzat által szervezett, intézményekben történő közétkeztetés.  

 

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 években nem emelkedett. A kedvezményre 
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elsősorban azon gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknek legalább az egyik szülője munkanélküli, 

illetve egyéb alacsony összegű ellátásban, például GYES-ben részesül.  

 

 

4.1.1. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

Év 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek 

száma 

Ebből 

tartósan 

beteg 

fogyatékos 

gyermekek 

száma 

Kiegészítő 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek 

száma 

Ebből 

tartósan 

beteg 

fogyatékos 

gyermekek 

száma 

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

támogatásban 

részesítettek 

száma 

2008 134 0 0 0 36 

2009 128 0 0 0 33 

2010 134 0 0 0 25 

2011 121 0 0 0 29 

2012 93 0 0 0 17 

2013 85 0 0 0 17 

2014 64 0 0 0 0* 
*A támogatási forma 2013.12.31. nappal megszűnt.  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

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 (2015. évben) természetbeni támogatásra jogosít.  

Az igénybe vehető kedvezmények jellege miatt az egészen kis gyermekek, 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 a támogatás igénybevétele nélkül is 

jogosultak tankönyvtámogatásra, illetve a térítési díj fizetésénél kisebb mértékű, illetve a 8. 

osztályosnál idősebb gyermeknél nem érvényesíthető a kedvezmény.  

E támogatási forma jelentőségét növeli ugyanakkor, hogy felsőfokú oktatási intézménybe való 

jelentkezésnél többletpontokat jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság.  

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az 

ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról 

szóló 2015. LXIII. törvény alapján 2015. szeptember 1-jétől kibővültek a gyermekétkeztetésre 

vonatkozó kedvezmények. Így azoknak a bölcsődei és óvodai nevelésben részesülő gyermekek 

számára, akiknek családjában a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó jövedelem összege nem 

haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át, ingyenes étkeztetést kell 

biztosítani.   

 

4.1.2. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 
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év 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma 

óvoda 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma 

iskola 1-8. 

évfolyam 

50 százalékos 

mértékű 

kedvezményes 

étkezésre 

jogosultak 

száma 1-13. 

évfolyam 

Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők 

száma 

Nyári 

étkeztetésben 

részesülők 

száma 

2008 9 0 54 325 0 43 

2009 23 20 63 325 1 56 

2010 24 32 63 335 0 43 

2011 22 30 78 325 0 20 

2012 15 17 54 374 0 34 

2013     0 36 

2014     0 18 
Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok 

 

További rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó támogatási elem a nyári 

gyermekétkeztetés biztosítása. A települési önkormányzatok számára 2007. évtől kezdődően 

minden évben lehetősége nyílt kötött felhasználású állami támogatásból szociális nyári 

gyermekétkeztetés megszervezésére. A nyári gyermekétkeztetést Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2007. évtől kezdődően minden évben biztosította a rászoruló és azt igénylő 

gyermekek számára. A nyári gyermekétkeztetésben résztvevő gyermekek számának változását 

az aktuális támogatás mértéke befolyásolta. Az önkormányzat annak érdekében, hogy minél 

több gyermek számára biztosított legyen az étkezés, saját forrást biztosít.     

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban a gyermek abban az esetben részesíthető, ha a 

gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási problémákkal küzd, vagy létfenntartását 

veszélyeztethető helyzetbe kerül. 

A költségvetésünkből biztosított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzkeretéből 2012. 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. 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 jelentkező problémák 

voltak.  

 

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. 

A törvénymódosítás célja az önkormányzati segély kialakításával a szociális ellátórendszer 

átláthatóbbá tétele, az ellátások egyszerűsítése, az ügyfelek adminisztrációs terheinek és a nyújtható 

támogatási formák számának csökkentése az egyaránt válsághelyzetek kezelését szolgáló átmeneti 
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segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával. 

 

A gyermekes családok részére történő önkormányzati segély biztosítása Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák 

szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete alapján történt 2014. évben. A 

jövedelemhatár az átmeneti segélyhez képest minimálisan emelkedett, az egyéb jogosultsági 

feltételek gyakorlatilag megegyeztek a korábbi átmeneti segély jogosultsági feltételeivel. 

 

2014. évben kiskorú gyermekeire tekintettel 40 család 82 alkalommal (2013. évben 44 család 99 

alkalommal, 2012. évben 51 család 107 alkalommal, 2011. évben 56 család 114, 2010. évben 81 

család 146 alkalommal) részesült önkormányzati segélyben. Elutasításra 5 esetben került sor, 

melynek oka a jövedelemhatár túllépése volt. Az esetek körülbelül 50 %-ában az önkormányzati 

segély természetbeni formában került megállapításra, elsősorban vásárlási utalvány, ezen kívül 

lakbér, közüzemi díj hátralék átvállalása, tűzifa formájában.  

2014. évben a gyermekes családok önkormányzati segélyezésére fordított összeg 1.057.000,- Ft 

volt (2013. évben 973.132,- Ft, 2012. évben 1.070.644,-Ft, 2011. évben 1.352.000,- Ft, 2010. évben 

1.717.500,- Ft).  

 

Az átmeneti segélyre való jogosultság megállapításánál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. Ettől 

eltérni a család rendkívüli élethelyzete és hivatalból indult eljárás esetén lehet. 

2012. évben kiskorú gyermekeikre tekintettel 51 család 107 alkalommal részesült átmeneti 

segélyben. (2011. évben 56 család 114, 2010. évben 81 család 146 alkalommal) Elutasításra 1 

esetben került sor, melynek oka a jövedelemhatár túllépése volt. Az esetek 40 %-ában, 43 

alkalommal az átmeneti segély természetbeni formában került megállapításra, elsősorban vásárlási 

utalvány, ezen kívül lakbér, közüzemi díj hátralék átvállalása, tűzifa formájában.  

2012. évben a gyermekes családok átmeneti segélyezésére fordított összeg 1.070.644,- Ft volt. 

(2011. évben 1.352.000,- Ft, 2010. évben 1.717.500,- Ft).   

Az adatokból kitűnik, hogy az átmeneti segélyben részesülő személyek száma csökkent. Az 

elutasítások száma elenyésző. Szintén csökkent a segélyezésre fordított összeg mértéke.  

Az átmeneti segélyre való jogosultság alapjául szolgáló jövedelemhatárok 2008. óta változatlanok, 

valamint az egy alkalommal maximálisan átmeneti segélyként nyújtható összeg sem emelkedett. 

Ennek eredményeként az ellátásra csupán a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek 

válhatnak jogosulttá, a részükre nyújtott összeg pedig egyre kisebb vásárlóértéket jelent számukra.  

 

4.1.3. számú táblázat - 2014. évben átmeneti segélyben részesülő családok száma támogatási 

alkalmak szerint  

  

1 

alkalommal 

részesült 

2 

alkalommal 

részesült 

3 

alkalommal 

részesült 

4 

alkalommal 

részesült 

Elutasítás 

46 12 3 7 1 

 
 

4.1.3. számú táblázat - 2014. évben önkormányzati segélyben részesülő családok száma 

támogatási alkalmak szerint  

  

1 

alkalommal 

részesült 

2 

alkalommal 

részesült 

3 

alkalommal 

részesült 

4 

alkalommal 

részesült 

21 10 9 7 

 

Az adatokból kitűnik, hogy az önkormányzati (korábban átmeneti) segélyben részesülő személyek 
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száma az elmúlt években folyamatosan csökkent. Az elutasítások száma alacsony, melynek oka, 

hogy a személyesen nyújtott tájékoztatás alapján a jövedelemhatárt meghaladó érdeklődők be sem 

adják kérelmüket.   

Az ellátásra csupán a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek - akik nem elsősorban a 

gyermekes családok közül kerültek ki - válhattak jogosulttá, és a részükre nyújtott összeg egyre 

kisebb vásárlóértéket jelent számukra.  

 

BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 

Szentgotthárd Város Önkormányzata minden évben csatlakozik a BURSA Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázathoz, így az utóbbi években 10 főt tudott támogatásban részesíteni 10 hónapon 

keresztül, 2013-ig havi 2.000,- Ft/hó, 2014. évben 4.000,- Ft/fő összegben, mely támogatást a 

felsőoktatási intézmény, ahol a hallgató tanul, kiegészíti. 

A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elbírálásának szabályairól szóló 

többször módosított 40/2003. (X. 30.) önkormányzati rendelet alapján a pályázatokat az 

Önkormányzat Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága bírálja el. A 

döntéshozatal rendjét az SZMSZ szabályozza.  

 

4.1.4 számú táblázat – Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

év 

Magyar 

állampolgárságga

l nem rendelkező 

óvodások száma 

(fő) 

Ebből 

hátrányo

s 

helyzetű 

(fő) 

Magyar 

állampolgárságga

l nem rendelkező 

általános 

iskolások száma 

(fő) 

Ebből 

hátrányo

s 

helyzetű 

(fő) 

Magyar 

állampolgárságga

l nem rendelkező, 

18 év alatti 

középiskolások 

száma (fő) 

Ebből 

hátrányo

s 

helyzetű 

(fő) 

200

8 
2 0 0 0 0 0 

200

9 
2 0 0 0 0 0 

201

0 
2 0 1 0 0 0 

201

1 
3 0 0 0 0 0 

201

2 
7 0 0 0 1 0 

       

201

3 
      

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Mivel Szentgotthárdon szegregált lakókörnyezet nem található, ezért ennek a témának a kifejtése 

nem releváns. 

 

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
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Védőnői ellátás jellemzői  

 

Városunkban a kötelező alapellátás keretében körzeti védőnői szolgálat és iskola- és ifjúsági 

védőnői szolgálat működik. A védőnők tevékenységének jelentős szerepe van a kora gyermekkor 

egészségügyi és szociális problémáinak feltérképezésében, illetve megoldások megvalósításában.  

A védőnői álláshelyek száma a vizsgált időszakban nem változott – sajnos hosszabb ideje GYED, 

GYES miatt a 3 körzeti védőnői állásból 2 betöltetlen -, az egy védőnőre jutó gyermekek száma 

kismértékű eltérést mutat hasonló.  

Az iskola-ifjúsági egészségügyi feladatokat 2 védőnő látja el, az oktatási intézményekben a 

kötelező szűrővizsgálatokat rendszeresen elvégzik. A területi védőnők együttműködnek a házi 

gyermekorvosokkal, a Rendelőintézet szülész-nőgyógyász orvosaival, a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálattal, az iskola- és ifjúsági védőnőkkel és a SZEOB Játékvár Óvoda és 

Bölcsődével. 

 

 

 

 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év 

védőnői álláshelyek 

száma 

Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

területi 
iskola-

ifjúsági 
területi iskola-ifjúsági 

2008 5 57 

2009 5 57 

2010 5 55 

2011 5 53 

2012 Nincs adat  Nincs adat   

2013 3 2 136 609 / 666 

2014 3 2 134 732 / 658 

2015 3 2 130 720 / kb 635 

                               Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

 

Gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

Szentgotthárdon négy felnőtt háziorvosi körzet és két gyermekorvosi körzet működik a területi 

ellátási kötelezettség biztosítása érdekében. Főállású iskolaorvosi státus nincs, de az iskolaorvosi 

tevékenység ellátása a gyermekorvosok által megoldott. 

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

év 

Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi 

praxis/ok száma 

Háziorvos által 

ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos 

által ellátott 

gyerekek száma 

Felnőtt háziorvos 

által ellátott 

gyerekek száma 
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2008 0 6516 1645 2 

2009 0 6430 1555 2 

2010 
1 (2010.05.01-

09.30.) 
6366 1484 2 

2011 0 6374 1531 3 

2012 0 6412 1512 12 

2013 
1 ( 2013. 07.01-

jétől) 
6425 1302 nincs adat 

2014 1( 2014. 08.01-ig ) 6100 1361 nincs adat 

2015 0 6072 1385 nincs adat 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

Gyermekjóléti alapellátás 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2005. július 1. óta biztosítja Szentgotthárdon és a 

kistérségben a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást, amelynek keretében – 

összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és oktatási-nevelési intézményekkel, illetve 

szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat is ellát.  

A szolgálat határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik és a szoros értelemben vett 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás mellett egyéb, kapcsolódó prevenciós és egyéb 

programokat (játszóház, nyári gyermektábor, csoportfoglalkozások, gyermekek iskolai 

korrepetálása, ingyenes ruhaosztás, tartós élelmiszer adományok gyűjtése, stb.)  is megvalósít.   

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése céljából a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat észlelő – jelzőrendszert működtet.  

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok, a 

bölcsőde, az óvoda, az általános iskolák és középiskolák, a Nevelési Tanácsadó, jegyzői 

gyámhivatal, városi gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi 

szerve, egyházak, a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek. A jelzőrendszeri tagok 

intézményeinek képviselői részt vesznek a havonta megrendezésre kerülő Családvédelmi és 

Egészségnevelő Koordinációs Bizottsági ülésen. A Bizottsági ülés célja, a prevenciós 

feladatokon kívül, hogy a szolgáltatásra szoruló gyermekeket és családokat érintő 

információkat megosszák egymással, ezáltal az arra rászorulók komplex segítséget kapjanak 

nehézségeik megoldása érdekében. Az információk rögzítése, a feladatok meghatározása és 

elosztása is megtörténik a részvevő szakemberek között. A Bizottság tagjai megegyeznek a 

jelzőrendszer tagjaival.  

 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év 
bölcsődék 

száma 

bölcsődébe beírt 

gyermekek 

száma 

Szociális 

szempontból felvett 

gyerekek száma 

(munkanélküli 

szülő, 

veszélyeztetett 

gyermek, nappali 

tagozaton tanuló 

szülő) 

Működő összes 

bölcsődei 

férőhelyek száma 

2008 1 42 2 40 

2009 1 49 4 40 

2010 1 46 2 40/07.01-től 54 

2011 1 40 5 54 

2012 1 41 6 54 
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2013 1    

2014 1    
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Szentgotthárdon a bölcsődei férőhelyek száma 2010. július 1-jétől jelentősen emelkedett. 

Ugyanakkor a férőhelyek számának emelkedése nem jelentette a beíratott gyermekek számának 

növekedését, sőt 2011-2012. évben csökkenés mutatkozik. 

 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

év 
családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma 

családi napköziben a térítésmentes 

férőhelyek száma 

2008 0  0 

2009 0 0 

2010 0  0 

2011 0 0 

2012  0 0 

2013 0 0 

2014 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 

 

Szentgotthárdon családi napközi nem működött a vizsgált időszakban, ezért a téma magyarázata 

nem releváns. 

Azon szentgotthárdi gyermekek, akik számára a helyi intézmények ellátása nem nyújt 

megfelelő segítséget, legközelebb tőlünk 54 km-re, a Szombathelyen található "Aranyhíd" 

Nevelési - Oktatási Integrációs Központ - Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 

Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola által biztosított szolgáltatásokat vehetik 

igénybe. Az intézmény feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása 0 éves 

kortól, a tankötelezettség befejezéséig, illetve a szakma megszerzéséig, a Közoktatási Törvény 

előírásai szerint. A gyermekek napi szállítását a Városi Gondozási Központ által működtetett 

támogató szolgálat gépjárműve biztosítja. 

Védelembe vétel 

 

A védelembe vétel a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetésére szolgáló hatósági 

eszköz. Célja, hogy a szülőt vagy más törvényes képviselőt a gyermekjóléti szolgálat 

családgondozójának közreműködésével hozzásegítse a gyermek veszélyeztetettségének a 

megszüntetéséhez.  

A védelembe vétel elrendeléséről szóló döntést hatósági eljárás előzi meg, amelynek résztvevői 

a gyermek és szülei vagy más törvényes képviselője, illetve a családgondozó.  Az eljárás célja 

annak tisztázása, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer által jelzett, adott gyermekre vonatkozó 

veszélyeztetettség fennáll-e, illetőleg a szülő a gyermek veszélyeztetettségét a gyermekjóléti 

alapellátás önkéntes igénybevételével meg tudja-e, vagy meg akarja-e szüntetni, feltételezve 

azt, hogy e segítséggel a gyermek fejlődése családi környezetében biztosítható.  

A gyermek védelembe vételének elrendeléséről szóló döntés tartalmazza azokat a szülő, vagy 

más törvényes képviselő és a gyermek által kötelezően teljesítendő konkrét esetre és egyénre 

szabott feladatokat, teendőket, melynek megvalósításával biztosítható a veszélyeztetettség 

megszüntetése.  

A védelembe vétel a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetésére szolgáló hatósági 

eszköz. Célja, hogy a szülőt vagy más törvényes képviselőt a gyermekjóléti szolgálat 
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családgondozójának közreműködésével hozzásegítse a gyermek veszélyeztetettségének a 

megszüntetéséhez.  

2009.  szeptember 1-jétől kezdődően volt lehetősége a jegyzői gyámhatóságnak arra, hogy ha a 

gyermek veszélyeztetettsége elsősorban elhanyagolása miatt áll fenn, és a szülő vagy más 

törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével 

megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy a családi pótlék 

célzott felhasználásával a gyermek fejlődése a családi környezetben biztosítható, a települési 

önkormányzat jegyzője - a védelembe vétellel egyidejűleg vagy a gyermek védelembe 

vételének fennállása során - a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról 

határozhat. Eddig Szentgotthárdon elhanyagolás miatt nem kellett családi pótlékot 

természetbeni formában nyújtani. 

Ha a tanköteles, vagy a tankötelezettsége megszűnését követően nevelési-oktatási 

intézményben tanulmányokat folytató gyermek (személy) a kötelező tanórai foglalkozások 

tekintetében igazolatlanul mulaszt, az oktatási-nevelési intézmény igazgatójának jelzése alapján 

a gyámhatóság az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai 

foglalkozás után figyelmezteti az iskoláztatási támogatás jogosultját arra, hogy az adott tanítási 

évben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanóra után kezdeményezi a kincstárnál az 

iskoláztatási támogatás szüneteltetését.   

 

4.3.5. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 

Megszűntetett esetek száma a 18 

év alatti védelembe vettek közül 

veszélyeztetett 

kiskorú gyermekek 

száma 

2008 15 5 34 

2009 4 13 99 

2010 5 4 56 

2011 4 4 33 

2012 5 1 41 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Az ideiglenes hatályú elhelyezés: 

Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi 

környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, ideiglenes elhelyezése szükséges. 

Az ideiglenes elhelyezés azonnali helyzetfelismerést, feltárást feltételező eljárás, amikor a 

gyámhatóságnak nagyon rövid idő  (néha egy-két óra) áll rendelkezésére arra, hogy a tényállás 

legteljesebb körű feltárása mellett a gyermek érdekében álló döntést hozzon és hajtson végre.  

A gyermek ezzel a hatósági döntéssel kikerül a vér szerinti családjából és ideiglenesen más 

hozzátartozóhoz, nevelőszülőhöz, vagy gyermekotthonba kerül. A szülő gondozási, nevelési joga az 

ideiglenes elhelyezés időtartama alatt szünetel.  
 

A  járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi 

XCIII. törvény alapján, 2013. január 1-jétől kialakításra és felállításra kerültek a járási hivatalok. A 

járások kialakításával egyes jegyzői hatás- és feladatkörök is átadásra kerültek. A jegyzői 

hatáskörökből a járási gyámhivatal hatáskörébe kerülő gyámhatósági ügyek: 

 ssaládi pótlék természetbeni megállapítása,  

 védelembe vételi ügyek,  

 iskoláztatási támogatás szüneteltetése, 

 ideiglenes hatályú elhelyezés 
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Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése nem történt. Erre 

vonatkozóan panasszal nem éltek. 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

A gyermekek nevelését – oktatását Szentgotthárdon a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde, a Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény és a III. Béla Szakképző Iskola 

és Kollégium intézmények látják el. Az Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 

tagintézményei 2010. július 1-jétől: 

- Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma, 

- Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános 

Iskolája, 

- Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény Arany János 1-4. Évfolyamos Általános 

Iskolája 

- Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény Magyarlak-Csörötnek 1-8. Évfolyamos  

Általános Iskolája, 

- Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás az óvodai nevelés megvalósítása érdekében 

működteti Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményt. Az óvodai 

nevelés 2015. szeptember 1-jétől 10 csoportban folyik. A vizsgált időszakban helyhiány miatti 

elutasítás nem volt. 

 Az oktatás és képzés területén hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértése nem történt. Erre vonatkozóan panasszal nem éltek.  

Az Önkormányzatnak továbbra is törekednie kell arra, hogy az elmúlt évtizedekben kialakított 

köznevelési intézményrendszer fennmaradását minden lehetséges eszközzel támogassa. Biztosítani 

kell a gazdasági szféra új munkavállaló családjai részére az intézményrendszerünk igénybe 

vételének lehetőségét a bölcsődétől a középiskoláig, esetleg a „közösségi főiskoláig‖. 

 

A törvényi előírások alapján a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni az óvodai 

nevelésről. Ez a kötelezettség magában foglalja a többi gyermekkel együtt nevelhető testi, 

érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek ellátását is. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata intézményfenntartói társulásban közösen látja el fenntartói jogait e területen. 

 

Nem kötelező feladatként, a gyermekjóléti alapellátás keretein belül bölcsődei ellátást nyújtunk a 

SZEOB önálló szakmai egységként működő Tótágas Bölcsődében. Az épület az elmúlt időszakban 

teljes felújításon esett át, részben pályázati erőforrások, részben fenntartói támogatás 

igénybevételével, mely alapján már Szentgotthárdon is a modernkor igényeit kielégítve történhet a 

legkisebbek gondozása, nevelése. A férőhelyek száma a pályázat kapcsán 68 főre emelkedett, így a 

bölcsődés korosztály intézményi ellátása hosszútávon biztosított. Önkormányzatunknak támogatnia 

kell minden olyan népszerűsítő intézkedést / programot, amely a bölcsőde kihasználásának 

növelésére irányul. 
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A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde óvodai intézményegységében a helyi 

köznevelési rendszerben az óvodai csoportok a fenntartó által engedélyezett álláshellyel, 

felhasználható órakerettel, a jogszabályi előírásoknak megfelelően nevelnek. 2014. július 1-jétől 

szervezeti átalakítást követően 13 óvodai (11 székhely és 2 kistérségi községi tagóvodai) csoporttal 

működik. Az intézmény továbbra is nagy hangsúlyt fektet a nemzetiségi nevelésre, a székhely 

Játékvár Óvodában biztosítjuk a szlovén és a német nemzetiségi nevelést egy-egy csoportban. A 3 

éves kortól kötelező óvodáztatás és a létszámok alakulásának (letelepedő családok) 

figyelembevételével az optimálisabb kihasználtság érdekében évente felül kell vizsgálnunk a 

csoportlétszámok alakulását. 

 

Továbbá a mennyiségi mutatók mellett a minőségi elvárásokat is szem előtt tartjuk. A székhely 

óvoda néhány csoportszobája és a hozzátartozó mosdó helyiségek már nem a kornak megfelelő 

állapotúak, felújításuk elengedhetetlen, erre elsősorban pályázati forrást vagy önkormányzati 

támogatást kell találni az elkövetkezendő időszakban.  Fejlesztésre vár a székhely óvoda udvara is 

(út – járdaszakasz), mellyel további minőségi változást érhetne el az intézmény. A következő 

időszakban célul kell kitűzni az óvodai tornaszoba kialakítását, ez esetben is elsősorban pályázati 

forráslehetőséget kell találni. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 112/2015. számú határozatával 

javasolta a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának mint a 

SZEOB fenntartójának, hogy 2015. szeptember 1-jétől a SZEOB Játékvár Óvodájában a 11 

csoportot 10 csoportra csökkentse, ezzel egyidejűleg az elfogadott 61 fő helyett 59 főben határozza 

meg az intézmény létszámát (az óvodapedagógus álláshely 42 főről 40 főre csökken). 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 214/2012. számú határozatában 

fejezte ki azt a szándékát, hogy 2013. január 1-jétől a saját tulajdonában álló, a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ (KLIK) által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 

szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást az államtól a Szentgotthárd és 

Kistérsége Oktatási Intézmény (SZOI) szentgotthárdi intézménye vonatkozásában képes vállalni. A 

szeptemberi határozathozatal mindössze szándéknyilatkozat volt, a köznevelési intézmény 

működtetésével kapcsolatos végleges döntést az októberi ülésen hozta meg a Képviselő-testület a 

244/2012. számú határozatával. Ez alapján az Önkormányzat a működtetés kötelezettsége alóli 

felmentési kérelmet nem nyújtott be. Az Önkormányzat a 2012. december 12-i képviselő-testületi 

ülésén fogadta el az intézmény állami fenntartásba vételével kapcsolatos megállapodást. Mindezek 

alapján 2013. január 1-jétől a KLIK látja el a SZOI fenntartásával kapcsolatos teendőket, a 

működtető pedig az Önkormányzat. 

 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2. 

év 

Helyhiány miatt 

elutasított gyermekek 

száma (fő) 

Ebből hátrányos / 

halmozottan hátrányos 

helyzetű (fő) 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013 0 0 
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2014 0 0 

2015 0 0 

                             Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 

 

 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  /2015 / augusztus 31. 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma - 

Hány településről járnak be a gyermekek 4 

Óvodai férőhelyek száma 240 

Óvodai csoportok száma 11 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
5.30-17-30. 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 3 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 24 - 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 23 - 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő, pedagógiai asszisztens 14 - 

Kisegítő személyzet 4 - 
         Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

 

4.4.3 számú táblázat – Óvodai nevelés adatai 3 

év 

3-6 éves 

korú 

gyermekek 

száma 

óvodai 

gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 

férőhelyek 

száma 

óvodai 

feladat-

ellátási 

helyek 

száma 

óvodába 

beírt 

gyermekek 

száma 

óvodai 

gyógypedagógiai 

csoportok 

száma 

2008 358 12 285 2 260 0 

2009 312 12 285 2 269 0 

2010 300 11 260 1 246 0 

2011  297 11 260 1 242 0 

2012 296 11 260 1 247 0 

2013  11 240 1 235 0 

2014  11 240 1 229 0 

2015  10 240 1 225 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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2015. év szeptemberétől az óvodai csoportok száma 1 csoporttal csökkent, a férőhelyszám azonban 

változatlan maradt. A ténylegesen beíratott gyermekek száma is kisebb mértékű csökkenést mutat. 

 

4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 

2014-2015. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

székhely             

Az intézménybe beíratott gyermekek 

létszáma  
65 54 82 28 - 229 

Más településről bejáró gyermekek 

létszáma  
5 4 4 2 - 15 

az intézménybe beíratott, 20%-ot 

meghaladóan hiányzott gyermekek 

száma (az adott évből eltelt 

időszakra vetítetten) 

- - - - - - 

a beíratott gyermekek közül a 

hátrányos helyzetűek létszáma 
- - 2 - - 2 

a beíratott gyermekek közül a 

halmozottan hátrányos helyzetűek 

létszáma 
- - 1 - - 1 

  tagóvoda       

Az intézménybe beíratott gyermekek 

létszáma 
- - - - - - 

Más településről bejáró gyermekek 

létszáma 
- - - - - - 

az intézménybe beíratott, 20%-ot 

meghaladóan hiányzott gyermekek 

száma (az adott évből eltelt 

időszakra vetítetten) 

- - - - - - 

a beíratott gyermekek közül a 

hátrányos helyzetűek létszáma 
- - - - - - 

a beíratott gyermekek közül a 

halmozottan hátrányos helyzetűek 

létszáma 
-- - - - - - 

           Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

 

A beíratott gyermekek nagy része szentgotthárdi, csupán 4 %-uk jár be más településről. 20 %-ot 

meghaladó hiányzást csak 4 gyermek halmozott fel. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek száma alacsony, 6 illetve 0,8 %.   

 

Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

A hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet fogalmát a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény határozza meg, mely szerint 

 hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította;  

 e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a 
törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás 

gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség 
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beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 

fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós 

nevelésbe vettek. 

 

4.4.5 számú táblázat – A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 

  

beíratott 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

létszáma 

az intézménybe 

beíratott, 20%-

ot meghaladóan 

hiányzott 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

száma (az adott 

évből eltelt 

időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 

foglalkozásban 

részesülő 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

száma 

beíratott 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

létszáma 

az 

intézménybe 

beíratott, 

20%-ot 

meghaladóan 

hiányzott 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

száma (az 

adott évből 

eltelt 

időszakra 

vetítetten) 

Székhely           

Csoport 1 3 0 1 0 0 

Csoport 2 4 0 2 1 0 

Csoport 3 1 0 0 0 0 

Csoport 4 1 0 1 0 0 

Csoport 5 1 0 0 0 0 

Csoport 6 3 0 1 1 0 

Összesen 13 0 5 2 0 

A csoportok 

összlétszámából a 6 

évesnél idősebb 

gyermekek  

3 0 0 0 0 

A csoportok 

összlétszámából a 7 

évesnél idősebb 

gyermekek (ped. 

szakszolgálat 

véleménnyel) 

0 0 0 0 0 

Tagóvoda           

Csoport 1 0 0 0 0 0 

Csoport 2 0 0 0 0 0 

Csoport 3 0 0 0 0 0 

Csoport 4 0 0 0 0 0 

Csoport 5 0 0 0 0 0 

Csoport 6 0 0 0 0 0 

Összesen 0 0 0 0 0 
A csoportok 

összlétszámából a 6 

évesnél idősebb 

gyermekek  

0 0 0 0 0 

A csoportok 

összlétszámából a 7 
évesnél idősebb 

0 0 0 0 0 
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gyermekek (ped. 

szakszolgálat 

véleménnyel) 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

 

A 2012/2013-as nevelési év a köznevelési intézmények számára jelentős változást hozott. 2012. 

szeptember 1-jétől megkezdődött a magyar köznevelési rendszer átalakítása. 2012. szeptember 1-

jétől hatályba lépett az új Nemzeti Köznevelésről szóló törvény, melynek számos intézkedése 

későbbi időpontokban vagy felmenő rendszerben vált / válik hatályossá úgy, hogy jelenleg is még 

néhány paragrafusa él a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv-nek is. Ugyancsak szeptemberi 

hatállyal lépett életbe a 20/2012. ( VIII. 31. ) EMMI rendelet is a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. Jogszabályt alkottak többek 

között még a Nemzeti Alaptantervről, a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről, a 

nemzetiség óvodai nevelésének és iskolai oktatásának irányelvéről, a KLIK megalakulásáról, 

továbbá törvényt alkottak a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről is. 

Az elmúlt ciklusban  Szentgotthárd városában  a nevelés-oktatás területén többször volt intézményi 

átszervezés. Ezek közül a legmarkánsabb 2013. január 1-jétől, mikor is jogszabályi előírások 

alapján megváltozott az intézmények fenntartói – működtetői joga. Ezen időponttól 2013. február 

28-ig a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium fenntartása és működtetése a Szentgotthárdi 

Tankerület, majd a KLIK Megyei Tankerületéhez tartozott. 2015. július 1-jétől a fenntartásával járó 

feladatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium vette át. A Szentgotthárd és Térsége Általános 

Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai fenntartását pedig a Szentgotthárdi 

Járási Tankerület látja el, működtetője azonban - a Képviselő-testület döntése alapján - továbbra is 

Szentgotthárd Város Önkormányzata maradt. Ebben az új rendszerben arra kell törekednünk, hogy 

az alap-és középfokú oktatási intézményekben megfelelő infrastrukturális feltételeket tudjunk 

biztosítani, melyhez a pénzügyi fedezetet a mindenkori költségvetésben tervezni kell. A 

köznevelési intézmények állagmegóvására, korszerűsítésére, az oktatás eszközeinek pótlására, a 

működtetési kötelezettségeinek teljesítésére évente tervet kell készíteni. Szentgotthárd Város 

Oktatási Intézményeinek 2015. évi építési, felújítási, karbantartási ütemterve elkészült, 

megvalósítása folyamatos. Ezen túlmenően figyelni kell az intézményekre vonatkozó pályázati 

lehetőségeket – elsősorban akadálymentesítés, valamint az épületek energia-hatékony 

korszerűsítése tárgyában. 

 

A nagy múlttal rendelkező gimnáziumunk jövője érdekében közösen kell az érdekeket képviselni, 

megtalálni ehhez az iskola olyan arculatát, amely vonzó a helyi és a térségi lakosoknak, az itt új 

munkaerőként letelepedni kívánó, esetleg a megye más városaiban élő családok gyermekei számára 

– itt elsősorban a nyelvi képzések, főként a szlovén és német nyelvi képzés előtérbe helyezését kell 

propagálni. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a magas szintű nyelvi képzésre miként 

épülhetne esetleg turisztikai, marketinges szakirányú képzés. A gimnázium esetében mind az 

önkormányzatnak, mind a KLIK helyi Tankerületének kiemelt célja a megyei központosítás 

alóli mentesség megkérése az intézményi státusz fenntartásához!  

 

Szakképzés területén a Nemzetgazdasági Minisztériumnál el kell érni, hogy az OPEL, illetve 

a régióban található nagyvállalatok és egyéb gazdasági szereplők igényeit maximálisan 

figyelembe véve alakítsák a szakképzési palettát. Kiemelt célként kell szem előtt tartani a 

turizmushoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó képzéseket is (pl. szobaasszony, turisztikai ügyintéző, 

masszőr, vendéglátós szakok stb). A turizmus fejlesztése szempontjából nagyon fontos igény a 

megfelelő szakember-ellátottság. Egyben az újból megnyíló 4 csillagos szálloda, illetve további 

szálláshelyek, megfelelő színvonalú és számú gyakorlati helyet is tudnak biztosítani az ezekben a 

képzésekben résztvevők számára. A megfelelő kollégiumi ellátás biztosítása további vonzerőt 

jelenthet a városi szakképzés számára. 
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A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a 

gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő 

álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és 

folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, de a 

munkavállalóktól is. A változásokhoz való alkalmazkodásra való felkészítésben kulcsfontosságú 

szerep jut az oktatási intézményrendszernek, amely alapvető szerepet játszik az ehhez szükséges 

kompetenciák fejlesztésében. 

 

Egy város élhetősége, fejlettsége szempontjából lényeges fokmérő, hogy mennyi fiatal tanul, él és 

dolgozik, marad vagy tér vissza városába tanulmányai befejezése után. Ezzel együtt természetesen 

a kulturális, közösségi élet intenzitását, minőségét is befolyásolják a fiatalok.  Abban az esetben, 

amennyiben lehetőség lenne városunkban a közösségi főiskola létrehozására, úgy akár több fiatal 

maradna itthon középiskolai tanulmányai befejezését követően, növekedne a helyi munkavállalók 

száma, a későbbiekben a Szentgotthárdon letelepedni kívánók aránya. 

 

Az Opel új képzőközpontja, valamint a NYME Gépészmérnök képzése egy újszerű lehetőséget 

kínál a közösségi főiskola létrehozására. A közösségi főiskola a hazai gyakorlatban teljesen új 

intézményforma. A közösségi főiskolák létrehozásának célja, hogy megszűnjenek Magyarországon 

azok a földrajzi értelemben vett „felsőoktatás-mentes övezetek”, ahol belátható közelségben nincs 

jelen a felsőfokú képzések kínálata, némiképpen csökkentve ezzel az adott környéken élők esélyeit a 

színvonalas képzésben való részvételre. Tekintettel arra, hogy ezeken a helyszíneken, üzleti alapon 

és fenntartható módon eddig nem tudta megvetni a lábát a felsőoktatás, a hagyományos intézményi 

struktúrától eltérő megoldást kell találnunk a problémára.  Az új koncepció lényege, hogy a 

közösségi főiskola a felsőfokú képzések működtetéséhez szükséges infrastruktúrát biztosítja.  A 

közösségi főiskola létrehozható valamely főiskola keretei között is, de nem jöhet létre olyan 

településen, ahol már működik egyetem, és működésének engedélyezéséhez a miniszter egyetértése 

szükséges. Nem cél, hogy ilyen intézmények tömegesen működjenek: a kormány csak a 

felsőoktatáshoz való teljes körű hozzáférés céljának szempontjából releváns településeken 

támogatja a közösségi főiskolák létrehozását. A közösségi főiskola ily módon történő létrehozása 

azonban mindenképpen biztosítja azt, hogy a megfelelő képzési kínálat minimális befektetéssel is 

elérhető legyen olyan településeken, ahol a felsőfokú képzések kínálata szűkös vagy egyáltalán 

nincs meg, holott az adott település mérete, jelentősége indokolná azt.  

 

Korábban a Kistérségi Társulás, 2013 augusztusától közvetlenül a Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye által elérhetők a pedagógiai szakszolgáltatások. Az 

intézmény működéséhez az Önkormányzat határozott időre használatba adta az Arany János u. 3. 

sz. alatti épületet. Meg kell vizsgálni, hogy hosszabb távon hol, milyen keretek között biztosíthatók 

tovább ezek a szolgáltatások (logopédia, nevelési tanácsadás, pszichológus).   

 
A fentebb hivatkozott törvénymódosítás értelmében Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2015.június 15. napig nyújthatta be a nyilatkozatát arról, hogy a Szentgotthárd és Térsége Oktatási 

Intézmény vonatkozásában a működtetői feladatokat 2015. szeptember 1-jétől el kívánja látni vagy 

a működtetői feladatokat nem vállalja. A Képviselő-testület 113/2015. számú határozatával úgy 

döntött, hogy a Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény esetében a 

– az Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola,  

– a Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskola, 

– a Vörösmarty Mihály Gimnázium, 

– a Takács Jenő AMI  

működtetéséről 2015. szeptember 1-jét követően is gondoskodik, működtetési kötelezettség 

alóli mentesítési kérelmet nem nyújt be. 
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A Képviselő-testület elvben egyetértett a Szentgotthárd, Hunyadi út 27. szám alatti önkormányzati 

tulajdonú ingatlanban működő kollégium működtetésével 2015. szeptember 1. időpontot követően. 

 

  

SZÉLL KÁLMÁN ÖSZTÖNDÍJRENDSZER  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata helyi tanulmányi ösztöndíjat alapított, amelynek időszerűsége 

a Szombathely - Szentgotthárd - Zalaegerszeg Járműipari háromszög megalakulásával még inkább 

előtérbe került. Elismerve Széll Kálmánnak, Szentgotthárd volt országgyűlési képviselőjének, 

Magyarország volt miniszterelnökének, Szentgotthárd gazdasági, társadalmi fejlődése érdekében a 

XX. század eleji meghatározó munkásságát, az Önkormányzat Széll Kálmán nevével indította el a 

szentgotthárdi diákok támogatására létrehozott ösztöndíjat. 

 

Az ösztöndíj célja, hogy  azon 11. és 12. évfolyamos középiskolai tanulók tanulmányait elismerje, 

akik kimagasló eredménnyel (minimum 4,5-es  átlag)  rendelkeznek a szentgotthárdi Vörösmarty 

Mihály Gimnáziumban, illetve a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban, továbbá, hogy azon 

11. és 12. évfolyamos középiskolai tanulók eredményeit elismerje, akik a szentgotthárdi 

középiskolákban tanulmányi eredménytől függetlenül rendkívüli kimagasló eredményt értek el 

valamely  tanulmányi, művészeti vagy sport területen. Az ösztöndíj lehetőséget nyújt továbbá azon 

államilag finanszírozott, első képzésben (alap, mester és osztatlan képzés) résztvevő, első 

diplomáját szerző, 26. életévét be nem töltött, nappali tagozatos, szentgotthárdi állandó lakcímmel 

rendelkező, magyarországi hallgatói jogviszonyban álló főiskolai / egyetemi hallgatók elismerésére 

is, akik számára a Szentgotthárdhoz való kötődés a jövőben is fontos és tanulmányaik során 

szakmai, tudományos tevékenységükkel segíthetik a város fejlődését. 

 

A középiskolás korosztályból a rendelet 4 +1 főt, a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók közül 

3 főt támogat évente. Az ösztöndíj 10 hónapra nyerhető el, a középiskolás pályázók számára 

5.000,- Ft/hó, a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók számára 10.000,- Ft/hó a támogatás 

mértéke. 

 

Az elkövetkező időben meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy az ösztöndíjrendszerbe a helyi 

nagyvállalatok miként kapcsolódhatnak be, ezzel is támogatva az ösztöndíjrendszer kiteljesedését. 

 

4.4.6. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

tanév 

Általános 

iskola 1-4 

évfolyamo

n tanulók 

száma 

Általános 

iskola 5-8 

évfolyamo

n tanulók 

száma 

általános 

iskoláso

k száma 

napközis tanulók száma 

fő fő fő fő % 

2010/201

1 
366 405 771 

33

7 
43,7% 

2011/201

2 
344 387 731 

36

4 
49,8% 

2012/201

3 
357 363 720 

32

2 
44,7% 

Forrás: Önkormányzati  és  intézményi adatok 

 

A tanévek adatait összehasonlítva megállapítható, hogy az 5-8. évfolyamon tanulók száma 

csökkent, ugyanakkor az 1-4. évfolyamos tanulók szám 2012/2013. tanévben emelkedett.   
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma 

a gyógypedagógiai oktatásban 

általános 

iskolai 

feladat-

ellátási 

helyek 

száma 

1-4 

évfolyamon 

5-8 

évfolyamon 
összesen 

1-4 

évfolyamon 

5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2010/2011 16 16 32 1 1 2 2 

2011/2012 16 15 31 1 1 2 2 

2012/2013 16 14 30 1 1 2 2 
Önkormányzati és intézményi adatok 

 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma 574 

M77777ás településről bejáró általános iskolások létszáma 174 

Más településre eljáró általános iskolások létszáma 39 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma 53 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma 4 

Önkormányzati és intézményi adatok 

 

4.4.9. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 

 Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 0 0 

Szaktanítást végző tanítók száma 37 0 

Szaktanítást végző tanárok száma 54 2 

Gyógypedagógusok létszáma 1 0 

Gyermekvédelmi felelős 1,5 0 

Iskolaorvos 0 0 

Iskolapszichológus 0 0 

Kisegítő személyzet 3 0 
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Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 

 

 

 

 

 

 

4.4.10. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali 

oktatásban 

tanév 

8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / 

aránya a nappali rendszerű oktatásban 

fő % 

2010/2011 108 100% 

2011/2012 100 100% 

2012/2013 nem ismert nem ismert 

          Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 

 

 



 

 

 

4.4.11. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele  - telephelyi bontásban 

2012-2013. 

tanév 
                            

Telephely1 

Tagozat 

meg-

nevezése  

Létszám Napközis Bejáró 

 

Hátrányos 

helyzetűek 

létszáma 

HH tanulók 

aránya az 

osztály 

létszámához 

viszonyítva 

  

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetűek 

létszáma 

 HHH 

tanulók 

aránya az 

osztály 

létszámához 

viszonyítva 

Sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

létszáma 

SNI tanulók 

aránya az 

osztály 

létszámához 

viszonyítva 

SNI 

tanulók 

számából 

a hhh 

tanulók 

száma 

Évismétlők 

száma 

Magán-

tanulók 

száma 

Létszám, 

amelynek 

alapján 

integrációs 

normatívát 

igényelnek 

1. évf.  A 

osztály 
  19 19 1 3 16% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 

1. évf. B 

osztály 
  18 18 2 3 17% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 

1. évf.  C 

osztály 
  22 21 6 3  14% 0 0%  2  9% 0 0 1 0 

1. évf. D 

osztály 
  22 21 1 4  18% 0  0% 0  0% 0 0 0 0 

2. évf. A 

osztály 
  23 21 4 6 26% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 

2. évf. B 

osztály 
  24 24 9 5 21% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 

2. évf.  C 

osztály 
  19 19 2 4 21%  0  0% 3  16% 0 0 0 0 

2. évf. D 

osztály 
  17 15 4 6  35% 0 0%  2 12%  0 0 0 0 

3. évf. A 

osztály 
  23 18 4 4 17% 0 0%  0 0%  0 0 0 0 

3. évf. B 

osztály 
  23 21 8 2 9% 0 0%  0 0%  0 0 0 0 

3. évf.  C 

osztály 
  23 22 2 6  26% 0  0%  1 4%  0 0 0 0 
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3. évf. D 

osztály 
  22 20 6 6 27%  0  0%  0  0%  0 0 0 0 

4. évf. A 

osztály 
  22 12 3 2 9% 0 0%  0 0%  0 0 0 0 

4. évf. B 

osztály 
  23 22 5 4 17% 0 0%  0 0%  0 0 0 0 

4. évf.  C 

osztály 
  25 21 6 4  16% 0  0%  3  12% 0 0 0 0 

4. évf. D 

osztály 
  23 19 3 7 30%  1  4% 3  13% 0 0 0 0 

5. évf.  A 

osztály 

8 évf. 

gimn. 

német 

tannyelvű 

27 0 7 1 4%  0  0%  0 0%   0 0 0 0 

5. évf. A 

osztály 
  25 5 7 11 44% 1  4% 6 24% 0 0 0 0 

5. évf. B 

osztály 
  29 8 9 2 7% 0 0%  0 0%  0 1 1 0 

6. évf. A 

osztály 

8 évf. 

gimn. 
33 0 5 0 0%   0 0%   0  0%  0 0 0 0 

6. évf. A 

osztály 
  20 0 5 4 20% 0 0%  0 0%  0 0 0 0 

6. évf. B 

osztály 
  21 2 6 4 19% 0 0%  0 0%  0 0 0 0 

6. évf. C 

osztály 
  23 1 4 4 17% 0  0%  1  4% 0 1 0 0 

7. évf. A 

osztály 

8 évf. 

gimn. 
28 0 11 0 0% 0 0%   0 0%   0 0 0 0 

7. évf. A 

osztály 
  30 1 14 9 30% 1 3% 2 7% 0 0 0 0 

7. évf. B 

osztály 
  31 1 5 6 19% 1 3% 2 6% 1 0 0 0 

8. évf. A 

osztály 

8 évf. 

gimn. 
23 0 5 0 0%  0  0%  0 0%   0 0 0 0 
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8. évf. A 

osztály 
  24 0 8 5 21% 1 4% 0 0%  0 0 0 0 

8. évf.  B 

osztály 
  24 0 11 7 29% 0 0%  4 17% 0 0 0 0 

8. évf. C 

osztály 
  19 0 1 1 5% 0 0% 0 0%  0 0 0 0 

Eltérő tant.  

alsó 

tagozat 

  9 7 4 9 100% 0  0% 0 0%  9 0 0 0 

Eltérő tant. 

felső 

tagozat 

  6 4 3 6 100% 0 0%   0 0%  6 0 0 0 

Összesen:   720 342 171 138 19% 5 1% 29 4% 1 2 2 0 

Önkormányzati és intézményi adatok 

4.4.12. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 

tanév 

Gimnázium (%) 

Szakközépiskola 

(érettségit adó 

képzés) (%) 

Szakiskolai képzés 

(%) 

Speciális szakiskola 

(%) 

Nem tanult tovább 

(%) 

összlét-

számon 

belül 

HHH-

tanulók 

körében 

összlét-

számon 

belül 

HHH-

tanulók 

körében 

összlét-

számon 

belül 

HHH-

tanulók 

körében 

összlét-

számon 

belül 

HHH-

tanulók 

körében 

összlét- 

számon  

belül 

HHH-

tanulók 

körében 

2008/20

09 
23% nem ismert 40% nem ismert 37% nem ismert 0% 

nem 

ismert 
0 

nem 
ismert 

2009/20

10 
23% nem ismert 55% nem ismert 21,99 nem ismert 0% 

nem 

ismert 
0,01% 

nem 
ismert 

2010/20

11 
44% nem ismert 21,50% nem ismert 34,5 nem ismert 0% 

nem 

ismert 
0% 

nem 
ismert 

2011/20

12 
35% nem ismert 41% nem ismert 34% nem ismert 0% 

nem 

ismert 
0% 

nem 

ismert 

országos 

átlag: 

2011/20

12 

34,00% 35,00% 29,00% 2,00%   

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok. Az 

Országos adatok forrása a Statisztikai Tájékoztató Oktatási évkönyv 2011/2012-es 

tanév.     



 

 

 

4.4.13. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában 

tanév 

Évfolyamismétlők 

aránya (%) 

Magántanulók aránya 

(%) 

Az előző tanévben 250 

óránál többet hiányzó 

tanulók aránya (%) 

összlétszámon 

belül 

HHH-

tanulók 

körében 

összlétszámon 

belül 

HHH-

tanulók 

körében 

összlétszámon 

belül 

HHH-

tanulók 

körében 

2008/2009 0,6 
nincs 

adat 
0 

nincs 

adat 
0 nincs adat 

2009/2010 0,2 
nincs 

adat 
0 

nincs 

adat 
0 nincs adat 

2010/2011 0,24 
nincs 

adat 
0,3 

nincs 

adat 
0,003 nincs adat 

2011/2012 0,11 
nincs 

adat 
0 

nincs 

adat 
0,007 nincs adat 

országos 

átlag 

2011/2012 

2,10% 0,80% 0,80% 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok. Az Országos adatok forrása a Statisztikai 

Tájékoztató Oktatási évkönyv 2011/2012-es tanév.  

 

Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

A képességeket differenciáltan fejlesztik. A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása tanítási 

órákon, napközis csoportokban, tanulószobai foglalkozásokon valósul meg. Valamennyi 

tanulónknak biztosított a felzárkóztatás lehetősége. A pedagógusok, osztályfőnökök felismerik a 

tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat, vizsgálják a lemaradás okát, és eszerint végzik a 

felzárkóztatást, a fejlesztést.  Külön fejlesztő csoportokat létrehozása, ahol a más fogyatékossággal 

küszködő tanulók heti három órában szakképzett fejlesztő pedagógus segítségét veszik igénybe. 

Sajnos egyre több a beszédhibás gyermek. Beszédkultúrájuk fejlesztése érdekében lehetőséget 

biztosít az intézmény a folyamatos logopédiai kezelésükre. A tanulási zavarokkal küzdő tanulók 

problémáinak megoldásában a Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői 

Bizottság szakemberei is segítenek. Az eltérő tantervű tagozatra járó tanulók között több a 

középsúlyos értelmi fogyatékos, akik más intézeti elhelyezés helyett ide járnak. Tanításuk 

többszörös energiaráfordítást igényel. A tagozat a nehézségek ellenére is lehetőséget ad arra, hogy a 

város és városkörnyéki értelmi fogyatékos gyermekek speciális képzési keretek között sikeresen 

felkészüljenek az életre, a továbbtanulásra. Az eltérő tantervű tagozat az alapfokú iskola elvégzésére 

készít fel. Az integrált intézményen belül az intézmény igény szerint működteti a dolgozók általános 

iskoláját, mely a város és városkörnyéki jelentkezőket tudja fogadni.  

 

A szociális hátrányos helyzeteket segítő program 

A növekvő szegénység és egyenlőtlenség, a gyengülő szociális háló és a szociális kiadások 

csökkenő aránya miatt egyre több a szociálisan hátrányba szoruló gyermek. A létbizonytalanság 

stressz-hatása a gyermekek testi-lelki egyensúlyára, iskoláztatására is kihat. Az iskolának is szembe 

kell néznie ezzel a gyakorlati kihívással. Elsődleges feladatunk a szociálisan hátrányokkal küzdő 

családok feltérképezése, problémáik megismerése.  

Ezek után a hátrányok leküzdését az alábbi tevékenységi formákkal segíti elő az integrált intézmény:  

 Napközi otthon 

 Osztályfőnöki órák keretében drog- és bűnmegelőzés 
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 Kapcsolatfelvétel a pedagógiai szakszolgáltató intézményekkel (Család- és Gyermeksegítő 

Szolgálat, gyámhatóság) 

 Anyagi támogatások - Javaslat az önkormányzat felé, hogy a szociálisan rászoruló tanulókat 
támogassa (tankönyvtámogatás, étkezési díjak átvállalása). Ezen kívül a szociálisan 

hátrányos tanulók anyagi támogatására lehetőséget adnak az alapítványok, a szülői 

munkaközösségek és a pályázatokon nyert összegek. Ennek területei: osztály- és iskolai 

kirándulások, táborozások, színházlátogatások. Mértéke a költségek nagyságától és a fent 

említett források anyagi lehetőségétől függ. 

 

A Támogató Szolgálat 

A fogyatékkal élő kiskorú gyermekek számára a speciális fejlesztésük érdekében Körmenden és 

Szombathelyen lévő óvodai és közoktatási 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 tavaly szeptemberben 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 munkaerőpiacra. 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 

kevesen veszik igénybe.  

A szülők széles körű tájékoztatása a 

kedvezménnyel járó támogatásokról.  

Nincs főállásban foglalkoztatott 

gyermekpszichológus a városban.  

Gyermekpszichológus foglalkoztatása pályázati 

lehetőség függvényében. 

A SZOI Arany János Általános Iskola 

tornaterme régi, rossz állapotú, nem felel meg a 

követelményeknek. 

Az óvodában egyáltalán nincs tornaszoba.  

A SZOI Arany János Általános Iskolában a 

tornaterem átalakítása, illetve új tornaterem 

kialakítása – pályázati lehetőségek 

kihasználásával. Az óvodában tornaszoba 

kialakítása – pályázati forrás igénybevételével. 

A kulturált szabadidő eltöltés feltételei nem 

megfelelően biztosítottak gyermekek/fiatalok 

számára.  

A kulturált szabadidő eltöltés feltételeinek 

javítása, a szabadidős terek rendszeres 

karbantartása, a lehetőségekhez mérten történő 

folyamatos fejlesztése.  

A városban és a településrészeken lévő 

játszóterek egy része nem felel meg a vonatkozó 

előírásoknak, korszerűtlen és balesetveszélyes.  

A városban és a településrészeken lévő, még 

nem korszerűsített játszóterek felújítása.  

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni: sokszor maguk a nők 

tiltakoznak a leghevesebben, amikor arról esik szó, hogy az otthoni, a munkahelyi, vagy a közéleti 

szférában személyesen ők maguk, vagy a nők általában hátrányt szenvednek a férfiakhoz képest. A 

nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja ugyan (pl. Alaptörvény, Munka 

Törvénykönyve, Ebtv.), de a nők és a férfiak között a társadalom minden területére kiterjedő 

egyenlőtlenség természetének, okainak feltárását és felszámolását nem írja elő jogszabály.  



. 

 230 

A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben gyökerező, 

legnehezebben tetten érhető, a társadalom részéről a leginkább, legtisztább lelkiismerettel támogatott 

igazságtalanság, nem könnyű fellépni ellene.  

Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelkedően hátrányos helyzetben vannak 

- a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 

- a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

- a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 

A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása külön figyelmet és támogatást igényel. 

Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, ha nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz 

szükséges munkaviszonyt.  

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A közösségi esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában 

a nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet 

összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára. Az önkormányzat mint munkáltató eleget tesz 

az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének. 

A városban található, nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra és a szolgáltatási 

szektor. A nők jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakörökbe szorulnak. A várandós és 

kisgyermekes anyák visszatérése támogatott az önkormányzati munkahelyeken. A nők anyagi 

kiszolgáltatottságát fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges 

ledolgozott munkaidőt.  

A nők mindazon kihívásokkal szembesülnek a gazdaságban, mint a férfiak, de ezeken felül még 

sajátosan női problémákkal is meg kell küzdeniük. A nők számára bizonyos életszakaszaikban a 

munka és család egyensúlyának megteremtése nagyobb feladatot jelent. Ezért lehetőséget kell 

teremteni arra, hogy ezen átmenetei életszakaszokban se szoruljanak ki a foglalkoztatásból, és így a 

rugalmasabb, családbarát munkavállalási formák, munkaerő-piaci modellek használatával 

gazdálkodjunk jobban a női erőforrásokkal. 

Fontos hangsúlyozni az önkormányzat mint munkaadó jó példájának jelentőségét! El kell érni, hogy 

az önkormányzati intézményeknél a családbarát, atipikus munkakörök kialakítása felgyorsuljon.  

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 3074 3221 2888  3057  186 164 

2009 3046 3190 2800  3040  246 150 

2010 3035 3248 2862 3109  173 139 

2011 3024 3160  2905 3060  119 100 

2012  3127   3016  3029   2915 98 101 

2013 3116 2973 3029 2902 87 71 

   Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 

 

A fenti táblázat foglalkoztatottak rovata nemcsak a ténylegesen munkaviszonyban állók, hanem 

azon személyek számát is tartalmazza, akik nem munkanélküliek, hanem pl. GYES-ben, GYET-ben 

stb. részesülnek.  

A munkavállalási korú személyek és a foglalkoztatott személyek közül a nők száma a vizsgált 

időszakban magasabb, mint a férfiaknál. Ugyanakkor a munkanélküliek közül a férfiak száma 

magasabb. 
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5.1.2 számú táblázat -Támogatással foglalkoztatottá váló és vált nők adatai 

Érintett létszám 2012.06. tény 2013. évi terv 2013.06. tény 

Támogatással foglalkoztatottá 

váltat 

971 fő 1150 fő 986 fő 

Támogatás nélkül foglalkoztatottá 

vált 

189 fő 325 fő 144 fő 

Támogatással foglalkoztatottá 

váló nők 

88 fő 130 fő 81 fő 

Támogatással foglalkoztatottá 

vált nők  

86 fő 164 fő 70 fő 

Képzésbe bekapcsolódók száma 3 fő 36 fő 29 fő 

Képzésbe bekapcsolódó nők  

száma 

3 fő 10 fő 16 fő 

 

Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Az iskolázottság alapvetően és nagymértékben befolyásolja a munkaerő-piaci elhelyezkedés 

lehetőségeit. Az iskolázottság szintje és az elhelyezkedési lehetőség, illetve a jövedelem, a betöltött 

pozíció között egyértelmű a korrelációs viszony. 

A munkaerőpiacon jelentős hátránnyal indulnak tehát az alacsony végzettségűek. Ide tartoznak az 

általános iskolát sem végzettek, az általános iskolai, mint legmagasabb végzettséggel rendelkezők, 

de egyes szakértők azokat is ide sorolják, akik ennél magasabb végzettséggel is rendelkeznek 

(érettségi), ugyanakkor ezen kívül semmilyen szakmát nem sajátítottak el, s ezért válnak 

munkanélkülivé. 

A kimutatások alapján megfigyelhettük, hogy minél alacsonyabb a végzettség, annál inkább a 

fizikai, illetve a szakképesítést nem igénylő munka dominál, amint azt a statisztikák mutatják: akik 

az általános iskolát sem fejezték be, azoknak mintegy ötöde a „mezőgazdaság, halászat‖ ágazatban 

dolgozik. A szellemi munka alapfeltételeként jelenik meg az érettségi, ennél a végzettségi szintnél 

nagy változásokat tapasztaltunk a statisztikai kimutatásokban.  

Az elhelyezkedésnél az adott munkakör betöltésére legalkalmasabbakat veszik fel. A 

munkaerőpiacon az alacsony végzettségűek nem kapnak munkát, esélyük a közfoglalkoztatásban 

realizálódhat.  

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 

munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi feladatok és felelősségek 

általában egyoldalúan a nőket terhelik  
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A kisgyermeket nevelő nők esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A 

kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek száma.  

A foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség demográfiai adatai nem állnak teljes 

körűen rendelkezésre (gyermekszám, képzettség, családi állapot).  

 

5.2. számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését 

segítő szolgáltatások 

év 

3 év alatti 

gyermekek 

száma a 

településen 

működő 

bölcsödék 

száma 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma 

működő 

családi 

napközik 

száma 

férőhelyek 

száma 

családi 

napközikben 

férőhelyek 

összesen 
önkor-

mányzati 
egyéb 

2008 286 1 40 0 0 0 40 

2009 285 1 40 0 0 0 40 

2010 275 1 
40/07-

01-től 54 
0 0 0 

40/07-01-

től 54 

2011 263 1 54 0 0 0 54 

2012 247 1  0 0 0  

2013 235 1  0 0 0  
              Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A családtervezés, az anya- és gyermekgondozás a védőnői szolgálat szakmai munkájában jelenik 

meg. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő, várandós anyákra és gyermekekre fokozott 

figyelmet fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek 

átadását már várandós korban kezdik meg.  

Segítséget nyújtanak a családi és szociális juttatások megismerésében. Családtervezéssel 

kapcsolatosan a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül sor. 

 

 

 

 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás 

területe 

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 

átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 5 286 57 

2009 5 285 57 

2010 5 275 55 

2011 5 263 53 

2012  247  

2013  235  
                            Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

 

A fenti adatokból megállapítható, hogy a vizsgált időszakban a 0-3 éves gyermekek száma csökkent, 

a védőnők száma viszont állandó maradt, ezért az egy védőnőre jutó gyermekek száma is csökkent.  
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak (kapcsolati erőszak) 

 
Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érintő 
erőszakos cselekedetek nagy része felderítetlen marad. Mind a külföldi, mind a hazai adatok azt 
mutatják, hogy minden ötödik nő él, vagy élt valaha olyan kapcsolatban, ahol a partnere 
bántalmazta őt. Ezt az adatot tovább súlyosbítja, hogy a folyamatos lelki erőszakban élő nők száma 
ennél jóval magasabb.  

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások  

 

Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás a városban 

nem elérhető.  

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységi körében tud ilyen helyzetbe került 

családok, nők részére segítséget nyújtani. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Szentgotthárd képviselő-testületében a polgármester és a képviselők között mindösszesen 1 2 nő 

foglal helyet. Az önkormányzati hivatal és az önkormányzati intézmények többségében női 

alkalmazottakat foglalkoztatnak. Egyéb munkahelyre vonatkozóan az önkormányzatnak adata 

nincsen. Szentgotthárdon nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult volna.   

 

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

év 
Képviselő-testület tagja 

Városi bíróság és ítélőtáblák 

vezetői 
Közgyűlések tagjai 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 13  12 1 0 0 0 0 

2009 13  12 1 0 0 0 0 

2010 13/9  12/8 1 0 0 0 0 

2011 9  8 1 0 0 0 0 

2012 9  8 1 0 0 0 0 

2013 9  8 1/2  1 0 0 0 0 

2014 9  8 2  1/2 0 0 0 0 
Helyi adatgyűjtés 

 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

 

A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Szentgotthárdon nem jellemzőek, ezért az 

önkormányzat tervei között nem szerepel ilyen jellegű intézkedés.  

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 
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Egészségügyi szűrővizsgálatok hiánya/alacsony 

száma. 

A szűrések körének, gyakoriságának bővítése a 

betegségek korai felismerése érdekében. 

A szülők nagy részének gondot okoz 

gyermekük nyári szünidejének hasznos 

kitöltése. 

Nyári tábor létrehozása a Civil Fórum 

tagszervezetei által.  

A nők munkába állásának egyik fontos                   

eleme, hogy a kisgyerekeket szükség                      

esetén tudják bölcsődébe beadni. 

A bölcsődei férőhelyeket bővíteni kell, 

az intézmény szolgáltatásait ki kell egészíteni. 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. 

Legjelentősebb az idősek foglalkoztatási diszkriminációja, mely súlyos következményekkel jár, 

különösen a nők esetében. Habár az a 2003. évi CXXV. törvény (Ebktb.) és Munka törvénykönyve 

is tiltja az életkor alapú diszkriminációt, a magyarországi idősebb korosztály már 45-50 éves kortól 

nagyobb mértékben kitett a foglalkoztatási diszkriminációnak, mint a hasonló korú uniós 

állampolgárok. A kor alapú megkülönböztetés az új állások betöltésénél, a létszámleépítésnél és az 

elbocsátásoknál is gyakori.  

 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői  

 

Az előrejelzések szerint Magyarországon 2050-re az össznépességen belül a 65 éven felüliek 

aránya meghaladja majd a 25%-ot.  

Az 1990. és 2000. év közötti hazai születésekből számolt várható élettartam adatokból 

megállapítható, hogy száz év alatt szinte megduplázódott a várható élettartam. Hatalmas 

különbség van a két nem elérhető életkorában a nők javára. Ez a tény előre vetíti, hogy a 

jövőben az ellátottak nagy számban női gondozottak lesznek. 

Amíg 1990-ben az össznépességen belül 18,9 % volt a 60 év felettiek aránya, addig 2001- 

ben már 20,4 %. A 70 éven felüliek aránya még dinamikusabban fejlődést mutat, e 

korcsoport aránya 8,2 %-ról 10,3 %-ra növekedett. 

A statisztikai adatok alapján az ország lakossága 1980 óta egyre gyorsuló ütemben fogy. A 

népesség csökkenése és a társadalom elöregedése együtt megy végbe. 

Öregedő társadalomban élünk, ezt a születéskor várható élettartam növekedése és a 

születések csökkenő száma idézi elő. 

A nyugdíjasok között magas az egyszemélyes háztartások száma, mely háztartások nagyobb 

részét özvegy nők lakják.  

Az időskorban jellemző megbetegedések mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az 

idős ember egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási 

képessége beszűkül. 

A nyugdíjasok, illetve az idősek szociális helyzetének megítélése attól függ, hogy mihez 

viszonyítunk. A nyugdíjasok között a szegények és a nagyon szegények aránya kisebb, mint 

más csoportokban, mert a nyugdíj, bármilyen alacsony, még mindig magasabb összeget 

jelent a többi szociális ellátásnál. Nagyobb összeg, mint a rendszeres szociális segély, a 

családi pótlék, vagy a „semmi‖. Emellett biztonságos. Ugyanakkor nincs sok „gazdag‖ idős. 

A nyugdíjas háztartások körében sokkal kisebbek az egyenlőtlenségek, mint bármilyen más 

társadalmi csoporton belül.  

Anyagi helyzetüket befolyásolja, hogy az idősek általában kisebb családban, sok esetben 

egyedül élnek. A jövedelmi viszonyokon kívül az árrendszer is befolyásoló tényező. Az 

árstruktúra a gyermekes családok mellett elsősorban az idősek, a betegek rovására változott. 

Ez a tendencia veszélyezteti bizonyos szükségletek (gyógyszer, háztartási energia) 

kielégítését.  

Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ a 
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társadalom nyújtotta életkörülményektől, társadalmi magatartástól. 

A család ősi támogató rendszerének szétesésével, a fokozódó életritmusból adódóan stb. az 

idősek és a fiatalok kapcsolata meglazult. Az idősellátásban dolgozó szakemberek napi 

szinten tapasztalják az idős emberek elmagányosodását, elszigetelődését. 

Az öregedés folyamatát nem szabad csak az egyén vonatkozásában vizsgálni, meg kell 

figyelni azokat a társadalmi hatásokat, amelyek befolyásolják az idősödés folyamatát. 

Mindenki előtt ismert, hogy az idős kor miatt megváltozik és drasztikusan csökken a 

társadalmi életben való részvétel. 

Az idős embereknek specifikus szükségleteik vannak, azért mert speciális a helyzetük a 

felhalmozódott veszteségek miatt. 

Romlik az egészségük, rosszabb lesz szerveik működése, nehezebben mozognak. Mindez 

kiszolgáltatott helyzetbe hozza az idős embereket. 

Megszűnnek korábbi begyakorolt feladataik, csökkennek tennivalóik. Az idős ember 

korábbi közösségeiben megszűnik fontosnak lenni, ezért a feleslegesség érzete alakul ki 

bennük. 

Elmagányosodnak, mert lassan elhalnak mellőlük szeretteik, kortársaik. A munkaképesség 

csökkenéssel a megélhetés anyagi feltételei is romlanak. 

Az időskorban előforduló krízishelyzetek leggyakoribb okai a nyugdíjazás, társ, 

hozzátartozó elveszítése, önálló életvitel feladása (pl.: bentlakásos intézményi elhelyezés), 

súlyos betegség kialakulása. 

 

6.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek 

szerint 

év 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak 

száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők 

száma 

összes nyugdíjas 

2008 1201 1593 2794 

2009 1216 1581 2797 

2010 1222 1557 2779 

2011 1230 1550 2780 

2012 1199  1533   2732  

2013 1159 1537 2696 
       Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

A munkanélküliség az idősebb, 50 év feletti munkavállalókat sújtja nagyobb mértékben. 

Részarányuk a csökkenő számuk ellenére évről-évre emelkedett.  
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2011.

2012.

 

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének 

jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, bátran kijelenthetjük, hogy a munkaerő-piacon 

nincs, hacsak nem rendelkezik olyan speciális tudással, amiben hiány van.  

A városban élő nyugdíjasok foglalkoztatásáról nincsenek adataink.  

E korcsoport foglalkoztathatóságára, miként a többi munkanélküli többségére is, az önkormányzat 

által generált, a civil szféra által létrehozandó munkahelyeken lesz esély. A jó egészségi állapotban 

lévők egy része szívesen végez önkéntes munkát a közösség számára, így ennek kihasználása fontos 

feladat volna. 

 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

Az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások a város minden polgára részére 

biztosítottak. Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező feladatának. Az önkormányzat saját 

honlapot működtet, ahol a települést érintő friss hírek, információk is elérhetőek. Az idősek 

informatikai jártasságáról nem készült felmérés, így nem rendelkezünk pontos adatokkal arról, hogy 

e korosztály mennyire képes kihasználni az informatikával járó lehetőségeket.  

A speciálisan időskorúakat tömörítő Városi Nyugdíjas Klub, a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik 

Egyesülete és a Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete mellett a Harmónia Egészségvédő Kör, a 

Diabetes Klub, a Horgászok Egyesülete, a Plébániai Karitász, az Országos Nyugdíjas Polgári 

Egyesület Szentgotthárdi Szervezete tagjai között találunk szép számban aktív időskorúakat, akik e 

szervezetek keretei között hasznosan tölthetik el szabadidejüket, új ismereteket szerezhetnek, 

élvezhetik mások társaságát. E civil szervezetek összejöveteleiket heti vagy havi rendszerességgel 

tartják – de vannak akik ritkábban találkoznak egymással, vagy éppen napi kapcsolatot tartanak. A 

többféle profilú szervezetek változatos programokat nyújtanak tagjaiknak. 

 

Az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Az idősgondozás során a családi és egyéb mikroközösségi segítség nem elegendő, szükség van a 

reális szükségleteket kielégítő intézményi formák működtetésére. Az idősgondozás legfontosabb 

célja az idősek önellátó képességeinek megőrzése. Az otthon- és a településen maradás egyaránt célja 

és érdeke az idős embereknek és a társadalomnak. 

A Városi Gondozási Központ mint integrált szociális intézmény felelős gazdája az illetékességi 
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területén felmerülő gondozási, szolgáltatási igények maximális kielégítésének.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítja az étkeztetést, nappali ellátást, házi segítségnyújtást, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, fogyatékos személyek részére működtetett támogató 

szolgáltatást, a pszichiátriai és szenvedélybetegek részére szervezett közösségi pszichiátriai 

alapellátást, valamint családsegítést.  

A szakma, a civil szervezetek, a megkérdezett lakosság jövőbeni elképzeléseit illetően tartós 

bentlakásos intézmény létesítése rendszeresen felmerül. Ugyanis az idősellátás e lépcsőfoka hiányzik 

a településen, s a tapasztalatok szerint igény lenne rá. Ez a lehetőség kedvező lenne azon idősek 

számára, akik a településen élték le életüket. Itt élnek családtagjaik, rokonaik, ismerőseik, s ez által 

nem helyeznék el őket 50-60 km-re lévő otthonba, ahol meg kell szokni az új környezetet, az 

intézmény dolgozóit. Hiszen jól tudjuk, hogy az idős embert nagyon megviseli, ha kiszakítják addigi 

életteréből. Ugyanakkor a családtagoknak, ismerősöknek sem kell órákat utazniuk, hogy 

meglátogathassák hozzátartozóikat. Sok esetben a távolság az, ami miatt egyre ritkábban kerül sor a 

látogatásra.  

Sajnos sem az önkormányzat, sem az állam vagy egyház által fenntartott, sem esetlegesen üzleti 

alapon működő, magántőkéből fenntartott ilyen intézmény nincs a város területén. E tartós 

bentlakásos intézményi elhelyezés valószínűleg még önkormányzati, illetve esetleges pályázati 

forrásokból sem könnyen teremthető meg, mindenképpen szükséges ilyen téren már tapasztalattal 

rendelkező vállalkozó társaság bevonása, szolgáltatás idetelepítése feltételeinek megteremtése (pl. 

telek vagy épület, illetve közmű biztosítása).  

 

  

Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások 

 

Az időskorúak által igénybe vehető szociális ellátások az időskorúak járadékán kívül gyakorlatilag 

megegyeznek a bármely más korosztály által azonos feltételekkel igény bevehető ellátásokkal.  

A tartós betegséggel és/vagy fogyatékossággal élés az életkor előrehaladtával gyakoribbá válik. 

Idősebb korban nagyobb a valószínűsége a magas gyógyszerköltségnek és annak, hogy ez jelentősen 

megterheli az akár egyedül, akár családban élő időskorú anyagi helyzetét.  

A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához 

kapcsolódó kiadásainak a csökkentésére közgyógyellátási igazolvány állítható ki.  

A közgyógyellátási igazolványra alanyi és normatív jogon jogosultak körét a törvény szabályozza, 

ezen kívül az önkormányzatok a rendeletükben meghatározott feltételek fennállása esetén 

méltányosságból is megállapíthatnak közgyógyellátási igazolványra való jogosultságot. 

A lakásfenntartási támogatás nagy jelentőségű lehetne az idősek körében, hiszen sokuk számára 

jelentős anyagi megterhelést jelent a gyermekek kirepülése után, vagy házastársuk halála után 

„üresen maradó‖, magas rezsiköltségű lakás fenntartása. Ugyanakkor megszokott környezetüket 

nehezen adják fel, erejükön felül is ragaszkodnak a megszokott otthonukhoz.  

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott 

lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos kiadásaik viseléséhez 

nyújtott hozzájárulás, melynek típusai a törvény által szabályozott normatív lakásfenntartás, az 

adósságkezelési támogatásban részesülő személynek alanyi jogon folyósított lakásfenntartási 

támogatás.    

A lakásfenntartási támogatásban részesülők kor szerinti összetétele azonban azt mutatja, hogy az 

időskorúak száma nem túl jelentős arányban van képviselve.  

Az időskorúaknak a fenti ellátásokon kívül lehetőségük van átmeneti segély kérelmezésére, 

gyógyszerek árához való hozzájárulást kérve, napi megélhetési problémák kompenzálására, téli 

tüzelő beszerzésére, házkörüli teendők elvégeztetéséhez szükséges költségek fedezésére stb.  

Az időskorúak által is igénybe vehető ellátások tekintetében elmondható, hogy az időskorúak 

járadékát kivéve a 60. év felettiek aránya alacsony az ellátásban részesülők számához viszonyítva. 

Ennek oka egyrészt az, hogy a jövedelemszámításnál viszonyítási alapként használatos 

nyugdíjminimum 2008. óta nem emelkedett, a nyugdíjak emelése viszont, ha nem jelentős 
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mértékben, de évenként megtörtént.  

Másrészt oka lehet az is, hogy az időskorúak kevésbé ismerik az önkormányzat által biztosított 

lehetőségeket, sok esetben mozgásukban korlátozottak, nehezebben mozdulnak ki otthonról.  

Az önkormányzat anyagi helyzete miatt nem tud a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott ellátásoktól és jövedelemhatároktól jelentősen eltérni, 

ezáltal elősegítve a Szentgotthárdon élő időskorúak szociális helyzetének javulását.  

Időskorúak járadékában elenyésző számúan részesülnek a városban élő idősek. 

 

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma 

év 
64 év feletti lakosság száma 

nappali ellátásban részesülő 

időskorúak száma 

fő fő % 

2008 1371 60 4% 

2009 1371 58 4% 

2010 1521 53 3% 

2011 1462 50 3% 

2012 1491 34 2,3 

2013 1529 30 1,96% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában 

részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 26 

2009 25 

2010 25 

2011 18 

2012 14 

2013 nincs adat 
                                 Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő hiányában a 

nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony összegű 

ellátásra jogosultak. Az ellátások közül ma még az időskorúak járadéka helyileg és országosan is 

viszonylag kis létszámot érint.  Ezen ellátást igénybe vevők alacsony létszáma az ellátások szigorú 

jogosultsági feltételei – a házastárs jövedelmének figyelembevétele – mellett a teljes foglalkoztatás 

mellett működő „régi‖ nyugdíjrendszerből is adódik.  

Az időskorúak járadékában részesülők száma várhatóan 10-15 év múlva fog megugrani, mikor a 

rendszerváltozás után munkájukat tartósan elvesztő társadalmi csoportok elérik a nyugdíjkorhatárt.   

Az időskorúak járadékában részesülők számát nagyban befolyásolja a Szentgotthárdon működő 

Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, hiszen a járadékban részesülők   csaknem 

100 %-a az intézményben ellátott személyek közül kerül ki. 
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 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. 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 2008. októberi ülésén 240/2008. számú határozatával 

döntött a szentgotthárdi Idősügyi Tanács megalakításáról. A Tanács az általa elfogadott munkaterv 

alapján dolgozik. Alapelv, hogy minden időseket érintő, Képviselő-testület elé kerülő témában 

véleményt nyilvánítson. Az Idősügyi Tanács megalakulása óta munkájáról minden évben készül egy 

értékelő előterjesztés, melynek keretében az Idősügyi Tanács elnöke, Szentgotthárd Város 

polgármestere számot ad a működés tapasztalatairól.  

 

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 az 
adott év történéseiről, az egyes üléseken tárgyaltakról, a működés tapasztalatairól.  
Az Idősügyi Tanács az általa elfogadott munkaterv alapján dolgozik - a munkatervét a tagok 
javaslatai alapján, valamint a Képviselő-testület által tárgyalandó témák figyelembevételével 
alakítják ki.  Alapelv, hogy minden időseket érintő, Képviselő-testület elé kerülő témában kerüljön 
sor a véleménynyilvánításukra, továbbá visszajelzés 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.  
A Tanács munkájáról 2014 és 2015 májusában is készült beszámoló a Képviselő-testület számára. 
Az Idősügyi Tanács üléseihez kapcsolódó anyagok (előterjesztések, meghívók, jegyzőkönyvek) a 
Hivatal honlapján megtalálhatók. 
 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Az egészséges életmódról, a betegségek 

megelőzéséről szóló felvilágosító előadások, 

programok hiánya/alacsony száma. 

A lakosság minél szélesebb körére kiterjedően 

felvilágosító előadások, programok szervezése.  

Az időskorú népesség aránya magas a 

településen. Közülük sokan egyedül élnek.  

Önkéntes segítői hálózat létrehozása. A 

szociális intézmények feladatellátásában, a 

szolgáltatások mennyiségi, minőségi 

színvonalának emelésében jelentős segítséget 

nyújthatnak az önkéntes segítők.  

Tartós, bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó 

intézményi ellátás lehetősége hiányzik a 

településen. 

Szakosított ellátást (ápolást, gondozást) nyújtó 

intézmény létesítése lehetőségének 

megteremtése. Magántőke, állami szervezet, 

egyházi szervezet bevonása bentlakásos 

intézmény létrehozása érdekében – ehhez a 

feltételek egy részének megteremtése az 
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önkormányzat által.  

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

7. számú táblázat - Vas megyében fogyatékossággal élők* megoszlása a fogyatékosság típusa 

szerint 2011.  

 

A fogyatékosság 

típusa 

Férfi Nő Összesen 

Fő a népesség %-

ban 

Mozgássérült 2117 2425 4542 1,77 

Gyengénlátó, 

aliglátó 

509 746 1255 0,49 

Vak 78 103 181 0,07 

Nagyothalló 541 663 1204 0,47 

Siket 99 67 166 0,06 

Súlyos belszervi 

fogyatékos 

469 450 919 0,36 

Mentálisan sérült 

(pszichés sérült) 

653 690 1343 0,52 

Értelmi 

fogyatékos 

745 639 1384 0,54 

Beszédhibás 202 107 309 0,12 

Beszédfogyatékos 166 109 275 0,11 

Autista 55 21 76 0,03 

Siketvak (látás és 

hallássérült) 

36 29 65 0,03 

Egyéb 27 22 49 0,02 

Ismeretlen 29 39 68 0,03 

fogyatékossággal 

élők 

4898 5148 10046 3,91 

Forrás: KSH – 2011. évi népszámlálási adatok 

 

*Egy személy több fogyatékosságot is megjelölhetett, ezért a fogyatékkal élők száma eltér a 

megjelölt fogyatékosságok együttes számától.  

 

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon, a 

népesség 5,7%-a. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak aránya 

43,6%, látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 % (forrás: 

10/2006. (II.16.) OGY határozat az Új Fogyatékosügyi Programról). A fogyatékos népességen belül 

a mozgássérülteké a legnagyobb csoport.  A fogyatékos személyek demográfiai összetételére 

jellemző, hogy közöttük jelentősebb számban vannak időskorúak, mivel a fogyatékos személyek 

nagy része nem születésétől fogva sérült, hanem életkora előrehaladtával, betegség vagy baleset 

következtében vált azzá.  

A 2011. évi népszámláláson a fogyatékosságra irányuló kérdés megválaszolása önkéntes volt, a 

lakosság 89 %-a adott meg választ. 2011-ben a fogyatékkal élők száma 457 ezer fő volt, ez a 

népesség 4,6 %-át jelenti. Megjegyzendő, hogy a népszámlálás ezen adatsora önkéntes 

adatszolgáltatásra épül, a fogyatékosság „minősítése‖ szubjektív. Az előző népszámláláshoz képest a 

magukat fogyatékkal élőknek valló személyek száma csökkent, ennek oka lehet módszertani (2011-

ben már a tartós betegségek külön kategóriában szerepeltek), de származhat abból is, hogy a 
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fogyatékosság fogalma (különösen a kapcsolódó szociális ellátások okán) az érintettek körében 

módosult.  

Az utolsó népszámlálás adatai szerint Vas megyében a fogyatékos személyek száma 10.046 fő. 

Közülük a mozgássérültek vannak a legtöbben, számuk a megyében 4.542 fő.  

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint a fogyatékkal élők csupán 15 százalékát nem akadályozta 

betegsége, fogyatékossága semmilyen tekintetben.  

Három válaszlehetőség mellett a mindennapi életben előforduló akadályok közül a legtöbb gondot a 

mindennapi rendszeres tevékenység elvégzése, valamint a közlekedés jelentette számukra. Előbbi a 

fogyatékkal élők felének, utóbbi négytizedüknek okozott valamilyen nehézséget. Több mint 

negyedük szorult segítségre az önellátásban, 24 %-uk a tanulásban, munkavállalásban.  

A fogyatékkal élők számára sérülésük a legkisebb problémát a családi (8,1 %) és a közösségi életben 

(11 %) jelentette. A mindennapi életben leginkább a vakok, a beszéd- és értelmi fogyatékosok, 

valamint a mozgássérültek rendszeres tevékenységeinél adódtak nehézségek. A tanulásban, 

munkavállalásban az autisták, a mentálisan sérültek és az értelmi fogyatékosok szorultak 

legtöbbször segítségre, míg a közlekedésben a vakok, a mozgássérültek és a siketvakok. Az 

önellátás a vakoknak és az értelmi fogyatékkal élők számára okozta a legtöbb gondot, míg a 

közösségi életben való részvétel az autistáknak és a siketeknek. A kommunikáció és ismeretszerzés 

a siketeknek, az autistáknak, a beszédfogyatékosoknak, valamint a nagyothallóknak ment 

legnehezebben.  (Forrás:http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00 .) 

 

Mint általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékkal élők esélyegyenlősége érdekében is a 

társadalmi szemléletváltás a legnagyobb kihívás. Mindenki számára világossá kell tenni, hogy a 

fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata, és bár jelentős anyagi forrást emészt fel, 

nem csupán pénz kérdése. Az egyenlő esélyű hozzáférés nemcsak liftek, rámpák, speciális táblák 

alkalmazását jelenti, hanem azt a szemléletet is, amely a fogyatékos embert egyenjogúnak és 

egyenrangúnak tekinti. Ennek egyik igen fontos eszköze az esélyegyenlőségi tervek elkészítése és az 

abban foglaltak végrehajtása is.  

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, 

évszázadok óta peremre sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja.  

Közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi 

életük során a lakhatás és a közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az 

iskolázottság és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi lét, valamint sport és szórakozás terén 

is.  

A fogyatékkal élők legnagyobb részének megélhetési forrása az alacsony összegű nyugdíj, járadék, 

segély. A tartós egészségügyi problémákkal, illetve fogyatékkal élő emberek munkaerőpiaci 

lehetőségei erősen behatárolódtak.  

A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetésre adattal nem rendelkezik az önkormányzat.  

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai anyagok, 

amelyek alapon pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, 

foglalkoztatási helyzetéről. 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00
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2008 556 5 (rendszeres szociális segély) 

2009 529 5 (rendszeres szociális segély) 

2010 519 7 (rendszeres szociális segély) 

2011 516 8 (rendszeres szociális segély) 

2012 514 7 (rendszeres szociális segély) 
Forrás: Teir, KSH Tstar 

 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati 

fenntartású 

intézményben 

egyházi fenntartású 

intézményben 

civil fenntartású 

intézményben 

2008 3 0 0 

2009 3 0 0 

2010 3 0 0 

2011 3 0 0 

2012 3 0 0 

2013 3 0 0 

2014. 3 0 0 

       Forrás: Helyi adatgyűjtés 

   

7.1.3. táblázat - A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét 

támogató helyi intézmények, szociális szolgáltatások 

      
 

  
Állami/önkormányzati Egyházi Civil 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

falugondnoki  vagy 

tanyagondnoki 

szolgáltatás  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

étkeztetés 6 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

házi 

segítségnyújtás 
4 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

jelzőrendszeres 

házi 

segítségnyújtás 

8 10 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

családsegítés n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

közösségi ellátás 

szenvedélybetegek 

részére  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

közösségi ellátás 

pszichiátriai 

betegek  részére 

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

támogató 

szolgáltatás 
14 16 14 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nappali ellátás 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: helyi adatgyűjtés            

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmény 
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Az önkormányzatnál igénybe vehető ellátások nagy része esetében a jogosultság nem a 

fogyatékossághoz, hanem az alacsony jövedelemhez kötött. A fogyatékkal élők részére igénybe 

vehető támogatások és kedvezmények nem feltétlenül az önkormányzat bevonásával történnek. Nem 

nyilvántartott, hogy hányan élnek a tömegközlekedésben igénybe vehető kedvezményekkel, az 

adókedvezménnyel.  

A szociális ellátások igénybevevői között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos személyek 

is, nyilvántartott adattal azonban nem rendelkezünk.  

 

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 segítséget és személyi szállítást, információ, tanácsadás 

nyújtását, hogy társadalmi integrációjuk külső segítség igénybevétele mellett minél teljesebb 

mértékben lakókörnyezetükben valósuljon meg. A szolgáltatást 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 szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az igénylő, illetve a törvényes 

képviselője kérelmére szóban vagy írásban történik. 

Támogató szolgáltatás ellátási területe: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

településeinek közigazgatási területe (az Önkormányzati Társulás települései: Alsószölnök, 

Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, 

Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Szentgotthárd és Vasszentmihály). 

A szolgálat 2009. január 1-jétől a befogadott pályázatok alapján finanszírozási szerződéssel 

működik.  

Az ellátotti létszám emelkedésével párhuzamosan emelkednek a szolgálat feladat mutatói. Amíg 

2009. évben a tényleges összes feladategység 7074,21 volt, 2010-ben már közel 564, 2011-ben pedig 

427 egységgel többet teljesített a szolgálat, magasan meghaladva a szerződésben vállalt 

feladatmutatót. Az elmúlt években visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. Emelkedést mutat az 

ellátotti létszám: 2007-ben 7 fő, 2008-ban 10 fő, 2009-ben 17 fő, 2010-ben 31 fő, 2011-ben 35 fő 

volt az év végi statisztika alapján.  Az ellátottak 64 %-a Szentgotthárdon él, míg 36 %-uk a 

kistérségben. A fogyatékosság típusa szerint: értelmi fogyatékos 5 fő, látássérült: 4 fő, mozgássérült 

3 fő, egyéb kategória: 2 fő.  

 

Támogató szolgáltatást igénybe vevők adatai 2011-től 2014-ig az éves statisztikai jelentések 

alapján 

Támogató szolgálat 

Település 2011.12.31. 2012.12.31. 2013.12.31. 2014.12.31. 

Szentgotthárd 24 21 24 21 

Csörötnek 4 4 3 3 

Rönök 1 1 1 1 

Magyarlak 3 3 2 3 

Rábagyarmat 1 1 2 2 

Szakonyfalu 1 1 2 0 

Rátót 1 1 0 0 

Összesen 35 32 34 30 

 

2015. június 30-i ellátotti létszám megoszlása szociális rászorultság alapján 

2015. június 30-i ellátotti létszám: 29 fő 
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  Szociálisan rászorult Szociálisan nem rászorult 

Szentgotthárd 8 fő 13 fő 

Magyarlak 2 fő 0 fő 

Csörötnek 0 fő 4 fő 

Rábagyarmat 0 fő 2 fő 

Összesen 10 fő 19 fő 

 

Az ellátottak 72 %-a Szentgotthárdon él, míg 28 %-uk a kistérségben. A fogyatékosság típusa 

szerint: értelmi fogyatékos 4 fő, látássérült: 3 fő, mozgássérült 3 fő. Térítési díjat minden 

ellátott fizet. 
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Ellátottak korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása 

2015. VI. 30.-án (29 fő)

Támogató szolgálat

 
 

7.2. táblázat - Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2011. december 31-én 

Korcsoport Férfi Nő 

0 – 5 éves 1  1 

6 – 13 éves  5  1 

14 – 17 éves 0 1 

18 – 39 éves 1   0 

40 – 59 éves 0 2 

60 – 64 éves 1  0 

65 – 69 éves 0 3 

70 – 74 éves 2 3 

75 – 79 éves 1 6 
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80 – 89 éves 1 6 

összesen 12 fő 23 fő 
Forrás: Intézményi adatok 

Az életkori összetétel alapján két korosztály domináns ellátottaink körében, a kiskorú gyermekek és 

az idős generáció. 

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. Összegezve a szállító szolgáltatásra nagy igény mutatkozik. A jármű kihasználtsági 

mutatója éves szinten 95-98 % között mozog.  

 

Az életkori összetétel alapján két korosztály domináns: a kiskorú gyermekek és az idős generáció. A 

fogyatékkal élő kiskorú gyermekek számára a speciális fejlesztésük érdekében Szombathelyen és 

Jákon lévő közoktatási 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 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 munkaerőpiacra.  

Az inaktív korosztály, az idősebb generáció ellátottaink legnagyobb arányát képviseli, akinek döntő 

többsége elsősorban a személyi segítést, az egészségügyi intézményekhez való eljutást és a 

temetőjáratot veszik igénybe. Temetőjáratot a szolgálat havi 2 alkalommal, minden hónap 2. és 

utolsó péntekén működtet. A járat 15.00 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. 

 

 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, melynek fogalma az utóbbi 

években teljesen új értelmet kapott: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember – 

azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmileg akadályozott, autista és a súlyosan-

halmozottan fogyatékkal élő emberek – speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex 

akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök 

és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült 

embereken túl a látás- vagy hallássérült, valamint értelmileg akadályozott emberek is igénybe 

vegyenek (hangos térkép, könnyen érthető tájékoztató füzetek stb.).  Ma már nem pusztán épületek 

akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely 

magában foglalja az épületek komplex akadálymentességét, de annál jóval több.  

2009. legnagyobb fogyatékos ügyi sikere az, hogy az Országgyűlés 2009 novemberében elfogadta a 

magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvényt. A jelnyelvi 

törvény a siket, nagyothalló emberek nyelvi jogainak deklarálása mellett a hazánkban működő 

ingyenes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás jogi szabályozását is tartalmazza.   

Szentgotthárdon a közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése még nem 100 %-os.  Ma 

már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítés, melynek betartása az építésügyi hatóság 
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feladata. A Városi Gondozási Központ, az egészségügyi intézmények akadálymentesítése teljes 

körűen megvalósult. 

 

7.3. táblázat - Fogyatékos személyek rendelkezésére álló helyi 

szolgáltatások 

  

 

Az adott évben a szolgáltatást igénylő fogyatékos 

személyek száma 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

ápolást, gondozást nyújtó intézmény 0 0 0 0 0 

rehabilitációs intézmény 0 0 0 0 0 

lakóotthon 0 0 0 0 0 

támogatott lakhatás 0 0 0 0 0 

átmeneti ellátást nyújtó fogyatékosok 

gondozóháza 
0 0 0 0 0 

Forrás: helyi adatgyűjtés  

 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés 

lehetőségeihez, az akadálymentes környezet 

nem 100 %-os. 

Pályázati lehetőségeket kihasználva az 

önkormányzat tulajdonában lévő épületek 

akadálymentesítését meg kell oldani.  

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a 

szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen 

korlátozott személyek nehezebben veszik 

igénybe. Szükséges a támogatásuk a 

szűrőprogramokra történő eljuttatásuk/eljutásuk 

terén.  

Elősegíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél 

nagyobb számban vegyenek részt az 

egészségügyi szűrővizsgálatokon. 

Fogyatékkal élők, csökkent munkaképességű 

személyek elhelyezkedési esélyei nehezítettek. 

Az önkormányzat intézményeinél fogyatékkal 

élő munkavállalók alkalmazása. 

Fogyatékkal élők, csökkent munkaképességű 

személyek elhelyezkedési esélyei nehezítettek.  

Kapcsolatfelvétel rehabilitációs munkahelyeket 

biztosító foglalkoztatókkal, esetleges 

szentgotthárdi telephelyük bővítése, valamint 

szentgotthárdi telephely létrehozása érdekében.  

 

 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

Az Országgyűlés 2003-ban fogadta el a 2003. évi L. törvényt, a Nemzeti Civil Alapprogramról, 

ezzel elismerte a szervezetek működési feltételeihez források biztosításának szükségességét.  A 

Nemzeti Civil Alapprogram célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi 

szerepvállalásának erősítése.  
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Szentgotthárdon a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy számban 

vesz részt a civil szervezetek programjain. Az önkormányzat támogatja a szervezeteket, azok 

rendezvényeit.  

 

A 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 

szervezetek, önszerveződések feltérképezése  

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum (a továbbiakban: Civil Fórum) azzal a céllal alakult 2005-ben, hogy 

összefogja és koordinálja a szentgotthárdi civil szervezetek munkáját, tevékenységét. Szekciói 

anyagi és emberi erőforrásaikhoz mérten látják el feladataik, rendszeresen szerveznek programokat, 

előadásokat, ünnepi rendezvényeket, amelyekhez – ha az adott egyesület igényelte – Szentgotthárd 

Város Önkormányzata a Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alapból támogatást 

nyújtott.  

A Szentgotthárdi Civil Fórum tagnyilvántartása 58 54 tagszervezet tart nyilván. A Szentgotthárdon 

működő civil szervezetek közül a Civil Fórum tagjai az alábbiak: 

 

I. Környezetvédelmi szekció 

1. Horgász Egyesület          

2. Kutyabarátok Egyesülete                   

3. Pro Natura St.Gotthárd Civil Összefogás 

4. Kertbarátok Egyesülete         

II. Egészségügyi-szociális szekció   

1.   Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület  

2.  Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete   

3.  Harmónia Egészségvédő Kör   

4.  Plébánia Karitász   

5.  Diabétes Klub   

6.  Ifjú Természetjárók Baráti Köre   

7.  Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány 

8. Egészségesebb Jövőért Alapítvány 

9. Galagonya Szívklub 

10. Rendelőintézet Szentgotthárd  

11. Életfa Baráti Kör 

12. Alfakör 

 

III. Oktatási, művelődési és ifjúsági szekció      

 

1.  Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete      

2.  Szentgotthárd Énekegyesület  

3.  359.sz. Vajda János Cserkészcsapat     

4. Pannon Kapu Kulturális Egyesület  

5. Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület  

6. Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány  

7. Szentgotthárdi Fotóklub     

8. Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért  

9. Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú   

10. Magyarországi Szlovének Szövetsége  

11. Rába-Vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület     

12. ENJOY Tánc és Sport Egyesület     

13. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 

  

IV. Sport szekció   
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1. Szentgotthárdi Sportbarátok    

2. Szentgotthárdi VSE     

3. Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896     

4. Városi Diáksport Egyesület     

5. Szentgotthárdi Kézilabda Klub     

 

V. Közéleti szekció  

1. Szentgotthárdért Közalapítvány  

2. Szentgotthárd Térvidéki Munkások  

3. Hármashatár Baráti Kör  

4. Nagyboldogasszony Plébánia   

5. Szentgotthárd Barokk Templomért Alapítvány   

6. ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány                      

7. Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület   

8. Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület   

9. Rábafüzesért Egyesület    

10. Máriaújfaluért Egyesület  

11. Farkasfa Jövőjéért Egyesület    

 

Gazdasági és környezetvédelmi szekció  

- Magánerdő Tulajdonosok Egyesülete   

- Horgász Egyesület  

- Kutyabarátok Egyesülete      

- Kertbarát Egyesület       

- Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület  

- Pro Natura St. Gotthárd Civil Összefogás    

-  Rábafüzesért Egyesület      

-  Máriaujfaluért Egyesület      

- Farkasfa Jövőjéért Egyesület                

- Szentgotthárd Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete       

 Egészségügyi- szociális szekció   

- Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub   

- Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete  

- Harmónia‖ Egészségvédő Kör     

- Plébániai Karitasz       

- Diabetes Klub       

- Ifjú Természetjárók Baráti Köre     

- Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány   

- Egészségesebb Jövőért  Alapítvány      

- Galagonya Szívklub       

- Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány  

- „Életfa‖ Baráti Kör       

- Szentgotthárdi Agykontroll Klub             

     Oktatási, művelődési és Ifjúsági szekció  

- Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület  

- Szentgotthárd Énekegyesület      

- Glória Színjátszókör       

-  Tehetségekért Alapítvány   

-  354 sz. Vajda Ödön Cserkészcsapat    

-  Békefi Antal Népdalkör      
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- Pannon Kapu Kulturális Egyesület    

-  Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület  

-  Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum     

-  A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány  

- Rozmaring Tánckör       

- Szöszmötölők       

- Foltvarrók        

- Szentgotthárdi Fotóklub      

- Szentgotthárd Musical Színpad Egyesület                          

Sport szekció   

- Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete  

- Szentgotthárdi VSE   

- Szentgotthárdi Kerékpáros Egyesület 1896  

- ‖Kenguru‖ Tekecsapat      

-  Autó-Motor-sport       

- Zsidai Sportegyesület      

- Városi Diáksport Egyesület       

- Szentgotthárdi Kézilabda Klub               

Közéleti szekció  

-  Szentgotthárdért Közalapítvány      

- IPA/Internacional Police Associatione/ Sztg-i csoportja  

-  Sztg Közbiztonságáért Közalapítvány   

-  Polgárőr Egyesület      

-  Önkéntes Tűzoltó Egyesület   

- Szentgotthárd-Zsida Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                                

-  Hármashatár baráti Kör  

- Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület  

- Honismereti Klub     

 

A városban működő civil szervezetek elismerik és igénylik a Civil Fórum munkáját. Aktívan 

tevékenykednek a kultúra, az ismeretterjesztés, a környezetvédelem, az egészségvédelem és a 

szabadidős programok terén is. A különböző szervezetekben szerepet vállalók száma a város 

lakosságának közel egyharmada, mintegy háromezer fő.  

A „Generációk közti együttműködés‖ európai évéhez kapcsolódva szervezték az „Egy szervezet egy 

osztály‖ tavaszi és őszi szemétszedési akciót, amelyen idősek és fiatalok egyaránt részt vettek; 

Rendszeresen megszervezik az „Egy szervezet - egy osztály‖ tavaszi és őszi szemétszedési akciót, 

amelyen idősek és fiatalok egyaránt részt veszek; a Civilek Napját, valamint a Kistérségi forgatagot, 

ahol a kulturális programot szolgáltató csoportok között találhattunk nyugdíjas egyesületeket, de 

fiatal tánccsoportokat is.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata támogatásával 2011-ben a Civil Fórum megalapította az „Év 

Szentgotthárdi Civil Szervezete Díjat‖, amelyet 2012-ben a Pro Natura St. Gotthard Civil 

Összefogás Egyesület, 2013-ban a Harmónia Egészségvédő Kör, 2014-ben pedig a Nyugdíjas 

Pedagógusok és Barátaik Egyesülete kapott. A díjhoz 30.000,-Ft pénzjutalom is jár, amelyet a Civil 

Fórum a Civil Alapból elnyert támogatásból biztosít a jutalmazott szervezeteknek.  

A Civil Fórum egyik legfontosabb feladata a szekciói által ellátandó feladatok összefogása, 

koordinálása.  
2012. évi tevékenység-naptára szerint a kitűzött feladatokat szinte maradéktalanul elvégezte a Civil 

Fórum.  

2011-ben számos törvényi változás érintette a civil szférát, az ezekhez kapcsolódó tájékoztató 

fórumok szervezését is magára vállalta a Civil Fórum, emellett pedig részt vettek a Nemzeti Civil 

Alapprogram (NCA) és a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) jogszabályi környezetének 

módosulásához kapcsolódó országos képzési programon is.  
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A Civil Fórum a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épületében, az Önkormányzat 

támogatásával működteti a Civil Irodát, amelyet a civil szervezetek rendszeresen használnak 

gyűléseikhez, rendezvényeikhez. Közfoglalkoztatási program keretében egy munkatárs is segíti a 

Civil Fórum munkáját.  

A Civil Fórum és a Hivatal között folyamatos a kommunikáció, negyedévente kerül sor egyeztető 

megbeszélésekre.  

A Hivatal lehetőséget biztosít a civil szervezetek számára, hogy a www.hivatal.szentgotthard.hu 

oldalon a „Civilek és az Önkormányzat‖ menüpont alatt elhelyezzék beszámolóikat, 

eseménynaptáraikat. A Hivatal és az Önkormányzat ezen az oldalon tájékoztatja a civil 

szervezeteket a rájuk vonatkozó aktualitásokról, eseményekről, valamint a Civil Alapból történő 

támogatás igénylésének menetéről.  

 

Az Önkormányzat bizonyos feladatokat a város civil szervezeteire bíz, amelyeknek elvégzéséhez 

anyagi támogatást nyújt. Az alábbi feladatokat látják el a civil szervezetek, illetve városrészek 

rendszeresen:  

- kulturális feladatok – Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

- gyepmesteri feladatok ellátása – Kutyabarátok Egyesülete 

- a Hársas-tó fenntartási feladatainak ellátása – Horgász Egyesület 

- városrészi klubok fenntartása – Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület, 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület, Máriaújfaluért Egyesület, Rábafüzesért Egyesület, 

Szentgotthárd Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete 

- a városrészeken a közterületek kaszálása, rendben tartása – Jakabházi Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesület, Farkasfa Jövőjéért Egyesület, Máriaújfaluért Egyesület, 

Rábafüzesért Egyesület, Zsidai ÖTE 

 

A fenti feladatok ellátására az említett civil szervezetekkel támogatási illetve megbízási szerződést 

kötött az Önkormányzat, és ezt tervezi a következő időszakra vonatkozóan is.  

 

Civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége lefedi a hátrányos 

helyzetű gyermekek oktatásának, tehetségfejlesztésének, rehabilitációjának támogatásától kezdve az 

időkorúak kulturálódásáig, a hagyományőrzésen át a lakosság egészségi állapotának fejlesztéséig az 

alapvető közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, szociális szolgáltatások, kultúra, művelődés, 

közrend, közbiztonság) ágazataiban lehetséges esélyegyenlőséget támogató szolgáltatások körét. A 

civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenységében jelentős szerepet 

játszanak a rendezvények, melyek finanszírozását önkormányzat pénzügyi eszközökkel támogatja. 

 

Az Önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenységéről  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata partnerként kezeli a Civil Fórumot és annak tagjait, a hatékony 

együttműködés érdekében minden évben foglalkozik a civil szervezetek és az Önkormányzat 

kapcsolatával. 2014-ben is sor került a közös éves cselekvési programterv kidolgozására, az abban 

kitűzött célok eredményesen megvalósultak. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014-ben a 

következőkkel segítette a civil szervezeteket: 

 

- A korábbi években kialakított munkakörben civil referenst foglalkoztatott, aki közvetlen 

kapcsolattartóként segítette a civil szervezetek és az Önkormányzat, illetve a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal közti kommunikációt. 

- A Hivatal épületében kialakított Civil Iroda fűtés- és áramköltségét a Hivatal finanszírozta.  

- A közfoglalkoztatási program adta lehetőségekkel élve bizonyos feladatokhoz 

közfoglalkoztatottat biztosított. 

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/
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- A Civil Fórum részére ingyenesen biztosított egy laptopot, továbbá a Civil Alapból nyújtott 

támogatással egy asztali számítógép beszerzését is segítette. 

- Külön menüpontot biztosított a Hivatal honlapján „Civilek és az Önkormányzat‖ címen, ahol 

minden fontos és aktuális információ megtalálható a szentgotthárdi civil szféráról.  

- Negyedévente került sor konzultációra a Civil Fórum és Hivatal illetékesei között, amelyen 

minden, az együttműködés szempontjából jelentős kérdést megvitattak.  

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata partnerként kezeli a Civil Fórumot és annak tagjait, a hatékony 

együttműködés érdekében minden évben foglalkozik a civil szervezetek és az Önkormányzat 

kapcsolatával. 2012-ben is sor került a közös éves cselekvési programterv kidolgozására, az abban 

kitűzött célok eredményesen megvalósultak. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012-ben a 

következőkkel segítette a civil szervezeteket: 

- A korábbi években kialakított munkakörben civil referenst foglalkoztatott, aki közvetlen 

kapcsolattartóként segítette a civil szervezetek és az Önkormányzat, illetve a Hivatal közti 

kommunikációt. 

- A Hivatal épületében kialakított Civil Iroda fűtés- és áramköltségét a Polgármesteri Hivatal 

finanszírozta.  

- A közfoglalkoztatási program adta lehetőségekkel élve bizonyos feladatokhoz 

közfoglalkoztatottat biztosított. 

- A Civil Fórum részére ingyenesen biztosított egy laptopot.  

- Külön menüpontot biztosított a Hivatal honlapján „Civilek és az Önkormányzat‖ címen, ahol 

minden fontos és aktuális információ megtalálható a szentgotthárdi civil szféráról.  

- Negyedévente került sor konzultációra a Civil Fórum és Hivatal illetékesei között, amelyen 

minden, az együttműködés szempontjából jelentős kérdést megvitattak.  

 

A nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Szentgotthárd földrajzi fekvéséből adódóan a városban és térségében szlovén és német nemzetiség 

él, de élnek viszonylag kis létszámban romák is. Mindhárom nemzeti, illetve etnikai kisebbség 

nemzetiség rendelkezik helyi kisebbségi nemzetiségi önkormányzattal, de a szlovének, nyilván mert 

Magyarországon alapvetően erre a tájegységre tömörülnek, kiemelkednek azzal, hogy 

Szentgotthárdon van a székhelye a Magyarországi Szlovének Szövetségének.  

 

A szlovén nemzetiség szlovén nemzetiségi önkormányzat által becsült létszáma Szentgotthárdon: 

800 fő, ebből 18 év alattiak száma: kb. 220 fő, aktív korúak száma: kb. 350 fő, nyugdíjasok száma: 

kb. 230 fő.  

A KSH 2011. évi népszámlálási adatai szerint Szentgotthárdon a szlovén nemzetiségűk száma: 639 

fő. 

A nemzetiséghez tartozók szociális helyzete hasonló a Szentgotthárdon élő többi lakoshoz. Nagy 

részük munkahellyel rendelkezik, aktív dolgozó.  

A szlovén nemzetiséghez tartozók körében jellemző a nehézségekkel való szembenézés, azok 

leküzdésének a tudatos vágya, és bár a munkanélküliek száma, különösen a női munkahelyek 

csökkenése, érinti a szlovén családokat, törekszenek más lehetőségek révén megélhetést biztosítani 

családjaiknak. 

A szlovén családok, egyének lakhatási körülményei általában jónak, illetve elfogadhatónak 

mondhatók, hajléktalanról vagy rendkívül rossz körülmények között élőről nincs tudomás.  

 

A német nemzetiség német nemzetiségi önkormányzat által becsült létszáma Szentgotthárdon:  

18 év alattiak száma: 100 fő, aktív korúak száma: 200 fő, nyugdíjasok száma: 75 fő.  

A KSH 2011. évi népszámlálási adatai szerint Szentgotthárdon a német nemzetiségűk száma: 375 

fő. 

A Szentgotthárdi járásban élő lakosok átlag élethelyzetétől nem eltérő. 
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A roma nemzetiség roma nemzetiségi önkormányzat által becsült létszáma Szentgotthárdon: 

18 év alattiak száma: 100 fő, aktív korúak száma: 150 fő, nyugdíjasok száma: 50 fő.  

A KSH 2011. évi népszámlálási adatai szerint Szentgotthárdon a cigány nemzetiségűk száma: 52 fő. 

A hátrányos helyzetű roma családok megélhetési problémákkal küszködnek, a szülők többsége 

munkaviszonyból származó jövedelméből nehezen tudnak megélni, és a számlák rendszeres feladása 

is nehézséggel jár. Hagyományőrző, kulturális és sport rendezvényeik: ROMA közösségi Sportnap, 

Mikulásváró ünnepély, melyek költségeit a feladatalapú támogatásból finanszírozzák. A nemzetiség 

a helyi civil szervezetek közül a Szentgotthárdi Polgárőrséggel tart szorosabb kapcsolatot. 

 

Szentgotthárdon különösen színes és mozgalmas a nemzetiségi élet, ami integrálódik a város 

mindennapi életébe, annak szerves részét képezi. A nemzetiségek önkormányzataik és civil 

szerveződéseik tevékenységei révén hozzájárulnak Szentgotthárd közösségi, kulturális életének, 

turisztikai attrakcióinak gazdagításához. Városunk önkormányzata pedig a saját eszközeivel próbálja 

segíteni a területén élő nemzetiségek mindennapjait. Ez megnyilvánulhat egy gesztusban is, mint 

például az önkormányzat által tavaly alapított és első ízben decemberben, a nemzetiségek napján 

átadott Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj, vagy egy egyszerű, eligazodást segítő feliratban, mint a 

hivatalunk épületében található háromnyelvű eligazító tábla, vagy a nemzetiségek 

önkormányzatainak napi működését segítő operatív feladatainak ellátásában a hivatalunk 

munkatársai részéről. De természetesen anyagi támogatásban is megnyilvánul, hiszen a városi 

önkormányzat költségvetésében elkülönített civil és városrészi keretből nemzetiségi önkormányzat 

és nemzetiségi civil szervezet is rendre kap támogatást. Nem utolsó sorban pedig fontos, hogy a 

gyerekek is továbbvigyék, hordozzák a nemzetiség nyelvét, kultúráját, hagyományait. Ehhez a 

család és civil közösségek mellett az óvoda és az iskolák is nagy segítséget nyújthatnak. 

A nemzetiségi nyelv és identitás megőrzése fontos feladat az oktatási intézményekben. A 

nemzetiségi nyelv (szlovén és német) gyakorlását mind az óvodában, mind az általános iskolában és 

a gimnáziumban is folytathatják a gyermekek.   

 

For-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
 

A város területén telepengedély köteles illetve bejelentés köteles tevékenységi körben három 

szervezet foglalkoztat elsősorban megváltozott munkaképességűeket. A Fővárosi Önkormányzat 

Pszichiátriai Betegek Otthona az intézmény keretein belül szociális foglalkoztatást valósít meg, 

ugyanitt működik a Fővárosi Kézműipari Kht. Nonprofit Kft. is. 

A Főkefe Kht. Nonprofit Kft. Savaria Nett Pack gyáregysége rábafüzesi telephelyén megváltozott 

munkaképességű szentgotthárdi, illetve kistérségünkben élőnek biztosít munkalehetőséget. A 

telephely munkaellátottsága jó, folyamatos munkavégzés valósul meg, kórházak számára infúzió 

összeszerelést végeznek. A foglalkoztatottak munkaidejét egyrészt hozzáigazították a 

tömegközlekedéshez, másrészt a cég által bérelt autóbusszal oldják meg a dolgozók közlekedését.  

 

Önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása témakörnél 

bemutatva.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

1. A HEP IT részletei 

Jövőképünk 

Szentgotthárd Város Önkormányzata legfontosabb célja a városban élő állampolgárok 

jólétének biztosítása, életminőségének javítása, olyan támogatói környezet biztosításával, 

amely 

- erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a társadalmi szolidaritást, 

- kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok 

számára, 

- tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következtetése

iben feltárt 

esélyegyenlősé

gi probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentumo

kkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításá

nak határideje 

Az intézkedés 

eredményesség

ét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá

hoz szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósá

ga 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1. Közfoglalkoztatásban 

részt vevők számának 

növelése. 

 

 

 

A tartósan 

munkanélküli, 

aktív korúak 

ellátásában 

részesülő 

személyek 

elhelyezkedési 

esélyei 

jelentősen 

korlátozottak. 

Számukra 

szinte 

kizárólagos 

elhelyezkedési 

lehetőséget a 

közfoglalkozta

tás biztosítja . 

 

Közfoglalkozt

atásban 

résztvevők 

számának 

növelése. Az 

elsődleges 

munkaerőpiacr

ól kiszorult, 

tartósan 

munkanélküli 

réteg legalább 

időszakosan 

munkaviszonyt 

tudjon 

létesíteni. A 

hátrányos 

helyzetű, de 

munkát 

vállalni kész és 

képes ember 

jövedelmet 

szerezzen. 

22/2003. 

(IV.30.) 

önkormányzati 

rendelet, 

Szociális 

szolgáltatáster

vezési 

koncepció 

Kérelem/pályá

zat benyújtása 

közfoglalkozta

tás érdekében. 

Hatósági 

szerződés 

megkötése, 

valamint 

önkormányzati 

intézmények 

részére önerő 

biztosítása.  

Huszár Gábor 

polgármester 

Lehetőségekhez 

mérten 

rendszeresen 

Közfoglalkozt

ásba bevont 

személyek 

száma.  

Állami 

támogatás 

igénybevétele. 

Önkormányzat 

költségvetése 

Folyamatos 

tevékenység-

gel 

fenntartható. A 

közfoglalkozta

tásba bevont 

személyek 

számának 

utánkövetése.  

2. A lakosság 

eladósodottságának 

enyhítése. 

A lakosság 
eladósodottsága. 

Adósságcsökk

entési 

támogatás 

további 

biztosítása, a 

22/2003. 

(IV.30.) 

önkormányzati 

rendelet 

A Családsegítő 

és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

tapasztalataina

Huszár Gábor 

polgármester 

2014.06.30. Az 

adósságkezelési 

szolgáltatásba 

bevont 

személyek 

Állami 

támogatás 

igénybevétele. 

Önkormányzat 

költségvetése. 

Folyamatos 

tevékenység-

gel 

fenntartható. 

Az 
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költségvetésbe

n erre keret 

elkülönítése. A 

szélesebb körű 

jogosultság 

biztosítása 

érdekében a 

jogosultsági 

feltételek 

felülvizsgálata.  

k 

felhasználásáv

al a 

jogosultsági 

feltételek 

újraszabályozá

sa. 

számának 

változása.  

adósságkezelés

i 

szolgáltatásba 

bevont 

személyek 

számának 

utánkövetése 

3. A nehéz anyagi 

körülmények között 

élők jelenleginél 

célzottabb támogatása.  

A szociális 

ellátásokban 

részesülő 

személyek 

száma 

csökken. Az 

egyes 

ellátásoknál a 
jövedelemhatár 

évek óta 

változatlan. .  

A jelenlegi, 

önkormányzati 

hatáskörben 

nyújtott 

támogatások 

felülvizsgálata 

és a szükséglet 

alapúvá 

tétele,a  

jövedelemhatá

rok emelése. 

22/2003. 

(IV.30.) 

önkormányzati 

rendelet 

Az 

önkormányzati 

hatáskörben 

lévő 

ellátásokra 

való 

jogosultsági 

feltételek 

felülvizsgálata 

és 

újraszabályozá

sa. 

Huszár Gábor 

polgármester 

2018.06.30. Szociális 

ellátásokban 

részesülő 

személyek 

számának 

változása.  

Önkormányzat 

költségvetése 

Folyamatos 

tevékenység-

gel 

fenntartható. 

Szociális 

ellátásokban 

részesülő 

személyek 

számának 

utánkövetése.   

4. A csatornázottság 

további bővítése 

Szentgotthárdon. 

A 

településrészek 

csatornázottsá

ga nem teljes. 

(Farkasfa, 

Jakabháza, 

Máriaújfalu) 

Pályázati 

források 

felhasználásáv

al a 

csatornázottsá

g arányának 

emelése a 

településen. 

Szentgotthárd 

Társadalmi, 

Gazdasági 

Programja 

2011-2014 

Pályázati 

források 

bevonásával a 

csatornázottsá

g arányának 

növelése.  

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében

2018.06.30. 

A 

csatornázottsá

g  aránya érje 

el a 100%-ot.  

Pályázati 

források, 

önkormányzat 

költségvetése.  

A 

pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósá

gi szempontok 

alapján 

5. Fiatal Házasok 

Otthonának létesítése 

Szentgotthárdon. 

Szentgotthárdo

n nincsen 

Fiatal Házasok 

Otthona. 

Fiatal Házasok 

Otthona 

kialakítási 

lehetőségének  

- 35 éves 

életkorig 

lakáshoz jutási 

rendszer - 

megvizsgálása. 

Szentgotthárd

Város 

Önkormányzat

ának 

Lakáskoncepci

ója 

Fiatal Házasok 

Otthona 

megvalósítása 

lehetőségének 

megvizsgálása. 

Pályázati 

források 

keresése.   

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében

2018.06.30. 

Kialakított 

lakások száma 

Pályázati 

források, 

önkormányzat 

költségvetése. 

A 

pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósá

gi szempontok 

alapján 

6. Bérlakások kialakítása, Az Új bérlakások Szentgotthárd Pályázati Huszár Gábor Pályázati Megépített Pályázati A 
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építése. önkormányzat 

rendelkezésére 

álló 

lakásszámhoz 

képest a 

szociális 

bérlakásra igen 

nagyszámú 

igénylő van 

várólistán 

építése, már 

meglévő 

ingatlanokban 

kialakítása 

pályázati 

források 

felhasználásáv

al. 

Város 
Önkormányzatá

nak 

Lakáskoncepciój
a 

források 

keresése. 

polgármester lehetőségek 

függvényében

2018.06.30. 

lakások száma források, 

önkormányzat 

költségvetése 

pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósá

gi szempontok 

alapján 

7. Közösségi közlekedés 

feltételeinek javítása 

A jelenlegi 

buszpályaud-

var 

korszerűtlen 

Új buszpálya-

udvar építése. 

Helyi Építési 

Szabályzat 

Konzorciumi 

partner és 

pályázati 

lehetőség 

keresése 

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében

2018.06.30. 

A 

vasútállomás 

melletti 

területen az új 

pályaudvar 

kialakítása 

Pályázati 

források, 

önkormányzat 

költségvetése 

A 

pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósá

gi szempontok 

alapján 

8. Közbiztonság növelését 

szolgáló önkormányzati 

fejlesztések 

A 

közterületeken 

nagyobb számú 

és gyakoribb 

rendőri 

jelenlétre lenne 

igény, a 
térfigyelő 

kamerarendszer 

bővítendő, egyre 

növekvő 
feladatok és 

elvárások a 

közterület-

felügyelet felé. 

A település 

egész 

területén, 

folyamatosan 

biztosított 

legyen a 

közbiztonság. 

Szentgotthárd 

Város 

Önkormányzatá

nak 

Bűnmegelőzési 

és 

Közbiztonsági 
Stratégiája 

A térfigyelő 

kamerarendszer 

karbantartása, 

bővítése, 

közlekedésbizto

nsági 

intézkedések (pl. 
forgalomlassítás

, autós, 

kerékpáros és 

gyalogosforgalo
m 

biztonságosabbá 

tétele), a 

rendőri, 
polgárőri és 

közterület-

felügyelői 

jelenlét 
fokozása. 

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek, 

támogatások 

függvényében 

2018.06.30. 

Bűnügyi, 

szabálysértési 

és baleseti 

statisztika. 

Pályázati 

forrás, 

önkormányzat 

költségvetése, 

egyéb 

támogatás 

(alapítvány, 

cég stb.). 

A 

pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósá

gi szempontok 

alapján, illetve 

a támogatási 

lehetőségek 

folyamatos 

keresése és 

kiaknázása 

által. 

9. Lakások, intézmények 

energiaracionalizálása, 

energiaigényének 

megújuló energiával 

való ellátása 

Elöregedő, 

korszerűtlen 

infrastruktúra, 

technológia az 
idősödő 

ingatlanállomán

yban. 

Az 

energiaköltség

ek és a 

környezetterhe

lés 

csökkentése; a 

lakosság 

Fenntartható 

Fejlődés Helyi 

Programja, 

Zöld 
Szentgotthárd 

Program, az 

iparosított 

Fűtés- és 

világításkorszer

űsítés, 

hőszigetelés 
(nyílászárók 

cseréjét is 

ideértve) 

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében 

2018.06.30. 

Energiaköltség

ek alakulása; 

fűtési 

szezonban a 

levegő 

minősége; 

energiaszolgált

Pályázati for-

rások, önkor-

mányzat költ-

ségvetése. 

A pályázatok-

tól elvárt fenn-

tarthatósági 

szempontok 

alapján. 
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eladósodottság

ának 

csökkentése. 

technológiával 
épült 

lakóépületek 

energiatakarékos

ságot célzó 

korszerűsítéséne

k, felújításának, 

és a 

lakóépületek 
közvetlen 

környezete 

korszerűsítéséne

k, felújításának 
támogatásáról 

szóló 36/2005. 

(XII. 1.) 

önkormányzati 
rendelet 

önkormányzati 
tulajdonú 

ingatlanokban, 

más ingatlanok 

esetében erre 
való ösztönzés.  

ató felé 

keletkező 

hátralékok 

összegének 

(ezáltal a 

lakosság 

eladósodottság

ának) 

csökkenése. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult 

gyermekek számának 

növelése.  

A rendszeres 

gyermekvédel

mi 

kedvezményre 

jogosult 

gyermekek 

száma 

csökken.  

A rendszeres 

gyermekvédel

mi 

kedvezménybe

n részesülő 

gyermekek 

számának 

növelése.  

Szociális 

szolgáltatáster

vezési 

koncepció 

A szülők 

széles körű 

tájékoztatása a 

kedvezmény-

nyel  járó 

támogatások-

ról. 

Dr. Dancsecs 

Zsolt Jegyző 

2014.06.30. A rendszeres 

gyermekvédel

mi 

kedvezményre 

jogosult 

gyermekek 

számának 

változása.  

Humán 

erőforrás 

Folyamatos 

tevékenység-

gel 

fenntartható.  

A rendszeres 

gyermekvédel-

mi 

kedvezményre 

jogosult 

gyermekek 

számának 

utánkövetése. 

2 Gyermek-pszichológus 

biztosítása 

Szentgotthárdon. 

Nincs 

főállásban 

foglalkoztatott 

gyermekpszich

ológus a 

városban. 

Gyermek-

pszichológus 

foglalkoztatása 

pályázati 

lehetőség 

függvényében. 

Szociális 

szolgáltatáster

vezési 

koncepció 

Pályázati 

források 

keresése, 

önerő 

biztosítása. 

megfelelő 

szakember 

kiválasztása/ 

helyi 

szakember 

beiskolázása a 

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében

2018.06.30. 

Gyermekpszic

hológus 

szolgáltatása 

megvalósult-e 

Szentgotthár-

don. 

Humán 

erőforrás, 

Pályázati 

források, 

önkormányzat 

költségvetése 

A 

pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósá

gi szempontok 

alapján 
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szükséges 

végzettség 

megszerzése 

érdekében.  

3. A SZOI Arany János 

Általános iskolában új 

tornaterem kialakítása, a 

SZEOB Játékvár 

Óvodában tornaszoba 

kialakítása. 

A SZOI Arany 

János 

Általános 

Iskola 

tornaterme 

régi, rossz 

állapotú, nem 

felel meg a 

követelmények

nek. A SZEOB 

Játékvár 

Óvoda nem 

rendelkezik 

tornaszobával. 

A SZOI Arany 

János 

Általános 

iskolában új 

tornaterem 

kialakítása, a 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodában 

tornaszoba 

kialakítása – 

pályázati 

lehetőségek 

kihasználásá-

val. 

Sportkoncep-

ció 

Tornaterem és 

tornaszoba 

kialakítása. 

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében 

2018.06.30. 

A 

létesítmények 

megépítése, 

kialakítása. 

Humán 

erőforrás, 

Pályázati 

források, 

önkormányzat 

költségvetése 

A 

pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósá

gi szempontok 

alapján 

4 A kulturált szabadidő 

eltöltés feltételeinek 

javítása. 

 

A kulturált 

szabadidő 

eltöltés 

feltételei nem 

megfelelően 

biztosítottak 

gyermekek/fiat

alok számára 

A kulturált 

szabadidő 

eltöltés 

feltételeinek 

javítása, a 

szabadidős 

terek 

rendszeres 

karbantartása, 

a 

lehetőségekhez 

mérten történő 

folyamatos 

fejlesztése. 

Szentgotthárd 

Város Ifjúsági 

Koncepciója 

és Ifjúsági 

Cselekvési 

Terve 

Szabadidős 

terek 

kialakítása, 

karbantartása, 

programok 

szervezése. 

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében 

2018.06.30. 

Programok és 

azok 

résztvevőinek 

száma, 

szabadidős 

terek és azok 

használóinak 

száma, a 

szabadidős 

terek állapota, 

felszereltsége. 

Humán 

erőforrás, 

Pályázati 

források, 

önkormányzat 

költségvetése 

A 

pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósá

gi szempontok 

alapján 

5. Játszóterek felújítása A 

településrészek 

közül 

néhányban 

nincsekorszerű 

játszótér 

A városban és 

a 
településrészeken 
lévő, még nem 

korszerűsített 

játszóterek 

felújítása. 

Településszer-

kezeti terv 

Pályázati 

lehetőségek 

keresése; 

településrészi 

civil 

szervezetek 

bevonása a 

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében

2018.06.30.  

A felújított 

játszóterek 

száma. 

Pályázati 

források, 

önkormányzat 

költségvetése 

A 

pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósá

gi szempontok 

alapján. 
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felújításba. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1. Nyári tábor létrehozása 

a Civil Fórum 

tagszervezetei által. 

A szülőknek, 

az egyedülálló 

anyáknak 

fokozottan  

nehézséget  

okoz 

gyermekük 

nyári 

szünidejének 

hasznos 

kitöltése. 

A gyermekek 

nyári 

felügyeletének 

segítése. A 

szünidő egy 

részének 

hasznos 

eltöltésének 

biztosítása.   

Szentgotthárd 

Város 

Önkormányzat

a és a 

Szentgotthárdi 

Civil Fórum 

közös éves 

cselekvési 

programterve 

 

 

AA tábor 

szervezésében 

részt vállaló 

civil 

szervezetek 

megkeresése.  

Amennyiben 

ehhez az 

önkormányzat 

anyagi 

támogatását 

igénylik, úgy a 

konkrét 

adatokat 

(időpont, 

létszám, 

korösszetétel, 

költségvetés-

tervezet) 

tartalmazó 

kérelmek 

benyújtása, 

valamint azok 

elbírálása. A 

nyári tábort 

szervező civil 

szervezetek 

kiválasztása, 

megállapodás 

megkötése.    

Igénybe vevő 

gyermekek 

felmérése.  

Huszár Gábor 

polgármester 

Folyamatosan A nyári 

táborban részt 

vevő 

gyermekek 

száma. 

Humán 

erőforrás, 

önkormányzat 

költségvetése, 

lehetőség 

szerint 

pályázati 

források 

keresése.  

Folyamatos 

tevékenység-

gel 

fenntartható.  

 

2. Egészségügyi 

szűrővizsgála-tok 

számának és 

gyakoriságá-nak 

növelése. 

Egészségügyi 

szűrővizsgálat

ok 

hiánya/alacson

y száma. 

A szűrések 

körének, 

gyakoriságána

k bővítése a 

betegségek 

korai 

Egészségügyi 

koncepció 

Az érintettek 

kiértesítése; 

figyelmük 

felhívása a 

lehetőségre. A 

feladatellátás 

Huszár Gábor 

polgármester 

2015.06.30. 

Folyamatosan 

Szűrővizsgálat

ok száma, a 

szűrővizsgálat

okon 

megjelent 

személyek 

Pályázati 

források 

igénybevétele, 

önkormányzat 

saját 

költségvetése, 

Folyamatos 

tevékenység-

gel 

fenntartható. A 

szűrővizsgálat

okon 
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felismerése 

érdekében. 

megvalósítása 

az egészség- 

fejlesztési 

programba 

száma humán 

erőforrás 

megjelent 

személyek 

számának 

utánkövetése. 

3. Bölcsődei férőhely- és 

szolgáltatás bővítés. 

Kevés a 

bölcsődei 

férőhely. 

A nők 

munkába 

állásának 

egyik fontos                   

eleme, hogy a 

kisgyerekeket 

szükség                      

esetén tudják 

bölcsődébe 

beadni. 

- A bölcsődei 

férőhelyeket 

bővíteni kell, 

az intézmény 

szolgáltatásait 

ki kell 

egészíteni. 

Huszár Gábor 

polgármester 

Kovács 

Tiborné 

igazgató 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében

2018.06.30. 

Bölcsődei 

férőhelyek 

száma. 

Pályázati 

források, 

önkormányzat 

költségvetése. 

A 

pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósá

gi szempontok 

alapján. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1. Az egészséges 

életmódról, a betegségek 

megelőzéséről szóló 

felvilágosító előadások, 

programok szervezése 

Az egészséges 

életmódról, a 

betegségek 

megelőzéséről 

szóló 

felvilágosító 

előadások, 

programok 

hiánya/ 

alacsony 

száma. 

A lakosság 

minél 

szélesebb 

körére 

kiterjedően 

felvilágosító 

előadások, 

programok 

szervezése. 

Egészségügyi 

koncepció 

Az érintettek 

kiértesítése; 

figyelmük 

felhívása a 

lehetőségre. A 

feladatellátás 

megvalósítása 

az egészség- 

fejlesztési 

programba 

Huszár Gábor 

polgármester 

2015.06.30. 

Folyamatosan 

Felvilágosító 

programok 

előadások 

száma és azon 

részt vevő 

időskorúak 

száma 

Pályázati 

források, 

önkormányzat 

költségvetése 

Folyamatos 

tevékenység-

gel 

biztosítható. 

2. Önkéntes segítői hálózat 

létrehozása. 

Az időskorú 

népesség 

aránya magas 

a településen. 

Közülük sokan 

egyedül élnek. 

Önkéntes 

segítői hálózat 

létrehozása. A 

szociális 

intézmények 

feladatellátásá

ban, a 

szolgáltatások 

mennyiségi, 

minőségi 

színvonalának 

emelésében 

jelentős 

segítséget 

Szociális 

koncepció, 

Egészségügyi 

koncepció 

Felhívás 

elkészítése és 

eljuttatása az 

érintettekhez. 

A Civil Fórum 

bevonása a 

feladat 

elvégzésébe. 

Huszár Gábor 

polgármester 

2018.06.30. Önkéntes 

segítők 

létszáma 

Humán 

erőforrás, 

önkormányzat 

költségvetése 

Folyamatos 

tevékenység-

gel 

biztosítható. 
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nyújthatnak az 

önkéntes 

segítők. 

3 Szakosított ellátást 

(ápolást gondozást) 

nyújtó intézmény 

létesítés lehetőségének 

megteremtése. 

Tartós, 

benntlakásos 

ápolást, 

gondozást 

nyújtó 

intézményi 

ellátás 

lehetősége 

hiányzik a 

településen. 

Intézmény 

megépítése 

Szentgotthárd 

területén. 

Szociális 

koncepció, 

Egészségügyi 

koncepció 

Pályázati 

lehetőség 

keresése. 

Magántőke, 

állami 

finanszírozás, 

egyházi 

intézmény 

keresése 

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében

2018.06.30. 

Megvalósult-e 

tartós 

benntlakásos 

intézményi 

ellátás 

Szentgotthár-

don. 

Magántőke, 

állami 

szervezet, 

egyházi 

szervezet 

bevonása, ill. a  

feltételek egy 

részének 

megteremtése 

az 

önkormányzat 

által. 

A 

pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósá

gi szempontok 

alapján 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1. A 

közszolgáltatásokh

oz, egészségügyi 

ellátásokhoz, 

kulturális és 

sportprogra--

mokhoz való 

hozzáférés 

érdekében 

akadálymente-sítés 

biztosítása. 

Közszolgáltatások

hoz, egészségügyi 

ellátáskhoz, 

kulturális és 

sportprogramokho

z való hozzáférés 

lehetőségeihez az 

akadálymentes 

környezet nem 

100%-os. 

Közszolgáltatá

sokhoz, 

egészségügyi 

ellátáskhoz, 

kulturális és 

sportprogramo

khoz való 

hozzáférés 

teljes 

akadálymente-

sítése.  

Szociális 

szolgáltatás-

tervezési 

koncepció 

Pályázati 

lehetőségek 

keresése, 

pályázatok 

beadása és 

megvalósítása.  

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében 

2018.06.30. 

Akadálymente

sített 

közintézmé-

nyek, 

közterületek,  

növekedése.  

Pályázati 

források 

igénybevétele, 

önkormányzat 

saját 

költségvetése, 

humán 

erőforrás 

A 

pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósá

gi szempontok 

alapján. 

2. A fogyatékkal élő 

személyek 

egészségügyi, 

prevenciós 

szolgáltatásokban, 

valamint 

szűrővizsgálatokon 

való részvételének 

elősegítése. 

Az egészségügyi 

prevenciós 

szolgáltatásokat, a 

szűrővizsgálatokat 

a mozgásukban 

erősen korlátozott 

személyek 

nehezebben veszik 

igénybe. 

Szükséges a 

támogatásuk a 

szűrőprogramokra 

történő 

Elősegíteni, 

hogy a 

fogyatékkal 

élők is minél 

nagyobb 

számban 

vegyenek részt 

az 

egészségügyi 

szűrővizsgálat

okon. 

Egészségügyi 

koncepció 

Pályázati 

lehetőségek 

keresése, 

pályázatok 

beadása és 

megvalósítása 

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében 

2018.06.30. 

Szűrővizsgálat

ok száma, a 

szűróvizsgálat

okon 

fogyatékkal 

élő részt vevő 

személyek 

száma 

Pályázati 

források 

igénybevétele, 

önkormányzat 

saját 

költségvetése, 

humán 

erőforrás 

Folyamatos 

tevékenység-

gel 

fenntartható. A 

szűrővizsgálat

okon 

megjelent 

fogyatékkal 

élő személyek 

számának 

utánkövetése. 
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eljuttatásuk/eljutás

uk terén. 

3. A fogyatékkal élő, 

csökkent 

munkaképességű 

személyek 

elhelyezkedésének 

elősegítése 

Fogyatékkal élők, 

csökkent 

munkaképességű 

személyek 

elhelyezkedési 

esélyei 

nehezítettek. 

Az 

önkormányzat 

intézményeinél 

fogyatékkal 

élő 

munkavállalók 

alkalmazása. 

Szociális 

koncepció 

Pályázati 

lehetőségek 

keresése, 

pályázatok 

beadása és 

megvalósítása 

Huszár Gábor 

polgármester 

2018.06.30. Az 

önkormányzati 

intézményeinél 

munkaviszony

ban álló 

fogyatékkal 

élő 

munkavállalók 

száma 

Humán 

erőforrás,  

önkormányzat 

költségvetése 

Folyamatos 

tevékenység-

gel 

fenntartható 

4. A fogyatékkal élő, 

csökkent 

munkaképességű 

személyek 

elhelyezkedésének 

elősegítése 

Fogyatékkal élők, 

csökkent 

munkaképességű 

személyek 

elhelyezkedési 

esélyei 

nehezítettek 

Kapcsolatfelvé

tel 

rehabilitációs 

munkahelyeket 

biztosító 

foglalkoztatók

kal, esetleges 

szentgotthárdi 

telephelyük 

bővítése, 

valamint 

szentgotthárdi 

telephely 

létrehozása 

érdekében. 

Szociális 

koncepció 

Pályázati 

lehetőségek 

keresése, 

pályázatok 

beadása és 

megvalósítása 

Huszár Gábor 

polgármester 

2018.06.30. Rehabilitációs 

munkahelyet 

biztosító 

foglalkoztatók

számának 

változása 

Humán 

erőforrás,  

pályázati 

források, 

önkormányzat 

költségvetése 

Folyamatos 

tevékenység-

gel 

fenntartható 
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9.  A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

A települési esélyegyenlőségi program készítése az önkormányzat tevőleges bevonásával 

történt, az adattáblák kitöltése alapján létrejött helyzetelemzés alapozta meg a program 

akciótervét. A helyzetelemzés előkészítésében részt vettek a szociális, egészségügyi, 

köznevelési, közművelődési szakemberek.  

Az esélyegyenlőségi tervet a település a helyben szokásos módon közzéteszi, az esetleges 

hozzászólásokat a jegyző összegyűjti, majd az esetleges módosítási javaslatokat a képviselő-

testület elé terjeszti. A képviselő-testület dönt a módosítások bevezetéséről.  

Az esélyegyenlőségi program öt évre készül. Időarányos megvalósítását, illetve a 

helyzetelemzésben feltártak esetleges megváltoztatását kétévente át kell tekintetni, és a helyi 

esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni.  

 

Kötelezettségek és felelősség 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtása kapcsán az önkormányzat részéről a 

település jegyzőjének felelőssége:   

- annak biztosítása, hogy a település lakói megismerjék a Települési Esélyegyenlőségi 
Programot; 

- hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek dolgozói 

megismerjék és kövessék a Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltakat;  

- hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton megkapják a 
szükséges felkészítést és segítséget a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

végrehajtásához; 

- az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, 
vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni. 

 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői 

felelősek azért, hogy 

- ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, 
biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns 

légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 

ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek; 

- ismerjék a Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltakat és közreműködjenek annak 

megvalósításában; 

- az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a program irányítóinak; 

- az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

Intézkedési Tervét, magára nézve kötelezőként kövesse azt és megfeleljen az elvárásainak, 

amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe.  

Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 

kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak (ld. pl. 

a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése). 

A HEP Szentgotthárd város http://www.szentgotthard.hu/ honlapján közzétételre kerül, így a 

város teljes lakosságának hozzáférése biztosítottá válik a tervezett esélyegyenlőségi 

folyamatok, tevékenységek megismerésére és a megvalósítás folyamatos ellenőrzésére.  

http://www.szentgotthard.hu/
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Az esélyegyenlőségi tervet az önkormányzat a helyben szokásos módon közzéteszi, az 

esetleges hozzászólásokat a jegyző összegyűjti, majd az esetleges módosítási javaslatokat a 

képviselő-testület elé terjeszti. A képviselő-testület dönt a módosítások bevezetéséről.  

 

Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - 

felülvizsgálat során kiderül, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 

vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok 

teljesülése elmaradásának okait és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére 

vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervét mindenképp módosítani szükséges, ha 

megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve amennyiben a tervezett 

beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 

 

10. Elfogadás módja és dátuma 

I. Szentgotthárd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta. Az itt született észrevételeket a 

megvitatást követően a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervébe beépítettük. 

 

II. Ezt követően Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 2013. augusztus 28-i ülésén 185/2013. 

számú határozatával elfogadta. 

 

III. Szentgotthárd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta. Az itt született észrevételeket a 

megvitatást követően a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervébe beépítettük. 

 

IV. Ezt követően Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát  (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 

2015. augusztus 26-i ülésén ……../2015. számú határozatával elfogadta. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2015. …………….      

Huszár Gábor 

                    polgármester                                                                                                     

            

                          

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i  ülésére 
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Tárgy: Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, 

feladatairól – különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező 

szolgáltatásairól. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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 ezen intézmények: a Városi Gondozási 

Központ Szentgotthárd, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd, valamint a 

SZEOB Tótágas Bölcsőde.  

A Gondozási Központban a szociális étkeztetést, nappali idősek klubját, házi 

segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, közösségi pszichiátriai ellátást, 

támogató szolgáltatást biztosítják a rászoruló egyének számára. A gyermekek napközbeni 

ellátását a Tótágas Bölcsőde biztosítja, a gyermekjóléti feladatokat, valamint a rászoruló 

családok megsegítését a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézménye látja el.  

Mindhárom intézmény fenntartója a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási tanácsa. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények az alábbi jogszabályok alapján végzik 

tevékenységüket, munkájukat: 

- 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. 

 

 

I. Városi Gondozási Központ 
 
A Városi Gondozási Központ személyes gondoskodás keretében az 1993. évi III. törvény  

57.  §  (1)  bek .  szabályozott szociális  alapszolgáltatások közül kötelezően ellátandó 

feladatként csak Szentgotthárdon a szociális étkeztetést és nappali idősek klubját biztosítja, 

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 nyújt. 

 

Az ÖNKÉNT VÁLLALT feladatokat finanszírozási szerződés alapján látja el az intézmény. 

A támogató szolgálat és a közösségi pszichiátriai alapellátásra a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatallal történt szerződéskötés, 2015. december 31-ig. A 2013. évi XXVII. 

törvény 17. § (3) bekezdése szerint „ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása: 
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állami feladat lett‖, így 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, 

évenkénti finanszírozással, jelenleg 2015. december 31-ig. 

 

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy a Városi Gondozási Központ szóban forgó 

szolgáltatásai 2014. évben mennybe kerültek, illetve 2015. évre vonatkozóan mennyit 

terveztek a költségvetésben összkiadásként, továbbá ebből mennyi a finanszírozási 

szerződések által finanszírozott összeg és a Társulás által finanszírozott saját forrás: 

 

 

A rendelkezésünkre álló információink alapján a támogató szolgálat és a közösségi 

pszichiátriai alapellátás a jövőben a korábbi „normatív finanszírozási rendszerbe‖ megy át. A 

szociális törvény 1993. évi III. törvény módosítására elfogadott 2015. évi  CXXXIII. tv Az 

egyes szociális és gyermekvédelmi törvények módosításáról szóló törvénybe már belekerült, 

mint a központi költségvetésben meghatározott új feladatmutató. Az új finanszírozás 

előreláthatólag megegyezik a pályázat keretében biztosított összeggel. Tudomásunk szerint a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feltételei sem változnak, továbbra is állami feladat 

marad, a jelenlegi megbízás feltételrendszerével. 

 

Az előterjesztés készítői továbbra sem javasolják megszűntetni a nem kötelező szociális 

szolgáltatásokat a Városi Gondozási Központnál. A főbb indokok: 

- Mivel a szolgáltatások kapcsolatban vannak egymással, a nem kötelező szociális 

ellátások megszüntetése esetén az alap házi segítségnyújtás engedélyezett szakmai 

létszámát meg kell emelni az egyik oldalon – miközben ha egyes eddig önként vállalt 

szolgáltatások megszüntetésre kerülnek 2016. évtől, úgy álláshelyek is megszűnnek 

melyek felmentéssel járó kiadásai az intézményt és a fenntartót fogják terhelni 

- Minden települési önkormányzat köteles gondoskodni a házi segítségnyújtás 

működtetéséről, 1 fő szakképzett szociális gondozó alkalmazásával. 1 fő szakképzett 

szociális gondozó bére járulékkal hozzávetőlegesen 1.9 M Ft/év. Ebben az esetben 

ugyanakkor a szolgáltatás csak egy műszakban és csak hétfőtől – péntekig működhető. 

(Helyettesítés illetve a hétvégi ellátás nem lenne megoldott, az további költséget 

jelentene.) Így a községekben az eddigi megszokott ellátás felét kapnák a rászorultak. 

- A finanszírozási szerződések felmondásának és a szolgáltatások leépítésének hosszú 

távú következménye lehet, hogy sem Szentgotthárdnak, sem a kistérségi 

településeknek nem lesz reális esélyük arra, hogy a jövőben pályázatot nyújtsanak be 

és befogadást nyerjenek ezen szolgáltatások vonatkozásában az ellátási terület 

megszerzése céljából.  

Szolgáltatások Össz. költség Pályázat Társulás által 

finanszírozott (ebből 

X % Sztg.) 

 2014. tény 2015. terv 2014. tény 2015. terv 2014. tény 2015. terv 

Támogató Szolgálat 13 067 14 297 8 550 8 500 1 650 2 529 

Közösségi szolgálat 8 603 9 025 8 300 8 150 231 521 

Jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás 

7 745 8 002 1 590 1 688 3 621 3 152 
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- A nem kötelező jelleggel működtetett szolgáltatások jelentős mértékben hozzájárulnak 

a kistérség településein élők szociális biztonságának, illetve esélyegyenlőségének 

megteremtéséhez: a szentgotthárdi kistérség területén jelentős értéket képvisel a ma 

rendelkezésre álló kötelező és nem kötelező jelleggel működtetett szolgáltatásokból 

álló szociális ellátórendszer! Ezek az ellátások csak egymásra épülve, egymás mellett 

működve hatékonyak igazán. Mindez nem csak az ellátás és az ellátottak 

szempontjából igaz, de a foglalkoztatás oldaláról is. 

 

SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTOTTAK 2014. december 31-én / fő 

1. Étkezés 138 

2. Nappali Idősek Klubja  41 

3. Házi segítségnyújtás 

Sztg. 

Kistérség 

 

60 

26 

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Sztg. 

Kistérség 

 

29 

13 

5. Közösségi Pszichiátriai  alapellátás 

Sztg.  

Kistérség 

 

30 

14 

6. Támogató Szolgálat 

Sztg. 

Kistérség 

 

21 

9 

 

 

Az előterjesztés 1. számú melléklete a Városi Gondozási Központ szolgáltatásait részletesen 

mutatja be. 

 

 

II. SZEOB TÓTÁGAS BŐLCSŐDE 
 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény adta 

lehetőségnek megfelelően egy többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény 

intézményegységeként bölcsődei nevelést, gondozást lát el, melynek keretén belül a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosítja. 

 

A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályait az 1997. évi XXXI. Törvény - a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV.30) NM rendelet - a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szabályozza, a feladatok ellátását a bölcsődei 

módszertani levél útmutatásai alapján végzik.   

 

Az intézmény a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, 

gondozását, nevelését foglalkoztatását és étkeztetését biztosítja, azon gyermekek számára, 

akiknek szülei, munkavégzésük, munkaerő- piaci részvételt elősegítő programban, képzésben 

való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 

gondoskodni. 

 

Jelenleg a Bölcsőde 4 csoporttal működik, 68 férőhellyel, az elmúlt időszakban történt 

korszerűsítési munkáknak köszönhetően a mai modern kornak megfelelő környezetben 

történik a kisgyermekek nevelése. 
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A Tótágas Bölcsőde részletes beszámolóját az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

III. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

A Szentgotthárdon működő intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. tv. és az intézmény szakmai programjában meghatározott célok, 

feladatok alapján végzi tevékenységét. 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a családsegítést és a gyermekjóléti ellátást, 

amelynek keretében – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és köznevelési 

intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat is 

ellát. 

 

Az intézmény a szoros értelemben vett családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás mellett 

egyéb, kapcsolódó prevenciós és gyermekprogramokat is rendszeresen megvalósít (lásd: 

játszóház, nyári gyermektábor, csoportfoglalkozások, Ifjúsági Körút, gyermekek iskolai 

felkészítése - korrepetálása, iskolakezdési akció, ingyenes ruhaosztás, Házhoz megy a 

Mikulás, tartós élelmiszer adományok gyűjtése, álláskeresők segítése stb.) 

 

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.  

 

Az intézmény részletes beszámolóját az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni 

szíveskedjen.  

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A személyes gondoskodást 
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nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól különös tekintettel a Városi Gondozási 

Központ nem kötelező szolgáltatásairól” szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja /az 

alábbi kiegészítéssel fogadja el: ……………………………… 
- a Városi Gondozási Központ intézményében működtetett nem kötelező 

szolgáltatásokat – Támogató Szolgálat, Közösségi Pszichiátriai ellátás, 

Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás – 2016. évben is működtetni kívánja és 

javasolja a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsának, hogy a szolgáltatások 2016. évi működését továbbra is biztosítsa a 

kistérség területén. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor polgármester 

                 Fábián Béláné intézményvezető 

                 Dr. Dancseczné Kovács Tünde intézményegység-vezető 

                 Uhor Anita intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 11.  

                                                                               

Huszár Gábor 

                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz. Melléklet 

Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

Tel.: 94/554-168, 554-169. 

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

 

Üsz.: 164-1/2015. 

   Tárgy: Szakmai beszámoló a Városi Gondozási  

   Központ által működtetett szolgáltatásokról 

 

 

Dr. Gábor László 

Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezető részére 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

 

1. A Városi Gondozási Központ tevékenysége 

A Városi Gondozási Központ személyes gondoskodás keretében az 1993. évi III. törvény 57. 

§ (1) bekezdésében szabályozott szociális alapszolgáltatások közül 2015-ben kötelezően 

ellátandó feladatként szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali idősek klubját, 

önként vállalt feladatként jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatást és 

közösségi pszichiátriai alapellátást működtet. 

A Gondozási Központ valamennyi szolgáltatása az Arany János út 1. szám alatti 

akadálymentesített épületben működik. 

Az intézmény a szolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik a Vas Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala által kiadott hatályos VAC/SZGY/785-4/2013. számú, 2013. 

október 21. napján jogerőre emelkedett működési engedéllyel, valamint a VAC/SZGY/675-

2/2014. számú, 2014. június 20. napján jogerőre emelkedett engedélyes szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló határozatlan időre szóló határozatokkal. 

Ellátási terület: 

1.) Szentgotthárd Város Közigazgatási területén működtetett szolgáltatások: Szociális 

étkeztetés, Nappali Idősek Klubja 

2.) 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. 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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Ellátandó célcsoport: A működési területen élő időskorúak, egészségügyi és szociális 

problémával küzdő aktív korúak, különböző fogyatékossággal élő, valamint pszichiátriai 

betegségben szenvedő lakosok. 

 

Személyi feltételek: 

Engedélyezett álláshelyek száma: 33 fő. 

Ebből 30 fő főfoglalkozású, 2 fő 4 órás részfoglalkozású, 4 fő megbízási szerződéssel 

foglalkoztatott álláshely.  

Intézményi alkalmazottak létszáma jelenleg: 36 fő. Ebből 30 fő főfoglalkozású, 2 fő 4 órás 

részfoglalkozású közalkalmazott, 3 fő megbízási és 1 fő vállalkozási szerződéssel 

foglalkoztatott. (1 fő 4 órás megbízási szerződéses közösségi gondozói álláshely, betöltése 

folyamatban.) 

A Városi Gondozási Központ szakfeladatainak létszámkimutatást az 1. számú táblázat 

szemlélteti. 

A szakalkalmazottak 2 fő szociális gondozó kivételével rendelkeznek az 1/2000. SZCSM 

rendelet 3. számú mellékletében szabályozott, az adott munkakör betöltéséhez szükséges 

szakképesítéssel, így a szakképzettségi arány: 94 %-os. 

A hiányzó szakképesítések megszerzése folyamatban van. 

A szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 5 fő főiskolai, 2 fő egyetemi, 3 fő emelt 

színtű, a többiek pedig középfokú szakképesítéssel rendelkeznek. 

A szakvizsgázottak létszáma 5 fő. 

A szakalkalmazottak rendelkeznek az NCSSZI Képzési Igazgatósága által kiadott működési 

nyilvántartási számmal. 

A szakdolgozók az éves továbbképzési terv és a 9/2002.(VIII.4.) SZCSM rendeletben 

meghatározottak szerint folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken. 

Továbbképzési követelményét valamennyi alkalmazott teljesítette az előírt továbbképzési 

ciklusban. 

A kinevezéssel rendelkező alkalmazottak közül 1 főnek van határozott idejű közalkalmazotti 

kinevezése, a többieké határozatlan idejű. 

Gyed miatt tartósan távollévők száma: 1 fő. 

Táppénz - terhesség miatt tartósan távollévők száma: 1 fő. 

2015-ben közalkalmazotti jogviszonyban 3 fő felvételére és 2 fő létszám megszűntetésére 

került sor. 

Nyugállományba vonulás miatt 1 főnek szűnik meg a jogviszonya 2015. november 30-val. 

(klubvezető) 

Közfoglalkoztatás keretében jelenleg 3 főt foglalkoztatunk. 

Intézményünk lehetőséget biztosít a diákok részére iskolai közösségi szolgálat teljesítésére. 

2014-ben 5 fő, 2015-ben ezidáig 5 fő teljesített közösségi szolgálatot. 

A diákok által végzett tevékenységek: rendezvények lebonyolításában való segédkezés, 

műsorszolgáltatás, idősekkel való foglalkozás – kártyázás, társasjátékozás, sétálás, 

beszélgetés, felolvasás, stb., terítés, intézményi udvar és park takarítása, stb. 

 

1. számú táblázat 

Városi Gondozási Központ szakfeladatainak létszámkimutatása 

 

Szakfeladat Létszám Létszám 

Főfoglalkozású Megbízási 

szerződés  

vállalkozási  

Szakmai Technikai és 

adminisztratív 

Nappali idősek klubja 10 --- 6 4 

Szociális étkeztetés 1 --- 1 --- 

Házi segítségnyújtás 

Szentgotthárd 

10 --- 10 --- 
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Házi segítségnyújtás 

Kistérség 

2 2 4 --- 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

2 --- 2 --- 

Támogató szolgálat 4 --- 3 1 

Közösségi 

pszichiátriai 

alapellátás 

1 3                          

1 

5  

Mindösszesen: 30 6 31 5 

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 4/2015. (II.26.) 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: 704 Ft, diétás ebéd: 736 Ft, a reggeli: 286 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, másrészt 2015. 04.13-tól az intézmény 2 db  gépkocsija 

– LNU:623 Renault Kangó és MZS:931 Dacia duster -  szállítja ki Szentgotthárdon és a 

csatolt településeken (Rábafüzes, Jakabháza, Zsida, Zsidahegy, Rábakethely, Máriaujfalu, 

Farkasfa, Rábatótfalu) lévő központi megállóhelyekre illetve szükség szerint lakásra. 

A szolgáltató váltás következménye, hogy jelentős mértékben javult az étkeztetés mennyisége 

és minősége is.  

A szolgáltatás további minőségének javulását eredményezte az új autó forgalomba helyezése, 

mivel lecsökkent az ebédek kiszállítási ideje.   

A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres jövedelmétől függően térítési díjköteles. Étkezés 

2015. évre fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díja:  

● ebéd szállítás nélkül: 600 Ft/nap/adag 

● ebéd szállítással: 720Ft/nap/adag 

Ennek a szolgáltatásnak továbbra is az alapvető hiányossága, hogy finanszírozási okok 

miatt a falvakban hétvégén és ünnepnapokon az étkezés lehetősége nem megoldott. 

 

Ellátotti létszámadatok  

● Étkezés 2015 évre tervezett átlagos ellátotti létszáma: 170 fő 

(Ebből 125 fő vidéki szociális étkező 45 fő az Idősek Klubja étkezői létszáma) 

● 2014. évi normatíva elszámolás szerinti ellátotti létszám: 168 fő. (Létszám kiszállítással: 

128,17 fő, létszám helyben étkező: 39,55 fő)  

 

● Az ellátottak létszáma a 2014. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 176 fő (138 fő 

vidéki étkező+ 38 fő klubétkező)  

 

● Étkeztetést igénybevevő vidéki étkezők létszáma: 138 fő.  

 

A 138 főből: 

 86 fő nő (62,3 %) és 52 fő férfi (37,7 %) 
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 53 fő egyedül él (38,4 %), 85 fő házastárssal/családtaggal él (61,6 %). Az egyedül 

élők közül 34 fő nő (64,2 %), 19 fő férfi (35,8 %). 

 jogosultsági szempontból időskorú nyugdíjas 122 fő (88,4 %), rokkantnyugdíjas 7 fő 
(5,1 %), munkanélküli 9 fő (6,5 %) 

 a szolgáltatásért 6 fő nem fizet személyi térítési díjat 
2014-ben 35 főnek szűnt meg az ellátása. Ebből meghalt 13 fő, lemondta az ellátást 15 fő, 

bentlakásos intézményi elhelyezést vette igénybe 7 fő.  

2. számú táblázat 

Étkeztetést igénybe vevők adatai 2011-től 2014-ig az éves statisztikai jelentések alapján. 

Év 

A tárgyév folyamán 
Ellátottak száma a tárgyév 

XII. 31-én 

Az ellátásért 

térítési díjat 

ellátásba 

vettek 

száma 

ellátásból 

kikerülők 

száma 

Összesen Férfi Nő 
fizetők 

száma 

nem 

fizetők 

száma 

2011 28 35 125 49 76 123 2 

2012 28 28 125 48 77 119 6 

2013 31 39 117 41 76 109 8 

2014 56 35 138 52 86 132 6 

 

Étkeztetést igénybevevők 2015. július 31-ai létszáma:  

- 136 fő kiszállítással (Vidék + HG - Sztg) 

-  38 fő helyben étkező (idősek klubja) 

 

 

2.2.1. Nappali Idősek Klubja 

 

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

mentális állapotuknak megfelelő, a napi élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatásokat.  

A 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. Férőhelyek száma: 60 fő. 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.  

 

2015 évre az Idősek Klubja fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díjai 

1. Étkeztetés intézményi térítési díja: 

ebéd:     600 Ft/fő/nap 

reggeli: 250 Ft/fő/nap 

2. Klub – tartózkodás intézményi térítési díja: 190 Ft/fő/nap 

 

A klub által biztosított szolgáltatások 

•Lebonyolítja az étkeztetés keretében megrendelt időskornak megfelelő kétszeri étkezést 

(reggelit és ebédet), helyben történő fogyasztással. 33 fő napi rendszerességgel étkezik 5 fő 

időközönként, 2 fő ellátott csak a klub tagságot veszi igénybe. A reggelit naponta 12-13  fő 

igényli. Az ellátottak  közül 3 fő diabeteszes, 1 fő 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. 
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Az ellátottak közül: 3 fő részesül fogyatékossági támogatásban. 

 

 

Pszichés megbetegedésben: 11 fő (27%), halmozottan előforduló megbetegedésben: 23 fő 

(56%), érzékszervi megbetegedésben (látás, hallás): 14 fő (34%), mozgásszervi 

megbetegedés: 11 fő (27%), alkohol okozta problémák: 4 fő (10%), emésztőrendszeri 

megbetegedésben: 5 fő (12%), szív- érrendszeri megbetegedésben: 18 fő (44%), demencia 

megbetegedésben: 3 fő (7%), daganatos megbetegedésben 6 fő (14%) érintett. 

 

Egészségi állapot jelentős mértékű csökkenése esetén lehetőség nyílik a közösségi 

pszichiátriai alapellátás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve támogató szolgáltatás 

igénybevételére. Jelenleg 9 fő részesül közösségi pszichiátriai alapellátásban 6 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: 

2015. normatíva igénylés szerinti létszám: 45 fő 

2014.évi normatíva elszámolás szerinti létszám: 41 fő (40,87) 

2014. évi normatíva igénylés szerinti létszám: 50 fő. 

2014. december 31-ei statisztikai jelentés alapján az ellátottak létszáma: 41 fő. 

2014-ben 4 fő került ellátásba és 5 fő került ki az ellátásból. 

 A nemek aránya 14 fő férfi (34%) és 27 fő nő (66%). 

 

3. számú táblázat 

Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2014. december 31-én 

Korcsoport Férfi Nő 

18 - 39 éves 1 1 

40 - 59 éves 5 1 

60 - 69 éves 3 6 

70 -79 éves 3 12 

80 -  2 7 

Összesen 14 27 

 

A demográfiai adatokat vizsgálva a szolgáltatást, 14 fő férfi és 27 fő női ellátott vette igénybe. 

A kliensek többsége 3 korcsoportból -, 60-69, 70-79, 80 év felettiekből kerül ki. 
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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 21 %-t teszik ki. Az átlag életkor a nőknél 72 év a férfiaknál 64 év. A 

tagok 80%-a aktívan, napi rendszerességgel látogatja a klubot. Az ellátást igénybe vevők 66  

%-a egyedül él, ebből 70 %-a özvegy, többségüknek azonban vannak hozzátartozói, de 

kevesen élnek együtt a családjukkal. 

 

A 41 fő jogosultsági feltételek szerinti megoszlása: 

Öregségi nyugellátásban részesül: 31 fő (76%), rokkantsági ellátásban: 5 fő (13%) 

rehabilitációs ellátásban: 3 fő (7%), Közfoglalkoztatott: 1 fő (2%), jövedelem nélküli 

ellátásban: 1 fő (2%). 

 

Az ellátottak köre főként az öregségi nyugellátásban részesülők köréből tevődik össze.  A 

klub szolgáltatásait az utóbbi években egyre több pszichiátriai ellátott (9 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. 

Napi rendszerességgel: 1 fő gondozónői kísérettel, 2 fő speciális kerékpárral, 1 fő elektromos 

kerekesszékkel érkezik a klubba. 

 

4. számú táblázat 

Az idősek klubja szolgáltatását igénybevevők létszámának alakulása 2011-től – 2014-ig. az 

éves statisztikai jelentés alapján. 

 

Év 

A tárgyév folyamán 
Ellátottak száma a tárgyév XII. 

31-én 

Az ellátásért térítési 

díjat 

ellátásba 

vettek 

száma 

ellátásból 

kikerülők 

száma 

Összesen Férfi Nő 
fizetők 

száma 

nem 

fizetők 

száma 

2011 5 8 50 19 31 50 - 

2012 3 7 46 16 30 46 - 

2013 5 9 42 14 28 41 1 

2014 4 5 41 14 27 40 1 

 

A táblázatból megfigyelhető, hogy kétszer annyi a női ellátottak száma mint a férfiaké, ennek 

oka, hogy a férfiak halandósága magasabb, mint a nőké. 

2014-ban 5 főnek szűnt meg az ellátása, 3 fő meghalt, 1 fő tartós bentlakásos intézménybe 

került, 1fő nem igényelte tovább az ellátást.  

 

2015. július 31. - én az idősek klubja ellátottainak létszáma: 40 fő  

 

2.2.2. 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.  



. 

 
14 

 

A 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelete 5. számú melléklete alapján a gondozási szükséglet 

fennállásának ponthatárai:  

Az irányadó gondozási szükséglet: 

0-19 pont →házi segítségnyújtás nem biztosítható 

20-25 pont → 1 óra gondozás biztosítható 

26-30 pont → 2 óra gondozás biztosítható 

31-35 pont → 3 óra gondozás biztosítható  

36-40 pont → 4 óra gondozás biztosítható 

40 pont felett → 4 órát meghaladó-ellátás nem biztosítható, bentlakásos intézményi ellátás 

indokolt. 

●Feladata: az igénybevevő saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartásának a 

segítése  

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.  

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. ( I. 7.) SZCSM rendelet 5. számú melléklete szerint a : 

 

A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységei és résztevékenységei  

 

 1. Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

1.1. információnyújtás, tanácsadás 

1.2. mentális támogatás 

1.3. családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 

1.4. az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés 

1.5. ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 

1.6. segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult 

veszélyhelyzet elhárításában 

 

2. A személyi higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

2.1. mosdatás 

2.2. fürdetés 

2.3. öltöztetés 

2.4. ágyazás, ágyhúzás 

2.5. inkontinens beteg ellátása 

2.6. haj, arcszőrzet ápolás 

2.7. száj, fog és protézis ápolás 

2.8. körömápolás, bőrápolás 

 

3. A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

3.1. takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 

konyhában és illemhelyiségben) 

3.2. mosás 

3.3. vasalás 

 

4. A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

4.1. bevásárlás (személyes szükséglet mértékében) 

4.2. segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 

4.3. mosogatás 

4.4. ruhajavítás 

4.5. közkútról, fúrtkútról vízhordás 
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4.6. befűtés, tüzelő behordása kályhához 

4.7. télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt 

 

5. A fizikai támogatás körében: 

5.1. etetés, itatás 

5.2. mozgatás ágyban 

5.3. felfekvéskezelése 

5.4. sebellátás 

5.5. gyógyszer kiváltása, adagolása, szedésének ellenőrzése 

5.6. vérnyomás és vércukor mérése 

5.7. hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül 

5.8. kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, használat 

betanítása,karbantartásában való segítségnyújtás 

 

6. A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetése 

 

7. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése‖ 

 

● Működési engedély szerinti éves ellátható személyek száma: 108 fő (2011. október 03-tól)  

A gondozó szolgálat 7 napos munkarendben dolgozik. A gondozást hivatásos és szükség 

esetén társadalmi gondozók végzik.  

● 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 2010-től 2014-ig.  

 

Év Megállapított gondozási szükséglet időtartama  

4 óra  3 óra 2 óra 1 óra Összesen 

2010. 11 9 14 3 37 

2011. 14 4 6 4 28 

2012. 6 3 10 10 29 

2013. 12 6 9 5 32 

2014. 12 4 13 11 40 

 

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 2015. évre fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díja:        

1000 Ft/óra.  

 

Házi segítségnyújtás 2015. évre tervezett átlagos ellátotti létszám: 60 fő 

2014. évi normatíva elszámolás alapján az éves ellátotti létszám: 61 fő (61,21 ) 

 

Ellátottak létszáma a 2014. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 86 fő  

 

Ebből: Kistérségi ellátottak létszáma: 26 fő  

Szentgotthárdi ellátottak létszáma: 60 fő  
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- az ellátásba kerültek létszáma: 39 fő. Ebből 31 fő a szentgotthárdi és 8 fő a kistérségi 

ellátott.  

- az ellátásból kikerültek létszáma: 28 fő. Ebből 19 fő a szentgotthárdi és 9 fő a kistérségi 

ellátott.  

 

A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 26 fő településenkénti kimutatása:  

1. körzet: Felsőszölnök 1 fő, Szakonyfalu 0 fő, Alsószölnök 2 fő. 

2. körzet: Rátót 4 fő, Vasszentmihály 3 fő, Gasztony 0 fő, Rönök 2 fő, Nemesmedves 0 fő.  

3. körzet: Rábagyarmat 3 fő, Csörötnek 8 fő, Magyarlak 3 fő  

 

Az igénylések gyakran párosulnak az intézmény által nyújtott más szolgáltatások 

igénylésével. 

  

Szentgotthárdon: 

10 fő csak gondozást, 50 fő pedig a gondozás mellett étkeztetést, 18 fő jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást is igényel.  

Kistérségben: 

19 fő csak gondozást, 7 fő pedig jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is igényel.  

 

Házi segítségnyújtás igénybevevők 2015. július 30-ai létszáma:  84 fő 

Ebből kistérségi ellátott: 27 fő 

Szentgotthárdi ellátott: 57 fő 

 

 

Házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2010-től 2014-ig az éves statisztikai jelentések 

alapján: 

 

6. számú táblázat 

 

Házi segítségnyújtás alapszolgáltatást igénylők létszáma 

település 2010.12.31. 2011.12.31. 2012.12.31. 2013.01.31. 2014.12.31. 

Szentgotthárd 59 51 49 48 60 

Felsőszölnök 5 3 2 1 1 

Alsószölnök 5 1 1 1 2 

Szakonyfalu 1 - - - - 

Rönök - - - 2 2 

Vasszentmihály 4 4 2 3 3 

Nemesmedves - - - - - 

Rátót 1 1 1 3 4 

Gasztony 1 1 1 - - 

Rábagyarmat 2 3 4 5 3 

Csörötnek 6 7 11 9 8 

Magyarlak 8 6 3 3 3 

Kétvölgy 2     

Apátistvánfalva 4     

Orfalu -     

Kistérség 

összesen: 

39 26 27 27 26 

Összesen: 98 77 74 75 86 

A vizsgált 2010-2014-es időszakban az ellátotti létszám a 2010-es esztendőt követően stagnált 

a társult településeken, míg Szentgotthárdon folyamatos csökkenés után 2014-ben emelkedés 

mutatkozik.  
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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.  

 

Házi segítségnyújtás 2014. december 31-ei ellátotti létszámának korcsoport szerinti 

megosztása: 

 

Az ellátási területen mind a férfiak mind a nők esetében a legtöbb ellátott 80-89 év között 

van.  

Az ellátottak 92 %-a (79 fő) 65 éven felüli, ebből 66 % 80 év feletti. Az ellátottak 6 % -a 

aggkorú. 

Szentgotthárdon az ellátotti létszám 60 fő, ebből 13 fő férfi, 47 fő nő : 

Kistérség településein összesen az ellátotti létszám 26 fő, ebből 5 fő férfi és 21 fő nő. 

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 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. 

 

 

7. számú táblázat 

 

2014. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása 

Település Szentgotthárd Kistérség 

életkor férfi nő férfi nő 

40-59 éves - 1 fő  1 fő 

60-64 éves 2 fő 1 fő 2 fő  - 

65-69 éves   - 2 fő  

70-74 éves 1 fő 5 fő  1 fő  

75-79 éves 2 fő 10 fő 1 fő 5 fő 

80-89 éves 6 fő 28 fő 2 fő 11 fő 

90 év feletti 2 fő 2 fő - 1 fő 

Összes: 13 fő 47 fő 5 fő 21 fő 

 

 

A szolgáltatást igénybevevők tekintetében elmondható, hogy a célcsoportot döntő többséggel 

az öregségi illetve a rokkant nyugdíjban részesülő személyek alkotják. Az öregségi 

nyugdíjkorhatárt még el nem érők, vagyis az aktív korú személyek aránya alacsonyabb, ők 

elsősorban végstádiumban lévő rákos, daganatos betegek.  

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. 

 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
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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. 

 

8. számú táblázat  

 

Finanszírozási 

szerződés alapján  

2013. / I. félév 2013. / II. félév  2014. /I. félév 2014. / II. félév 

Vállalt feladatmutató  60 db 49 db 49 db 49db 

Működési támogatás 

összege 

975 847 Ft 844 142 Ft 844 142 844 142 

Ténylegesen teljesített 

feladatmutató  

46,63 db 44,29 db 41,11 41 

Kiutalt támogatási 

összegből 

visszafizetendő  

165 748 Ft  50 831 Ft 98 357 99 728 

 

A működési engedély alapján kihelyezhető jelzőkészülék száma: 60 db. 

A rendelkezésre álló jelzőkészülékek- 3 db kivételével- a kétirányú kommunikációs 

feltételeknek nem felelnek meg, cserére szorulnak, amit fokozatosan tervezni kell. 

 

A 2015. évi finanszírozási szerződés száma: SZERZ-X-391/2014. 

Szerződés időtartama: 2015. január 01-től – 2015. december 31-ig → a X-1015/2014. 

iktatószámú szerződésmódosítás alapján. 

2015. évre vállalt feladatmutató: 49 db jelzőkészülék. 

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:  

● 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.  
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2014. december 31.-én kihelyezett készülékek száma: 42 db  

Ebből: 13 db a kistérségben  

29 db Szentgotthárdon van kihelyezve és valamennyien szociálisan rászorultak.  

 

2014. december 31-én ellátást igénylők szociális rászorultság szerinti megoszlása 

○ Egyedül élő 65 év feletti személy: 33 fő  

○ Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy: 4 fő  

○ Egyedül élő pszichiátriai beteg: 1 fő  

○ Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti: 4 fő  

○ Kétszemélyes háztartásban élő pszichiátriai beteg: - 

  

Az ellátottakból házi segítségnyújtást is igénylők száma: 25 fő (18 fő Szentgotthárdon, 7 fő 

kistérség településein) 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénylők száma 2015. július 31-én: 47 fő 

        Szentgotthárd: 36 fő 

        Kistérség: 11 fő 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2010-től 2014-ig az éves 

statisztikai jelentések alapján. 

9. számú táblázat 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  igénylők létszáma 

település 2010.12.31. 2011.12.31. 2012.12.31. 2013.01.31. 2014.12.31. 

Szentgotthárd 36 33 31 27 29 

Felsőszölnök - - - - - 

Alsószölnök 3 1 1 1 1 

Szakonyfalu - - - 1 1 

Rönök 1 1 1 1 1 

Vasszentmihály 1 1 1 1 1 

Nemesmedves - - - - - 

Rátót 1 1 1 1 1 

Gasztony 1 - - - - 

Rábagyarmat 1 - - 1 - 

Csörötnek 6 7 7 6 3 

Magyarlak 9 5 5 4 5 

Kétvölgy - - - - - 

Apátistvánfalva - - - - - 

Orrfalu - - - - - 

Kistérség 

összesen: 

23 16 16 16 13 

Összesen: 59 49 43 43 42 

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 

felvétel nem történt, viszont megszűnés sem. Ugyanez a stagnálás mondható el a 2013.-2014 

évben is a társult településeken, ugyanannyi felvétel történt, mint megszűnés. Szentgotthárdon 

a vizsgált időszakban közel azonos ki és belépés látható.  

 

10. számú táblázat 
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2010.-2014. évben az ellátásból kikerült személyek száma, és a kikerülés oka:  

 

Kikerülés oka : 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év Össz. 

1 – elhalálozás  12 fő 10 fő 5 fő 8fő 7 fő 42 fő 

2 - bentlakásos intézménybe 

kerülés 
2 fő - 3 fő 1 fő 3 fő 9 fő 

3 - kórházba kerülés 1 fő - 1 fő - 1 fő 3 fő 

4 - saját kérésre 2 fő 8 fő 2 fő 1 fő - 13 fő 

5 - gondozó, hozzátartozó 

kérésére 
- - - - 1 fő 1 fő 

6 - alkalmatlanság a rendszer 

kezelésére 
- - - 1 fő - 1 fő 

7 –egyéb pl. elköltözés 5 fő 5 fő 1 fő 2 fő - 13 fő 

Összesen: 

 

22 fő 23 fő 12 fő 13 fő 12 fő 82 fő 

 

 

A megszűnések 50-51 %-a az ellátott halála miatt, 30 % - a bentlakásos intézményi elhelyezés 

ill. kórházba kerülés vagy elköltözés miatt szüntette meg a szolgáltatást. A saját kérés, mint 

ok mögött ( 16 % ) 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.  

 

2015-ben a Társulási Tanács 8/2015. számú Önkormányzati Társulási Tanácsi határozata által 

jóváhagyott intézményi terítési díj 

1) szociálisan rászorultak esetében: 100 Ft/nap  

2) szociálisan nem rászorultak esetében: 250 Ft/nap.  

 

Minden igénylő fizet térítési díjat, a törvény által előírt határösszegig. 

2010-től 2014-ig felére csökkent a kistérségi igénylők száma. a Szentgotthárdi ellátottak 

létszáma közel azonos. 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 60-70 %-át tették ki a vizsgált időszakban. 

Viszont Nemesmedves, Felsőszölnök, Gasztony, Apátistvánfalva, Orrfalu, Kétvölgy, Rátót, 

Vasszentmihály, Gasztony, Rábagyarmat, Rönök, illetve Alsószölnökön egyáltalán nem vagy 

csak egy-egy ellátott igényelte a szolgáltatást. 

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. 

 

 

11. számú táblázat 

Kimutatás a segélykérések számáról és azok okairól 2010-2014 között 
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2010. 3 15 21 5 14 8 1 67 
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2011. 17 7 35 9 - - 3 71 

2012. 11 13 22 11 3 1 - 61 

2013. 2 12 15 4 3 - 1 37 

2014 0 8 12 50 3 2 - 75 

Összesen 33 55 105 79 23 11 5 311 

 

 

A táblázatból megállapítható, hogy a vizsgált időszakban 311 esetben került sor 

segítségkérésre.  

Ebből:       33 esetben pszichés probléma ( 10,61 %) 

                 55 esetben elesés ( 17,69 %) 

      105 esetben betegség, rosszullét, (33,76 %)     

      79 esetben higiénés szükséglet, (25,4 %)     miatt kérték a segítséget 

      11 esetben egyéb ok, (3,54 %) 

        5 esetben krízishelyzet (1,6 %) 

     23 esetben téves riasztás, (7,4 %) 

 
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 higiénés riasztások mögött ágyban fekvő, 

inkontinenciával küzdő ellátottak segélykérései vannak. A téves riasztások száma, számunkra 

olyan jelentéssel bír, hogy a kliensek használják, hordják a készüléket. A krízishelyzetek 
teszik ki a legkevesebb százalékát a riasztásoknak, de egyetlen krízishelyzet megoldása is 

mérhetetlen jelentőséggel bír a szolgáltatás fontossága szempontjából, mely a kliensek 

biztonságérzetét jelentősen növeli. 

 

 

 

 

 

2.2.4. Közösségi Pszichiátriai alapellátás  

 

A közösségi pszichiátriai alapellátás 2009. január 01-től a befogadott pályázatok alapján 

finanszírozási szerződéssel működik 2015. december 31-ig. 

A finanszírozási időszak: 2015. január 01-től – 2015. december 31-ig. 

A finanszírozás kiszámíthatóságának biztosítása érdekében a pályázati rendszer 2016. január 

1-jétől megszüntetésre kerül, és a fenntartók a költségvetési törvény által meghatározott 

feltételek szerint fognak támogatásban részesülni. 

2015. évi finanszírozási szerződés száma: PSZ-018/5-2011.  

2015. 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 
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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.  

 

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.  

 

12. számú táblázat 

A szolgáltatás ellátotti létszámának alakulása kistérségi szinten 2010-től 2014-ig, az éves 

statisztikai jelentések alapján 

 
Közösségi pszichiátriai alapellátás 

 

Település 2010.12.31 2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 

Szentgotthárd 33 34 33 36 30 

Csörötnek 8 8 6 5 5 

Rönök 2 2 2 2 2 

Kétvölgy 2 2 2 2 2 

Alsószölnök 1 1 2 2 2 

Apátistvánfalva 1 1 1 1 1 

Magyarlak 3 2 2 2 2 

Összesen 50 50 48 50 44 
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2014. december 31-én összesen 44 ellátottunk volt, amelynek 68 %-a Szentgotthárd, 32 %-a 

kistérség területéről. Ebből 61 % a nők aránya (27 fő) és 39 % a férfiak aránya (17 fő). A 

finanszírozási szerződés által támogatott ellátotti létszám 44 fő. Az ellátottak közül 9 fő vette 

igénybe a Városi Gondozási Központon belül az idősek klubja szolgáltatásait, 4 fő az 

étkeztetést és 1 fő a házi segítségnyújtást, 1 fő a támogató szolgáltatást.  

A 2014-es évben az ellátásból kiesettek száma 7 fő, az új felvételesek száma 1 fő volt. Az 

ellátottak 73 %-a családban él, míg 27 %-a egyedül. 

 

A közösségi pszichiátriai alapellátásban előforduló mentális betegségek – 2014. december 31-

én. 

 BNO F 20-29: Schizophrenia, schizotypias és paranoid zavarok: 27 fő 

 BNO F 31-33: Hangulatzavarok – Bipoláris affektív zavar és depressziós 
megbetegedések: 16 fő 

 BNO F 40-42: Fóbiák – szorongásos kórképek: 1 fő 
 

Schizophrenia betegséggel él ellátásunkban az ellátottak 61 %-a, depressziós 

megbetegedésben szenved 36 %-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 2 %-a küzd fóbiás, szorongásos problémákkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2014. december 31-én 
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A demográfiai adatokból az ellátást igénybevevők életkorát tekintve a 40-59 éves életkorúak 

teszik ki az ellátottaink nagyobb arányát (45 %), de a 18-39 év közöttiek is nagyobb számban 

jelen vannak (27%). Inaktív, időskori nyugdíjban részesülő ellátotti létszám 20 %. 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. 2 fő volt, aki semmilyen pénzbeli juttatásban 

nem részesült. 

 

Feladatmutató igények teljesülése 

13. számú táblázat 

  

Finanszírozási 

szerződés alapján 

2009.év 2010.év 2011.év 2012.év 2013.év 2014. év 

Vállalt 

feladatmutató  

40 40 40 40 41 42 

Működési 

támogatás összege 

8.000.000 

Ft 

8.000.000 

Ft 

8.000.000 

Ft 

8.000.000 

Ft 

8.150.000 

Ft 

8.300.00 

Ft 

Ténylegesen 

teljesített 

feladatmutató  

40,13 45,86 49,65 48,68 49,57 44,70 

Kiutalt támogatási 

összegből 

visszafizetendő  

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

 

Az elmúlt évek során az ellátotti létszám emelkedésével fokozatosan növekedett a ténylegesen 

teljesített feladatmutató is.  

 

2015. július 31-én az ellátást igénylők létszáma: 44 fő 

     Szentgotthárd: 30 fő 

     Kistérség: 14 fő 

 

 

 

2.2.5.Támogató Szolgálat  
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A támogató szolgálat 2009. január 01-től a befogadott pályázatok alapján finanszírozási 

szerződéssel működik 2015. december 31-ig. 

A finanszírozási időszak: 2015. január 01-től – 2015. december 31-ig. 

A finanszírozás kiszámíthatóságának biztosítása érdekében a pályázati rendszer 2016. január 

1-jétől megszüntetésre kerül, és a fenntartók a költségvetési törvény által meghatározott 

feltételek szerint fognak támogatásban részesülni. 

2015. évi finanszírozási szerződés száma: TSZ-030/4-2011.  

2015. évre vállalt feladatmutató 3200 

Ebből – szállító szolgáltatásra vállalt feladatmutató: 1800 

- személyi segítésre vállalt feladatmutató: 1400 

 

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  

 

Feladatmutató igények teljesülése 

14. számú táblázat  

 

Finanszírozási 

szerződés alapján 

2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 

Vállalt 

feladatmutató  

3300 3400 3200 3200 3371 3200 

Működési 

támogatás összege  

8.040.000 

Ft 

8.220.000 

Ft 

7.860.000 

Ft 

8.550.000 

Ft 

8.848.500 

Ft 

8.550.000 

Ft 

Ténylegesen 

teljesített 

feladatmutató  

7074,21 7637,78 7601,29 6845,1831 5832,6735 4838,85 

Kiutalt támogatási 

összegből 

visszafizetendő  

0 Ft 0 Ft 0 Ft  0 Ft 0 F 0 Ft 

 

2013, 2014-ben a ténylegesen teljesített feladatmutató csökkenése azzal is 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 fele-fele arányban – a szállítási kapacitás szinte 100%-

os kihasználásával - 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.  

 

15. számú táblázat 

Támogató szolgáltatást igénybe vevők adatai 2011- től 2014-ig az éves statisztikai jelentések 

alapján 
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Támogató szolgálat 

 

Település 2010.12.31 2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 

Szentgotthárd 22 24 21 24 21 

Csörötnek 4 4 4 3 3 

Rönök 1 1 1 1 1 

Magyarlak 2 3 3 2 3 

Rábagyarmat 1 1 1 2 2 

Szakonyfalu 1 1 1 2 0 

Rátót 0 1 1 0 0 

Összesen: 31 35 32 34 30 

 

 

A 2014-es évben az ellátásból kiesett 12 fő elhalálozás, szociális intézménybe költözés miatt. 

Új felvételes 8 fő volt. 

A támogató szolgáltatást igénybevevők közül 14 fő egyedül, 15 fő családban és 1 fő szociális 

intézményben él. 

 

16. számú táblázat 

2014. december 31-i ellátotti létszám megoszlása szociális rászorultság alapján 

 

2014. december 31-i ellátotti létszám: 30 fő 

  Szociálisan rászorult Szociálisan nem rászorult 

Szentgotthárd 8 fő 13 fő 

Magyarlak 3 fő 0 fő 

Csörötnek 0 fő 3 fő 

Rönök 1 fő 0 fő 

Rábagyarmat 0 fő 2 fő 

Összesen 12 fő 18 fő 

 

Az ellátottak 70 %-a Szentgotthárdon él, míg 30 %-uk a kistérségben. A fogyatékosság típusa 

szerint: értelmi fogyatékos 5 fő, látássérült: 3 fő, mozgássérült 3 fő, halmozottan sérült 0 fő, 

egyéb kategória: 1 fő.  

 

Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2014. december 31-én 
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Ellátottak korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása 

2014. XII. 31.-én (30 fő)

Támogató szolgálat

 

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 Szombathelyen és Jákon lévő közoktatási 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 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 személyi segítést, az 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 2015. évi díjelőírásai  

1, Szociálisan rászorultak esetében:  

 Szállítási kilométer intézményi térítési díja: 130 Ft/km.  

a) heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 100 Ft/km, 

b) munkaidőn túl, illetve hétvégén és ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítás 

kilométerdíja: 150 Ft/km.  

 Személyi segítés intézményi térítési díja: 750 Ft/óra  
2, Szociálisan nem rászorultak esetében 
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 Szállítási kilométerdíj: 170 Ft/km, kivéve heti rendszeres közoktatási intézménybe 

szállítás esetén: 100 Ft/km 

 Személyi segítés óradíja: 1500 Ft/óra.  
 

2015. július 31-én az ellátotti létszám: 29 fő 

   Szentgotthárd: 21 fő 

   Kistérség: 8 fő 

 

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 kötelező és önként vállalt alapszolgáltatások 
vonatkozásában a határozatlan időre szóló működési engedélyek megtartása, ennek 

érdekében a személyi és tárgyi feltételek szükség szerinti biztosítása. 

 A szolgáltatások működtetéséhez használt szállító járművek:  étkeztetésnél – Renault 

Kango – 6 éves, Támogató szolgálatnál - Renault Trafic – 8 éves – szükség szerinti 

cseréje. 

A gépkocsik magas életkora, valamint a jelentős napi igénybevétel miatt a 

karbantartási költségek folyamatosan emelkednek, fenntartásuk egyre több 

költségvetési forrást igényel, ezért célszerű 2016-ban és 2017-ben tervezni a 

cseréjüket. 

 Házi segítségnyújtás szakfeladaton a fokozatosan egyre több gondozási órát igénylő 
dementálódott ellátotti létszámhoz viszonyítva a jelenleg rendelkezésre álló minimális 

szakmai létszámkeret 1-2 fővel történő növelése, fejlesztése, hogy a távollétek idején 

(táppénz, szabadság, szabadnap, továbbképzés, stb.) se jelentsen gondot a folyamatos 

munkaszervezés. 

 Közigazgatásilag a városhoz csatolt településeken 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. 

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 07. 

 

Tisztelettel: 

 

Fábián Béláné 

Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

 
29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. Melléklet 

 

 

 
 



. 

 
30 

 

SZENTGOTTHÁRD ÉS TÉRSÉGE 

EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS      

BÖLCSŐDE               

TÓTÁGAS BÖLCSŐDE 

 

 

INTÉZMÉNYEGYSÉG -VEZETŐI     

BESZÁMOLÓ  

A 2014/2015-ÖS NEVELÉSI ÉVRŐL 

 

 
 

 
  Dr. Dancseczné Kovács Tünde      

  Szentgotthárd, 2015. augusztus 10. 
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Bevezetés 

A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai 

szabályait az 1997. évi XXXI. Törvény - a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV.30) 

NM rendelet - a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről 

szabályozza.  

Mindezeken kívül „A bölcsődei nevelés-

gondozás szakmai szabályai” című 

módszertanlevél útmutatója, valamint A  

gyökerek  és szárnyak  nevű közös 

pedagógiai  program alapján folyik az 

intézmény szakmai munkája.  

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő 

nappali felügyeletét, gondozását, nevelését foglalkoztatását és étkeztetését biztosítjuk, azon 

gyermekek számára, akiknek szülei, munkavégzésük, munkaerő- piaci részvételt elősegítő 

programban, képzésben való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni 

ellátásukról nem tudnak gondoskodni.  

A Tótágas Bölcsődében a napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatás időtartama a 

szülő munkarendjéhez igazodik, 12 órás nyitva tartási renddel.  A bölcsőde, a családban 

nevelkedő 3 éven aluli gyermekek szakszerű gondozását, nevelését 4 csoportban 54 

férőhelyen biztosította. Az alapító okirat módosítása (2014.06.12.) óta 68 férőhelyen 5 

csoportszobában nyílik erre lehetőség. 

Nevelő munkánk során törekszünk arra, hogy szeretetteljes környezetben harmonikusan 
fejlődő, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk. A derűs, oldott és szeretetteljes légkör, 

mely csoportjaink mindennapjait meghatározza, a különösen nehéz adaptációs időszak 

nehézségeinek feldolgozását is segíti. 
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A bölcsődébe járó gyermekek különféle szociális háttérből érkeznek szinte minden réteget 

képviselve, mely lehetővé teszi, hogy az eltérő kultúrából érkezők jól integrálódjanak, 

szocializálódjanak, így már a korai életszakaszban fontos társadalmi értékek közvetítésére 

nyílik lehetőség.  

Intézményünknek különösen fontos a jó színvonalú  szolgáltatás, mely úgy gondolom 

megfelelő hatékonysággal és kihasználtsággal működik, hisz nem kötelezően ellátandó 

önkormányzati feladatként a fenntartó nagy anyagi terhet vállal magára.  

 

A gyermekek szülei a város munkahelyei mellett a szomszédos ausztriai  településeken 

vállalnak munkát.  

Felvételi kérelmük benyújtásakor döntő indok, hogy mindkét szülő dolgozik, de nagyon 

fontos prioritás a gyermekek szociális háttere is (gyermekét egyedül nevelő szülő, 

ingerszegény elhanyagolt környezet, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 3 vagy több 

gyermek, fogyatékos gyermek a családban). Gondozó-nevelő munkánk alapját a 

gyermekvédelem preventív funkciója jelenti, hiszen nevelőink minden cselekedetükben 

preventív feladatot látnak el, ezzel nagy mértékben segítik a gyermekek egészséges 

szocializációját. Bár a szülők anyagi, családi gondjait nem tudjuk megoldani, a gyermekek 

gondozása, nevelése, fejlesztése alkalmat adhat az elvárható szülői magatartás formálására.  

A családok értékrendjének, szokásainak elfogadása, az esetlegesen eltérő nevelési elvekben a 

közös pontok megtalálása, egyeztetése együttműködésünk alapját képezik.  

Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely 

kihasználtság a bölcsődei 

intézményegységben 

 

Feladat 

ellátási hely 

megnevezése 

           

                              SZEOB Tótágas Bölcsődéje 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 

68 fő 

Bölcsődei csoportok 

száma 

4 

 01.szept. 01.okt. 31. dec. 31. máj.  

Bölcsődés s gyermekek 

létszáma 
37 38 39 49 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 

2 2 2 2 

Hátrányos helyzetű   1  

Három vagy több 

gyermekes család 

gyermeke 

2 2 1 2 
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A 5014/2015-ös nevelési évben 49 gyermek felvételére került sor, férőhely hiány miatt 

gyermeket eltanácsolni nem kellett. Május 31-ig 2 gyermek bölcsődei jogviszonya szűnt meg 

a család Szentgotthárdról való elköltözése miatt. Ebből a létszámból szeptember 1-től 26 

gyermek vesz részt az óvodai nevelésben. Az óvodába való átmenetet igyekszünk 

megkönnyíteni azzal, hogy az óvodapedagógusok felkeresik a bölcsődében az óvodába menő 

gyermekeket és tájékozódnak fejlettségi szintjükről, szokásrendszerükről, lehetőség nyílik a 

tapasztalatok átadására.  A gyermekek a saját gondozónőjükkel együtt meglátogatják a leendő 

óvodai csoportszobát, a leendő óvónénit. Ismerkedési lehetőséget teremt az intézmény által 

szervezett közösösen megtartott gyermeknap. 

2.2 adattábla, csoportonkénti kimutatás 

 

csoportok 
a csoport 

típusa  
01.szept. 01.okt. 31. dec. 31. máj. 

 

Misi mókus csecsemő 
6 7 7 11  

Napsugár tipegő 
12 12 12 14  

Sün Balázs vegyes 
10 10 12 11  

Pöttyös 

Katica 

vegyes 
9 9 10 13  

 

A 15/1998 NM rendelet 40. § (2) (3) bekezdése szabályozza a bölcsődei férőhelyek számát, 

mely radikális változást jelent 2010 júliusától. Míg korábban 40 férőhelyen alkalmanként 

120-140%-ra voltunk feltöltve, a törvény megjelenését követően maximalizálták és életkorhoz 

kötötték az egyes csoportokba felvehetők számát.  

Így ettől az időponttól és jelenleg is a 4 csoportban  – egy 12 fős, három 14 fős -  végezzük a 

gyermekek napközbeni ellátását. A 12 fős csoportban kizárólag 2 év alatti gyermekeket 

nevelünk-gondozunk.  

A bölcsődébe felvett gyermekekről a jogszabályban meghatározott módon nyilvántartást 

vezetünk. A felvétel napján minden gyermeket, mint igénybevevőt rögzítünk a TAJ alapú 

nyilvántartásban. Az igénylések megtörténtéről napi szinten jelentési kötelezettsége van az 

intézményegység-vezetőnek. 

A 2015/2016-os nevelési évre a mai napig 24 gyermek felvételét kérték a szülők. A felvétel 

eredményéről a szülőket írásban tájékoztattuk.  Szeptember hónapban 41 gyermekkel tudjuk a 

nevelési évet elindítani. 

 Felvétel során elsőbbséget élvezett az a gyermek, akinek mindkét szülője a munkaerőpiacon 

való részvétel miatt nem tudja gyermeke napközbeni ellátását biztosítani, illetve a szociálisan 

hátrányos helyzete indokolttá teszi az egészséges fejlődés miatt  az intézményi nevelést, 

gondozást, étkezést. 
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2.2. adattábla, bölcsődei felvételek a 2014/2015-ös nevelési évre (2015. május 31-i adatok) 

 

 A2014/2015. 

nevelési évre 

beiratkozott 
gyermekek 

létszáma 

 

Nemek aránya A gyermekek korösszetétele 

fiúk 

 

lányok 

 

20 

hetes- 

10 

hnp  

 

 11-

18 

hnp 

19-

36 

hnp 

37 

hó 

és a 

felet

t 

SZEOB Tótágas 

Bölcsődéje. 49 22 27 
  

3 ͟29 17 

 

2.3.adattábla, bölcsődei férőhelyek kihasználtságáról a 2014/2015-ös nevelési évre (2015. 

május 31-i adatok) 

 

Hónapok 

Beíratott gyermekek 

száma, akik ellátásban 

részesültek és az adott 

hónapban 10 napnál 

többet nem hiányoztak 

összesen (fő) 

Férőhely hány %-

a 

Havi 

beíratott 

létszám 

Nyitvatar-

tási napok 

2014. 2015. 2014. 2015. 2014

.. 

2015

. 
 2015 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Szeptember 35  84%  37  22  

Október 33  65%  38  21  

November 39  83%  39  20  

December 38  68%  39  17  

Január  36  72%  40  20 

Február  34  67% 

 

 41  20 

Március  34  75%  41  22 

Április  41  76%  45  20 

Május  45  80%  49  19 

 

A statisztikai adatokból jó látható, hogy a kihasználtság, a feltöltöttség bizonyos hullámzást 

mutat. A férőhelyek feltöltése folyamatos, melynek befolyásoló tényezője  a szülők munkába 

állásának ideje, illetve  meghatározó a gyermekek betöltött életkora.  

A létszámok alakulását az adott hónapokban, lényegesen meghatározza a gyermekek 

egészségi állapota, bizonyos fertőző betegségekkel szembeni fokozott érzékenységük. 
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Kimutatás a férőhely kihasználtságáról havi megoszlásban 

2014

84%
65%

83%
68%

0%

50%

100%

Szeptember Oktober November December

Férőhely kihasználtság

 

Kimutatás a férőhely kihasználtságáról havi megoszlásban 

2015

72%
67%

75% 76%
80%

60%

70%

80%

90%

Január Február Március Április Május

Férőhely kihasználtság

 

A bölcsődei nevelés-gondozás alatt, a gondozás minden percében nevelünk. A gondozás 

során a nevelő törekszik, az önállósági törekvések ösztönzésére, a kompetencia érzés 

átélésére. A gyermek napirendjét a szabadjáték és az irányított programok határozzák meg, 

melyek tapasztalatszerzésre, szociális, kognitív képességek fejlődésére adnak lehetőséget.   

3. adattábla, bölcsődei gondozási díjak összegéről a 2014/2015-ös nevelési évre (2015. 

május 31-i adatok) 

 

HÓNAP 

BEÍRATO

TT 

GYEREK 

A 

gondozási 

díjból 

származó 

összes 

bevétel Ft. 
 

A 

gyerekek 

száma 

akik után 

gondozás

i díjat 

fizettek 

Gondozási 

díj fizetése 

alól 

mentesülő 

gyermeke

k száma 

 

SZEPTEMB

ER   37 227.630 Ft 31 6 
 

OKTÓBER   38 294.995 Ft 30 8 
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NOVEMBE

R   39 243.060 Ft 31 8 
 

DECEMBE

R   39 245.300 Ft 32 7 
 

JANUÁR  40 204.980 Ft 33 7 
 

FEBRUÁR   41 223.305 FT 35 6 
 

MÁRCIUS  41 317 450 Ft 35 6 
 

ÁPRILIS   45 265 745 Ft 38 7 
 

MÁJUS   49 341 274 Ft 42 7 
 

 

A fenntartó a 2014/2015-ös nevelési évre az előző évre kiszabott napidíjakat hagyta jóvá. A 

gondozási díj fizetése alól mentességet élveztek a gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülők, valamint 3 vagy több gyermeket és a tartósan beteg gyermeket nevelő családok.  

Éves szinten összesen 2.064.270,- Ft bevétel származott a gondozási térítési díj fizetéséből, 

amivel a fenntartó az intézet működési kiadásaihoz járult hozzá.   

4.Adattábla a bölcsődei programok, szülői 

kapcsolatok ünnepek, nevelés nélküli 

munkanapról 

Megnevezése IDŐPONT Részt vevő 

gyermekek 

létszáma 

Részt vevő 

szülők 

létszáma 

Részt vevő 

külső 

vendégek 

létszáma 

HÓ NAP A program 

ideje tól-ig 

Népmese világnapja: 
nagycsoportos 

óvodások mesét 

báboztak el a 

bölcsődéseknek 

2014. 

szeptember 
30. 10.00-11.00 37   

Magyar nyelv napja:  

zenehallgatás,       (élő 
gitár kísérettel 

népdalok 

meghallgatása), 

éneklése 

      2014. 

november 
13. 30 perc 

minden 

gyermek 
  

Hagyományápolási 

céllal megtartott 
ünnepeink (Mikulás,    

karácsony, Farsang, 

Húsvét,  

az ünnephez közeli 

időpontokban 
 

minden 

gyermek 
  

Bölcsőde kóstolgató: az 2015.  18. 9.00-11.00 12 26  
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újonnan érkező 

gyermekeknek 

április 

Gyermeknap a Játékvár 

Óvodával közösen 
2015. máj. 30. 14.00 -18.30 280 250 100 

Nevelés nélküli 

munkanap: Bölcsődék 

Napjáról megemlékezés 2015. ápr. 21. 

Szakmai 

továbbképzés, 

tapasztalatcsere 
 

  

Dr Szabó 

Ágnes,Gyenesdi

ás Bölcsőde 
kisgyermekneve

lői 

5. Adattábla a szülőkkel való 

együttműködés formáiról  

 

 

Dátum Megnevezése 

Tartalma 

Részt 

vevő 

szülők 

száma 

Részt vevők 
hó nap  

SZEOB Tótágas 

Bölcsődéje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.08. 

 
15. 

szülői értekezletek 

újonnan érkező 

gyermekek 

szüleinek 

 

SZMSZ, 

Házirend, 

napirend 

ismertetése, 

 

39 

igazgató, 

int.egység-

vezető, 

minden 

kisgyermekn

evelő 

204.11. 05. 

összevont szülői     

értekezlet 

 

beszoktatás 

tapasztalatainak 

összegzése, 

programnaptár 

ismertetése 

 

45 

int.egység-

vezető, 

minden 

kisgyermekn

evelő 

2014/ 2015  okt. 

és aug. 
 

Érdekképviseleti 

Fórum Értekezlete 

alakuló ülés 

 

értékelő ülés 

2 

 

 

2 

kisgyer- 

meknevelő 

2015.05. 27. 

Szülőcsoportos 

beszélgetések 

 

tájékoztatás a 

gyermekek főbb 

fejlődési, érési 

folyamatairól 

26 
saját 

gondozónő 

 

 A gyermek szülője vagy törvényes képviselője, továbbá a gyermek érdekeinek védelmét 

ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek 

az intézmény vezetőjénél vagy érdekképviseleti fórumánál, az ellátást érintő kifogások 

orvoslása érdekében, a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói 

kötelezettségszegése esetén. Bölcsődénkben az ellátás tekintetében a szülők nem éltek 

panasszal, a fórumnak, panaszkezelés céljából nem kellett üléseznie. 
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73,0%

27,0%

Részvétel a SZEOB Tótágas Bölcsödéjében tartott 
szülői értekezletén 2014 augusztus 

Részt vett Nem vett részt

85,0%

15,0%

Részvétel a SZEOB Tótágas Bölcsödéjében tartott szülői 
értekezletén 2014 oktober 

Részt vett Nem vett részt

79,0%

21,0%

Részvétel a SZEOB Tótágas Bölcsödéjében tartott szülői 
értekezleten 2014-i nevelési évben

Részt vett Nem vett részt

 

A szülők és a nevelők közötti partneri kapcsolat kialakítása, elengedhetetlen feltétele a 

gyermekek harmonikus fejlődésének. A statisztikai adatokból leolvasható, hogy a szülők a 

kapcsolattartás csoportos formáira is tartanak igényt. Az éves munkatervben meghatározott 

feladatok megvalósításáról feljegyzést készítünk. 

6.1 Személyi és tárgyi feltételek 

 

A bölcsőde statisztikai személyi állománya:  12 fő (9 kisgyermeknevelő, 3 fő technikai 

dolgozó). A technikai dolgozók a gyermekek felügyeletét látják el és felelnek  az épület 

tisztaságáért. 

A bölcsőde kisgyermeknevelői létszáma és képesítése megfelel a 15/1998 (IV.30.) NM 

rendelet által meghatározott személyi feltételeknek.  Csoportonként 2 fő kisgyermeknevelő 

neveli-gondozza a gyermekeket „saját gondozónő‖ és felmenő rendszerben, törvényileg 

meghatározott 7 órás csúsztatott munkarendben. Kilenc fő kisgyermeknevelőből 2 fő 

rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Két fő kisgyermeknevelő nyugdíjba vonult, helyüket 

sikerült fiatal, OKJ-s képesítéssel rendelkező kollégákkal feltölteni. 

 

6.2. Tárgyi feltételek 

 

A gyermekek életteréül szolgáló csoportszobák közül kettőben sikerült a régi, kopott, 

elhasználódott gyermek asztalokat, székeket, a nyitott és zárt polcokat, játszószőnyegeket 

lecserélni és ezáltal  esztétikusabbá tenni a tárgyi feltételeket. A szobák berendezése 

gyermekbarát, esztétikus, melyet a nevelők hangulatossá varázsolnak az évszaknak, vagy 

éppen aktuális ünnepnek megfelelő dekorációkkal. Játékeszközök a gyermekek életkori 

sajátosságainak, valamint a szakmai előírásoknak megfelelőek. 
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A 2013-as évben lefolyt szakmai ellenőrzés során kifogásolt bölcsődei udvarrész lekerítése 

megtörtént, költségét az intézményi költségvetési forrásból fedeztük. Az épület északi része 

térburkolatot kapott, a játszóudvaron lévő játékkészletünket szeretnénk korszerű 

játékeszközökkel bővíteni, mely esetleg a bölcsődei ellátás iránti igényt erősíthetné. 

7. Továbbképzés 

A kisgyermeknevelők továbbképzése az intézmény által elkészített továbbképzési terv szerint 

történik, 6 év alatt kell továbbképzési kötelezettségüknek eleget tenni, a 60 kredit pontot 

megszerezni. 

A továbbképzési rendszer átalakul, az Európai Unió által finanszírozott, ingyenes képzéseken 

lehet részt venni.  Két fő kivételével minden szakdolgozónak 2013-ba kezdődött az új 

továbbképzési időszaka, 2019-re kell megszerezniük a kreditpontokat. A 2014/2015-ös évben 

2 kisgyermeknevelő vett részt akkreditált továbbképzésen, melynek költségét részben 

pályázati, részben intézményi költségvetésből fedeztük. (lásd intézményvezetői beszámoló). 

Szakmai folyóiratok, házi továbbképzés keretében is igyekszünk a szakmai tudásunkat 

fejleszteni. A  2014-es évben megtartott házi továbbképzésen, a kisgyermeknevelők 

egészségfejlesztésének lehetőségéről és a bölcsődés korú gyermekek társas kapcsolatainak 

alakulásáról tartott 2 nevelő előadást. 

 

8. Szakmai munka 

 

A bölcsődei nevelés gondozás minden tevékenységével a gyermekek személyiségének teljes 

kibontakoztatását igyekszik megvalósítani. A szakmai irányelvek betartásával és 

alkalmazásával végezzük a gyermekek ellátását. Munkánkban érvényesül más etnikumhoz, 

kisebbséghez tartozás elfogadásának elve. 

A nevelők meleg, szeretetteljes odafordulással a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait, 

fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotukat figyelembe véve segítik fejlődésüket. 

Minden esetben érvényesül az egyéni bánásmód. Mindannyiunk közös célja egészséges, 

nyitott és boldog gyermekeket nevelni, figyelembe véve, hogy eltérő adottságokkal és 

képességekkel, fejlődési ütemmel, olykor az optimálistól jelentős lemaradással küszködve 

kell pedagógiai módszereinket az egyénekhez igazítani.  

A gyermekek érzelmi biztonságát növeli a személyi és tárgyi állandóság, a saját gondozónő 

rendszer, a folyamatos és rugalmas napirend. Munkánkban érvényesül a fokozatosság, a 

pozitívumok erősítése, a rendszeresség elve. Az adaptációs időszak nehézségei után 

gyermekeink, derűsek, aktívak és a világra nyitottak. A szülőkkel való együttműködésünk 

partneri, a kölcsönös tájékoztatáson alapulva őszinte.  

Fontosak a napi találkozások, ahol lehetőség van információk átadására, esetleges problémák 

megbeszélésére. A kapcsolattartás formái: családlátogatás, beszoktatás, szülői értekezlet, 

írásos tájékoztatók. A családokkal sikerült jó kapcsolatot kialakítani, bizalommal fordulnak 

hozzánk, látják, hogy gyermekeik jól érzik magukat, folyamatos fejlődésük biztosított. A 

gyermekek fejlődését, érési folyamatait a nevelők  folyamatosan nyomon követik, a fejlődési 

lapon a gyermek 1 éves kora alatt havonta, 1 év felett 3 havonta vezetik. Szülő számára 

biztosított a dokumentumokba való betekintés. 

A gyermekek nagy része az édesanya közreműködésével és jelenlétében kezdte meg 
bölcsődei életét, mely nagymértékben megkönnyítette a beilleszkedésüket, a számukra 

idegen, olykor riasztónak tűnő világ elfogadását.  

 A kisgyermeknevelők az egészséges életmód alakításával, az egyéni igények fegyelembe 

vételével segítik a kultúrhigiénés szokások mielőbbi kialakulását. Mindezt jól szervezett 

napirend segítségével érik el, melyben a gyermek jól tájékozódik, ismeri a folyamatok helyét, 

sorrendjét és a várakozási idő a lehető leg- rövidebb. Fürdőszobákban a felszerelt plusz 
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mosdók  használatával   ki tudjuk iktatni a felesleges várakozási időt. Az éves munkatervben 

az egészséges életmód megalapozására helyeztük a hangsúlyt; gyümölcs és zöldségnapokat 

tartottunk, az alkotótevékenységek (színezés, gyurmázás, ragasztás) a zöldségek, gyümölcsök 

köré épültek, tornaszobában, szabadban több mozgásos játék jelent meg a napirendben.  

Egészségmegőrzéshez kapcsoló témában hívtunk előadott, Dr Krekó Kata. Csatlakoztunk a 

papírgyűjtéshez a szülők bevonásával, a nagyobb gyermekeknek a hulladék 

újrahasznosításáról próbáltak ismeretet adni a kisgyermeknevelők. 

A gyermekek egészségügyi ellátását dr. Tőkés Emma gyermek szakorvos látja el, minden 

reggel vizitel a csoportokban, negyedévente fejtetvességi vizsgálatot végez, a 

szűrővizsgálatok eredményét dokumentáljuk. 

Megkülönböztetett figyelemmel és többlet törődéssel segítjük a nehezen szocializálódó, 

lassabban fejlődő, hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését. A gyermekek kiegyensúlyozott 

fejlődése érdekében, ha szükséges állandó folyamatos kapcsolatot tartunk a 

családgondozóval, védőnővel. Gyermekvédelmi felelősünk minden év elején felméri a 

hátrányos helyzetű gyermekeket, a lehetséges támogatások eléréséhez információt ad a 

szülőknek, rászoruló családoknak alkalmanként felajánlásokat (ruha, cipő) oszt ki, 

életvezetési tanácsokat ad.  Havonként megtartott Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

koordinációs ülésein részt vesz, a tavalyi évben 2 alkalommal pedagógiai jellemzést készített 

a szolgálat kérésére.  

 

Összegzés 

 

Napjainkban jelentős változások zajlanak a napközbeni kisgyermek ellátás területén.  

Munkánkat nagy odaadással és megalapozott szakmai tudással végezzük. Egy igen érzékeny 

korosztály ellátását bízzák ránk a szülők, ahol a tévedésnek, hibázásnak helye nincs, ahol csak 

a mindenek feletti elfogadás, az együttműködés és megértés dominálhat.  

Szeretném megköszönni folyamatos támogatásukat, hogy minden feltételt biztosítottak ahhoz, 

hogy nyugodt körülmények között végezhessük munkánkat.  

 

Szentgotthárd, 2015. augusztus 10. 

 

 

 

     Dr. Dancseczné Kovács Tünde 

          intézményegység-vezető 
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A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI törvény a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály és az Intézmény 

szakmai programjába meghatározott célok, feladatok alapján végzi .  

2011 évtől a Nyugat- dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal 

Szombathelyi Kirendeltségének tanúsítványa alapján, a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat határozatlan időre szóló működési engedély alapján végzi, a gyermekjóléti 

szolgáltatást a helyettes szülői ellátást, valamint a családsegítő szolgáltatást.  

A gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekvédelem) olyan tevékenységek, eszközök és 

intézmények együttese, amely a gyermeki jogok védelmét, a gyermekek harmonikus testi, 

értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, a családban történő nevelését, a veszélyeztetettség 

megelőzését illetve megszüntetését, valamint a családjából már kiemelt gyermeknek a saját 

családba történő visszahelyezését célozza, és ezek által biztosítja a gyermekek számára azt a 

védelmet, amit fizikai és szellemi érettségük hiánya indokol. A gyermekvédelmi 

szolgáltatások igénybevétele önkéntesen vagy hatósági kötelezéssel lehetséges. E 

szolgáltatások a gyermekjóléti alap- és a gyermekvédelmi szakellátásokra tagolódnak. 

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tapasztalatai :  

Az intézmény két szakmai egysége (Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat) heti 

rendszerességgel team üléseket tart, melynek során a Szolgálat működésével és az 

esetkezelésekkel kapcsolatos információk, feladatok stb. is megbeszélésre kerülnek. Ezen 

felül a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szükség szerint csoport megbeszéléseket 

tartanak, ahol a gondozásra szoruló családok eseteinek széleskörű megbeszélésére, a 

lehetséges megoldások számbevételére is sor kerül. Az esetmegbeszéléseken a kiemelkedő, 

nehéz esetek részletes megbeszélésére is sor kerülhet. Ebben a közegben támogatni tudjuk 

egymást az esetleges elakadásokban és az esetekkel járó lelki terheltség feldolgozásában. Az 

esetmegbeszélések átfogó megbeszélése azért is szükséges, mert a Szolgálat munkatársai 

számára 2014-ben sem volt biztosított a szupervízió lehetősége.   

 

2014. 03. 05-én a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló jogszabálynak eleget téve megszerveztük, és megtartottuk az 

Éves Gyermekvédelmi Tanácskozást.  
Intézményünk 2014. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmaközi együttműködésre. 2014-

ben a Szolgálat módszertani segítséget igényelhetett a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségéről. Szolgálatunk 2014. évben több alkalommal 

vette fel a kapcsolatot a megyei kirendeltséggel, állásfoglalás céljából.  Az év során az egyes 

gyermekvédelmi jogszabályok változásait minden esetben megbeszéltük a módszertani 

feladatokat is ellátó intézménnyel, annak érdekében, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást 
jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük. A veszélyeztetett gyermekek ellátása során 

szükség szerint rendszeresen kapcsolatot tartottunk a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális 

és Gyámhivatalával, konkrét esetkezelések kapcsán kaptunk gyermekvédelmi segítséget. 

2014. évben is szoros kapcsolatot tartottunk fenn a Vas Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével szakmai kérdések megbeszélése miatt. A 

megbeszélések célja, a kötelező védőoltásokat megtagadó szülők gyermekeinek gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi ellátása, Szolgálat kompetenciái, lehetséges intézkedési tervek kialakítása 
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a kiskorúak jólétének érdekében, illetve a társ szakmák munkájának összehangolása, egymás 

segítése.  

 2014. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt 

szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal 

Járási Gyámhivatalával is szoros kapcsolatot tartott fenn az Intézmény. A súlyos fokban 

veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban, szükség szerint személyes konzultációra is 

sor kerül a Járási Gyámhivatallal. A Járási Gyámhivatal és a Gyermekjóléti Szolgálat az év 

során folyamatosan együttműködött, a gyermekvédelmi intézkedés alá vont kiskorúak 

ügyében. Szolgálatunk az elmúlt évekhez képest 2014-ben is rendszeres kapcsolatot tartott a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal, mint szakmai – gyermekvédelmi, mint 

szociális jellegű kérdések megbeszélése miatt. Intézményünk szakfeladatai nem lennének 

képesek a hátrányokkal vagy veszélyeztetettségben élő családok, egyének helyzetének 

javítására, ha az Intézmény fenntartója, a helyi Önkormányzat, és a Képviselő Testület , a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa maximális pozitív 

irányú figyelme és segítsége nélkül.  

 

2014. évben szabálysértési esetekben, a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási 

Hivatal Hatósági Osztály szabálysértési ügyintézőjével, egy esetben volt közös 

intézkedésünk. Ennek fő oka, a tavalyi évben megvalósult komplex családgondozás hatása, 

illetve a szülők, diákok, oktatási intézmények motiváltsága, szakmai segítség elfogadása. 

Ezen javulás 2015. évben már nem mondható el, hisz folyamatosan jelzéssel éltek a 

gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó jelzőrendszeri tagok, súlyos deviáns magatartást 

mutató tanulókkal kapcsolatban. Ezen ügyek esetkezelése folyamatban van.  

2014. évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, hat alkalommal valósult meg 

szakmaközi megbeszélés, a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság 

keretein belül. A szakmaközi megbeszélések célja, hogy az adott szakmák képviselői és a 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai közt, még hatékonyabb legyen a kommunikáció, és 

egymást segítve végezzük gyermekvédelmi tevékenységünket. A megbeszélések érintették a 

közbiztonság, a védőnői szolgálat, a személyes gondoskodást nyújtók, az egyházak, a nevelés 

– oktatás, a civil szervezetek szakmai területeit.  

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014-ben is folyamatosan kapcsolatot tartott a 

helyettes szülővel, aki potenciális segítő lehet egy- egy esetkezelés kapcsán. Helyettes 

szülőhöz átmeneti gondozásra, gyermek nem került.  
A családok hatékonyabb megsegítése érdekében 2014-ben megvalósítottuk a tartós 

élelmiszergyűjtést. 2014. év november- december hónapjában a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat élelmiszergyűjtési akciót hirdetett. Szolgálatunk számára felajánlott 

tartós élelmiszereket, december hónapban a szociálisan nehéz életkörülmények között élő 

családok körben kiosztottuk. Ezen felül Szolgálatunk ruha adományokkal, és háztartási 

eszközök felajánlásával is segítette a családokat. Valamint a Szolgálatunk  által a keres - 

kínál szolgáltatást is folyamatosan működteti.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat és jelzőrendszeri tagjainak együttműködésének bemutatása:   

 

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat észlelő – jelzőrendszert működtet.  

 

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok, 

a bölcsőde, az óvoda, az általános iskolák és középiskolák, a Pedagógiai Szakszolgálat, Járási 

Gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, egyházak, a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek, munkaügyi kirendeltség. A jelzőrendszeri 

tagok intézményeinek képviselői részt vesznek a havonta megrendezésre kerülő 
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Családvédelmi és Egészségnevelő koordinációs Bizottsági ülésen. A Bizottsági ülés célja, a 

prevenciós feladatokon kívül, hogy a szolgáltatásra szoruló gyermekeket és családokat érintő 

információkat megosszuk egymással. Az információk rögzítése a feladatok meghatározása és 

elosztása is megtörténik a részvevő szakemberek között. A Családvédelmi Egészségnevelő és 

Koordinációs Bizottsági ülés keretein belül, igyekeztünk a meghívottak számára szakmai 

segítséget nyújtani. Ezért különböző témákban előadásokat szerveztünk, ahol szakmai 

identitásukat felfrissíthették, megfelelő, gyors, hatékony információhoz juthattak feladataik 

ellátása terén. A koordinációs bizottsági üléseken tájékozattuk a jelzőrendszeri tagokat az 

aktuális jogszabályi változásokról. A változásokat részletesen megbeszéltük minden szakmai 

egység vonatkozásában. A Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottságnak 

jelenleg 41 tagja van. A jelzőrendszer tagjaira jellemző volt, hogy jelzéseiket megtették, több 

esetben sajnos még mindig késve, kevésbé kezdeményeznek hatósági intézkedést pl.: 

gyámhatóság felé irányított jelzést.    

 

Csoportfoglalkozások ismertetése 2014 évben:  

 

Bármilyen korosztállyal végzett csoportmunka nem csodaszer ugyan, nem képes a világ 

megváltására, de alkalmas arra, hogy örömet adjon gyermekeknek, megtanítsa Őket, hogyan 

találják meg önmagukat és másokat az egyre jobban elidegenedett világunkban.  

 

Intézményünk a lelki telefon segély szolgáltatásokhoz hasonlóan, „anonim‖ módon képes 

segítséget nyújtani az ún. facebook oldalon, tanácsadás, meghallgatás, komplex 

segítségnyújtás kapcsán. Elmondható, hogy 2014. évben folyamatosan kértek segítséget a 

hozzánk fordulók, leginkább lelki – mentális túlterheltség problémájával, de előfordult, hogy 

nem várt várandóság miatt is tanácsadást kellett nyújtanunk, vagy csupán beszélgetést 

igényelt a kliens. Tapasztalatunk, hogy az internetes felületen a gyakran súlyos problémákkal 

küzdő személyek könnyebben kérnek segítséget, mivel a szemtől - szembeni helyzet 

frusztráló hatású lehet, gondjaikat nehezebben fogalmazzák meg, vannak, akik elutasítják a 

személyes kontaktot. Nekik ideális helyzetet teremthet az említett felületen való 

kommunikáció, szorongás csökkentő módszer.    

 

Gyermekjóléti szolgáltatás tapasztalatai 2014-ben: 

 

 Krízisesetek: 

 

2013. évhez képest (11 gyermek) 2014.-ben évben 24 gyermek esetében krízis ellátásra volt 

szükség súlyos gyermek veszélyeztetettség miatt. Vezető probléma a szülők közti kapcsolati 

nehézségek, melyek hosszabb folyamatok után több esetben életveszélyes állapotokhoz 

vezettek, családon belüli bántalmazás miatt, OKIT beavatkozása is szükséges volt, a 

bántalmazott szülőt, és gyermekét Védett Házba menekítettük.  Következő súlyos szociális 

probléma, mely azonnali intézkedést igényelt, ismeretlen helyről költözött családok, akik 

gyermekeik lakhatását nem tudták megoldani, ezért anyaotthoni elhelyezést kezdeményeztünk 

számukra, gyermekkorúak súlyos önveszélyes magatartása miatt azonnali fekvő betegellátást 
igényelt több esetkezelésünk, suiciditás is fennállt. Gyermekek fizikai ellátásának az 

elhanyagolása miatt sürgős intézkedést kellett indikálnia Szolgálatunknak, annak érdekében, 

hogy a gyermekek egészségügyi veszélyeztetettsége enyhüljön, lelki – mentális 

veszélyeztetettség miatt gyermekvédelmi intézkedést kezdeményeztünk a szülők kapcsolati 

problémái miatt. Drog fogyasztás miatt is szükséges volt krízis ellátás bekapcsolása a 

gyermek veszélyeztetettségének további megakadályozása miatt, szülő gyermek elleni fizikai, 

mentális abuzus miatt, gyámhatósági intézkedés vált szükségessé, várandós anya 

elhelyezéséről is krízis ellátás tekintetében kellett gondoskodnunk, mivel az anya hajléktalan 
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volt. Az esetek többségét jelen pillanatban is figyelemmel kísérjük, a családgondozás 

megvalósul. 

 

Védelembe vételek tapasztalatai 

 

 2014-ben a védelembe vett gyermekek száma 12 fő volt, mely 6 családot érintett. A 

gyermekek veszélyeztetettsége főképp ebben az esetben is családi kapcsolati problémák miatt 

alakult ki. A jelzőrendszerrel folyamatos, és szoros kapcsolat valósult meg a kiskorúak 

élethelyzetének figyelemmel kísérése érdekében. Járási Gyámhivatal felé a szükséges 

felülvizsgálatok megvalósítása érdekében Intézményünk, a komplex szakvéleményt minden 

esetben megküldte, több gyermek helyzete javult.   

 

Alapellátás célja, tapasztalatai: A Gyermekvédelmi törvény hatályba lépése új alapokra 

helyezte a gyermekvédelmet, a gyermekvédelem intézményrendszere teljes körű strukturális 

átalakuláson ment keresztül, amely kihatott a gyermekvédelmi szakma fejlődésére is. Ez azt 

jelenti, hogy a rendszerváltozás a Gyermekvédelmi törvény hatályba lépésével érte el a 

magyar gyermekvédelmet, a törvény megalkotása ugyanis önálló és független rendszerré 

formálta azt. A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzá járuljon a gyermek testi, 

értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének 

elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez Gyermekjóléti alapellátás és a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a 

megelőzéséhez. A gyermekjóléti alapellátás missziója a gyermekek jogainak érvényesülése 

érdekében egyrészt azon családok támogatása és megerősítése, amelyek gyermekeik 

felnevelésében nélkülözik a szükséges feltételeket, illetve ezeknek megteremtésében 

támogatásra szorulnak; másrészt a védelem biztosítása a gyermekek számára a fejlődésüket 

akadályozó vagy hátráltató veszélyek ellen. Az elmúlt évben is fő célunk a gyermekjóléti 

szolgáltatás terén a fokozatosság megtartása volt.  

 

Gondozáson kívüli esetek tapasztalatai:  

 

2014. évben 53 gyermek került egyszeri esetkezelés során a Gyermekjóléti Szolgálattal 

kapcsolatban. Hosszabb – rövidebb ideig kapcsolatban voltunk ezen kiskorúakkal és az Őket 

körülvevő szocializációs színterekkel. Legtöbb esetben tanácsadás, ügyintézés keretében 

nyújtottunk segítséget, de krízis ellátás is megvalósul ebben a formában.   

2014. évben az egyszeri esetkezelések kapcsán felmerülő problémák köre: családi kapcsolati 

nehézségek, ügyintézésekben, információnyújtásban való segítség, iskolai igazolatlan 

hiányzásokból adódó jelzések, gyermeknevelési problémák, anyagi, lakhatási problémák, 

kiskorúakat érintő tanulási, magatartási, pszichológiai, pszichiátriai elváltozások 

problémáinak kezelése valósult meg.   
 

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 óra igazolatlan hiányzás esetében az iskoláztatási 

támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül, valamint 16 év alatt elrendelik, 16 év felett pedig 

indokoltságtól függően elrendelhetik a gyermekvédelembe vételét. Más deviáns 



. 

 
46 

magatartásformák megnyilvánulása esetén a fiatalkorú párfogó felügyeleti ellátása is 

megvalósulhat.  

2014. évben összesen 8 fő gyermek ügyében jeleztek az oktatási intézmények igazolatlan 

hiányzásokat. Tapasztalatuk szerint az ellátási területünkön a legtöbb jelzést a III. Béla 

Szakképző Iskola és a Szentgotthárd és Térsége Magyarlak – Csörötnek Általános Iskola 

küldött. Tapasztalható a jelzések kapcsán, hogy gyakran nem a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően küldik a tájékoztatókat, előfordult, hogy 30 vagy 50 órát meghaladó igazolatlan 

hiányzásokról küldik csak a jelzéseket. A Gyermekjóléti Szolgálat minden esetben felvette a 

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

családi pótlékkal kapcsolatos változásokról.  
 

2013/2014 évi szociális, gyermekjóléti ellátás szempontjából - feltérképezés:  

 

Szolgálatunk 2013/2014 tanévben is bekérte a nevelő – oktató intézményekben ismert 

veszélyeztetett és hátrányos helyzetű kiskorúak adatait. A beérkezett információkból kiderült, 

hogy a jelzőrendszeri tagok 16 fő veszélyeztetett és 69 fő hátrányos helyzetű gyermeket és 

25 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket jeleztek. A jelzett kiskorúak nem jelentek 

meg új esetként, mivel a Szolgálat már kapcsolatban állt a gyermekekkel és azok szüleivel. A 

tavalyi évhez viszonyítva, a veszélyeztetett gyermekek száma növekedett. A hátrányos 

helyzetet jelentő probléma nagyobb arányban a gyermekek egészségi állapota, tartós 

betegségei (cukorbetegség, szíveredetű betegség, asztmatikus megbetegedés, látás 

rendellenesség, allergiás betegség, SNI). A hátrányos helyzetű gyermekek közt gyakori a 

szülők válása következtében kialakuló anyagi problémák felmerülése. A halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek esetében a gyermekek szüleinek alacsony iskolai végzettsége, 

foglalkoztatási nehézségek és anyagi eredetű problémák is nehézséget jelentenek az adott 

családnak.  

 

Nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartás:  

 

A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi: - ha a gyermek fejlődését a családi 

környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított 

szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól 

eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem 

biztosítható. Ha a gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, a gyermek az otthont 

nyújtó ellátás keretében teljes körű ellátást és segítséget kap a fejlődését veszélyeztető 

körülmények elhárításához, a családi környezetébe történő visszahelyezéséhez. 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban van olyan gyermekek szüleivel, akik családi okok 

miatt nevelésbe kerültek. Szükség esetén részt veszünk a kialakult problémák megoldásában. 

Az Intézmény 2014-ben mindössze 1 nevelésbevett gyermek esetében tart kapcsolatot a 

szülőjével. A gyermek családban való visszakerülésére nincs esély, mivel a szülő súlyos 

mentális zavarral küzd, együttműködésre képtelen, ellátandó területünket elhagyta, 

tudomásunk szerint külföldön tartózkodik.   

 

Családba fogadás tapasztalatai:  

 

A családba fogadás célja: a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok 

miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, 

gondozza és nevelje. 

Szolgálatunk 2014-ben összesen 3 családba fogadott gyermekkel tartott kapcsolatot. 2 

gyermek esetében az anyai nagyapa vállalta a gyermekek gyámi feladatainak ellátását. A 3 
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gyermek közül 2014 évben 2 esetben szűnt meg a családba fogadás a komplex 

családgondozásnak köszönhetően. Kiskorúak eredeti családjukba visszakerülhettek, mivel a 

szülők a korábbi rossz szociális helyzetűket korrigálták. Azóta főállású munkaviszonnyal, 

lakhatással, biztos jövedelemmel rendelkeznek. Gyermekek veszélyeztetettsége megszűnt.     

2014-ben  1 esetben válsághelyzetben lévő várandós anyával is kapcsolatban kerültünk, aki 

kezdetben nem az ellátandó területünkön él, Magyarország keleti részéről költözött 

Szentgotthárdra. A várandós édesanya rövid ideig élt barátoknál Szentgotthárdon, mivel 

helyzete miatt Szolgálatunk közbenjárása miatt anyaotthonos elhelyezést kaphatott. Tartós 

ellátása, jogi, mentális, pszichológiai, egészségügyi, szociális megsegítése folyamatban van.  

 

Kapcsolattartási ügyelet tapasztalatai:  

 

Kapcsolattartási ügyelet: A kapcsolattartási ügyelet célja, a gyermek és a kapcsolattartásra 

jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre 

alkalmas semleges hely biztosítása. Intézményünk e mellett önálló szakmai módszertani 

programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosítja a speciális 

ellátást. Szükség szerint gyermekjóléti alapellátást is igénybe vehet az adott személy, kérésére 

segítséget nyújtunk problémás ügyeinek jobb megértéséhez, megoldásához. Szociális, 

mentálhigiénés szaksegítséget intézményünktől azonnal igénybe vehet a kliens, jogi, 

pszichológiai, stb… szaksegítséget továbbirányítással oldjuk meg. A kapcsolattartási 

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

gyermek érdekében. Ezen lehetőséget az illetékes bíróságok rendelik el. Kérik a Szolgálatot, 

hogy biztosítsák a kapcsolattartásra jogosult, és kötelezett számára a nyugodt, stabil 

helyzetben megvalósuló találkozások létrejöttét. 2014-ben 2 gyermek esetében biztosítottunk 

kapcsolattartásra megfelelő helyet, és szaksegítséget az adott személyek számára. Minden 

esetben a találkozások megvalósultak, problémák nem alakultak ki.  

 

Önkéntes munka lehetőségei a szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatnál 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. augusztus hónaptól bekerült az EMMI 

Esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásába a közérdekű önkéntes tevékenység végzésével 

kapcsolatban. Ezáltal lehetőség nyílt önkéntes segítők bevonására, akik a Szolgálat 

programjain segítséget nyúlhatnak, tapasztalatot szerezhetnek tevékenységeinkkel 

kapcsolatban. Felvettük a kapcsolatot a Vas Megyei Önkéntes Centrummal, és mint, fogadó 

szervezet nyilvántartásba kerültünk, így a Szolgálat önkéntes munka lehetőségei nagyobb  

körben kerülhetnek 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. 

 

A Szolgálat a Játszóházi foglalkozásokra is várja az önkénteseket, melyen kézműves, 
kreatív programokkal készülünk a gyermekeknek. 

Szolgálatunk minden évben egy hetes Menő-Manó nyári napközbeni tábort szervez az 

ellátási területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára. A tábor megszervezésére a 

munkatársak minden évben nagy figyelmet fordítanak, már két-három hónappal a tábor előtt 

megkezdik a szükséges intézkedéseket, feladatokat. 

Szolgálatunk havonta ingyenes ruhaosztást szervez a felajánlott használt ruhákból. 

A Szolgálat programjain kívül klienseink körében is lehetőség nyílhatna önkéntesen végzett 

munkára a következőkben:  
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A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat lehetőséget biztosít foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részt vevő személyek részére önkéntes munkavégzésére illetve a 2016. évben 

érettségiző tanulók önkéntes munkavégzésére, a közösségi szolgálatra is.  

Szolgálatunknál a 2014-es év folyamán egy aktív korúak ezen belül foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülő személy, önkéntes munka keretében 30 napot dolgozott 

napi 4 órában. Egészségi állapota miatt munkát, közfoglalkoztatást nem tudott vállalni. Ezzel 

a lehetőséggel továbbra is megmarad az ellátása, ezáltal megélhetése továbbra is biztosított. 

 

2014 évben is folyamatosan vártuk az önkénteseket, 6 középiskolás diák jelentkezett a nyári 

Menő- manó táborba önkéntesnek a III. Béla Szakképző Iskolából és a Vörösmarty Mihály 

Gimnáziumból. Az önkéntesek naponta 3 órát töltöttek az intézményben, segítettek a 

gyermekeknek szervezett program lebonyolításában, a gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek 

igazoló dokumentumot kaptak az önkéntes munka telesítéséről a Gyermekjóléti Szolgálattól.  

 

Adósságkezelés és a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsolata     

 

Az adósságkezelési szolgáltatás is a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai 

közé tartozik.  

A 2014-es évben érdeklődés szintjén 11 fővel kerültünk kapcsolatba, 3 fő esetében konkrét 

adóság kezelési támogatás, tanácsadás valósult meg. A 3 főből 2 esetben már 2013-ban 

elkezdődött ezen szolgáltatás, mely sikeresen lezárult 2014-ben. 1 fő esetében pedig 2015-ben 

fejeződött be az adósságkezelési szolgáltatás. 2015-től az adósságkezelési szolgáltatás 

lehetőségét klienseink nem tudják igénybe venni, mivel a szociális törvény központilag 

megszűntette.  

 

Családsegítés és a Gyermekjóléti Szolgáltatás kapcsolata 

 

2013-ban Szentgotthárd közigazgatási területén több család esetében a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás együttesen valósul meg. A Járási Gyámhivatal rendszeresen 

felhívja a védelembe vett gyermek szülője figyelmét a családsegítő szolgáltatást ellátó 

családgondozóval is tartsa a kapcsolatot. Családsegítés szakfeladatot ellátató 

kollégákkal az alapellátások terén is szoros a kapcsolatunk, hisz a gyermekek 

hátrányaiknak, veszélyeztetettségük csökkentésében elengedhetetlen a szociális 

tanácsadás. Egy család esetében pedig az apa rendszeres szociális segélye miatt van külön 

kapcsolattartás a családsegítő szolgáltatással. 2014-ben számos új jelzés esetében mind a 

gyermekjóléti szolgáltatást ellátó családgondozó, mind a családsegítést ellátó családgondozó 

együttesen vette fel a kapcsolatot a családokkal.   

 

Prevenciós programok 

 

Nyári gyermek tábor: 2014. nyarán is megszervezésre került a gyermekek nyári 

táboroztatása. A táboroztatást ismét kistérségi szinten valósítottuk meg. A kistérségi hivatalok 
anyagilag és erkölcsileg is támogatták a programunk megvalósítását. A tábor egy hétig 

tartott, naponta 31 gyermek töltötte náluk a szabadidejét, ebből 8 fő szentgotthárdi 

kiskorú tölthette el hasznosan szabadidejét. Az egy hét alatt a főszempontunk a tavalyi 

évhez hasonlóan a gyermekek egymásközti pozitív együttműködésének fejlesztése volt. 

Burkoltan az agresszivitás mértékének csökkentése, egy nagyon hatásos módszerrel a 

humánumra való neveléssel, és a kortárs kapcsolatok erősítésével.  
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Házhoz Megy a Mikulás: 2014-ben is megrendezésre került a hagyományos Mikulás 

programunk. Összesen 21 gyermekhez látogatott el a Mikulás. 

 

Játszóház: 2014-ben 4 alkalommal valósult meg a Játszóházi foglalkozás, különösen 

nagyobb ünnepek köré szerveztük ezt a foglalkozás. Alkalmanként 2-3 gyermek vett részt a 

foglalkozásokon. Decemberben a megváltó megszületése miatt képzőművészeti és 

meseterápia alkalmazásával valósult meg a foglalkozás.   

 

Turi: Szolgálatunk természetbeni segítségnyújtás – adományok közvetítésével is igyekszik 

segíteni az anyagi gondokkal küzdő személyeket, családokat. Erre jelentős az igény a 

településen. 

Amennyiben lehetőség van rá minden hónapban előre meghirdetett időpontban használt 

ruhákat vihetnek el a rászoruló családok. A ruha adományokon felül játékokat, illetve 

felajánlott tartós használati cikkekhez, bútorokhoz való hozzájutást biztosítunk. 2014-ben a 

Falu gondnoki Szolgáltatással karöltve láttuk el a főképp a Vend vidék többszörösen 

hátrányos helyzetben élő idős korosztályt évszaknak megfelelő ruházattal, melynek az abban 

részesülők nagyon örültek.  2014. decemberében az előző években nem tapasztalható 

összefogás hatására Szolgálatunkhoz nagyon sok ruha, tartósélelmiszer adomány érkezett, 

melyből jelentős adományozás valósulhatott meg a szociális szempontból rászorulók körében. 

Felemelő érzés volt főképp a Karácsonyi időszakban azzal segíteni klienseink számára, 

melyre valóban szükségük volt.  

 

Iskolakezdési akció: Minden év augusztusában meghirdetjük ezen programot, használható 

állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtünk a hátrányos helyzetben 

élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek. Különösen fontos lenne, hogy a 

felajánló családok a már nem használt iskolatáskákat, iskola eszközöket eljuttassák a 

Szolgálat számára, hisz számos család kér ebben az időszakban segítséget a Gyermekjóléti 

Szolgálattól, mivel anyagi nehézségeik miatt nem tudják beszerezni a szükséges eszközöket, 

vagy éppen azért lenne fontos számukra, mert az éves során az adott iskola eszköz 

elhasználódott. 

 

Ifjúsági körút: 2014-ben is megvalósult az ifjúsági körút elnevezési prevenciós programunk 

aminek célja, Szentgotthárd város azon fiataljainak „feltérképezése‖, akik az iskolai órák után 

az utcán, több esetben csoportokba tömörülve járják a várost. 2014-ben havi 1 alkalommal 

tettük meg az ifjúsági körutat a város különböző közterületein. A diákok, akikkel 

találkoztuk továbbra is kommunikatívak voltak, megfogalmazták, hogy az adott 

iskolájuk - elsősorban középiskolai intézményekről volt szó, szabadidős programokat 

szervezhetne számukra, így lelkesebben maradnának az iskolában. Súlyos deviáns 

viszonyokkal a tavalyi évben nem találkoztunk.  

 

Programjaikat plakátokon is hirdetjük, de az intézmény honlapján is megtalálhatók, valamint 

a különböző médiumok felületén is rendszeresen tájékozódhatnak, az érdeklődök.  

Gyermekvédelmi prevenciós javaslataink és 

az Intézmény jövőbeli céljai: 

 

 2015 évben továbbra is folytatódik az Ifjúsági Körút elnevezésű prevenciós 

programunk. Fontosnak tartjuk, hogy heti rendszerességgel tudjuk megvalósítani a 
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programot, mind a téli mind a nyári időszakokban. Az ifjúsági körút remek 

lehetőséget nyújt a Szolgálatnak, hogy a fiatalokkal való kommunikáció során 

megismertessük őket magával az intézménnyel, felhívó szórólapokat nyújtunk 

nekik át, melyen az intézmény elérhetőségei is szerepelnek. A városban csellengő 

fiataloknak szabadidős tevékenységet tudunk ajánlani, de emellett a továbbiakban 

is javasolt lenne egy közösségi tér megvalósítása.  

 2014-ben a Szolgálatunk továbbra is nagy hangsúlyt fektet az elektronikus 

tanácsadásra a Tanácsadás- sztg közösségi oldalon. Szolgálatunk célja olyan 

információk megjelenítése a közösségi oldalon, ami segítségül szolgálhat a 

fiataloknak.  

 2015-ben legfontosabb jövőbeli cél a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladataikról és működési feltételeikről szóló 

jogszabály megfogalmazása szerinti, nem kötelező jelleggel kialakított iskolai 

szociális munka bevezetése. Az iskolai szociális munka miben tud segítséget 

nyújtani: - egy lehetőség a szociális munka keretein belül, mentálhigiénés 

szaktudás felhasználásával, - a nevelési – oktatási intézményekbe járó 

gyermekeknek, családjaiknak, és a diákokkal foglalkozó szakembereknek nyújt 

támogatást, azzal, hogy segíti a gyermeket a korának megfelelő, a tanulmányi 

kötelezettségei teljesítéséhez, - a nevelési – oktatási intézményekbe való 

beilleszkedéshez szükséges kompetenciái fejlesztésében, a gyermek tanulmányi 

kötelezettségét akadályozó tényezők feltárásában, azok megoldásában, - a 

gyermek későbbi munkavállalásának kibontakozásának lehetőségében, - a 

gyermek, a család, és a pedagógus szükségletének felismerésében, - a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzésében, - a már kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetésében, - nevelési problémák esetén a gyermeket és családot érintő 

konfliktusok feloldásában. 

 

Szolgálatunk 2009-től a csaladsegito@szentgotthard.hu weboldalon is elérhetővé vált, melyet 

folyamatosan frissítünk az aktuális információkkal. 
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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 2014. évben (halmozott): 1446  

2014. évben a Szolgálatnál megjelent kliensek száma: 150 fő 

 

A problémák megoszlása 

 

A 2014-as év folyamán elsődlegesen ügyintézési nehézséget, fogalmaztak meg a családok. 

Az anyagi probléma is hangsúlyon érződött. Az anyagi nehézség mögött egészségügyi 

problémák álltak, de foglalkoztatási 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, mely megnehezítette egy - egy család 

élethelyzetének pozitív változását. Az előbb említett problémákon felül megjelent még a 

családi – kapcsolati, lelki-mentális, életviteli, gyermeknevelési nehézség is.  

 

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 és eltartottak száma stagnált.  

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: 
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A 2014-es év folyamán 150 fővel kerültünk kapcsolatba, mely az ellátottakat valamint az 

egyszeri segítségnyújtást igénybe vevőket is magába foglalja. 59 esetben kerültünk új 

klienssel kapcsolatba. A kapcsolatfelvétel többféle módon valósult meg: jelzés által, illetve a 

nehézséggel küzdő személy önként felkereste a Szolgálatot. 47 személy, család vette igénybe 

a tavalyi év folyamán a családsegítő szolgáltatást. Ebből 3 személy adósságkezelési 

szolgáltatást vett igénybe, 9 személy aktív korúak ellátásán belül rendszeres szociális 

segélyben részesült, és 35 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 ügyintézési jellegűek, emellett az anyagi probléma is jelen van, 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 információhiánnyal 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, 

SZET Kft.,, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, MÁK, E-on, Vasivíz, Müllex, Városi Gondozási 

Központ, OEP, 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. 
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Egy személy a 2014-es év folyamán egy személy 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. A Szolgálat tapasztalata, hogy az aktív korúak ellátásán 

belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyeknek nehézséget okoz a 30 

napos idő teljesítése. 

 

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 

kliensekkel 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. 

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 35 családból 2 család esetében került sor lezárásra. A 

lezárás hátterében egy család esetében élethelyzetének pozitív változása áll, és egy személy 

esetében az együttműködés hiánya miatt is került sor lezárásra. 

A családgondozás mellett az egyszeri esetek száma az előző évekhez képest emelkedést 

mutat. Ezen családok/személyek esetén egyszeri találkozás elegendő a nehézség, probléma 

megoldása érdekében.  
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2014-ben 118 egyszeri esettel foglalkoztunk az év során. A hozott problémát tekintve 

ügyintézési nehézséggel, információhiánnyal, egészségügyi problémával, 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. Ahol 

szükséges volt a jelzőrendszeri tagok is bevonásra kerültek. Az esetek többségében 

természetbeni adományok hozzájutásában is segítettünk.  

 

Az év folyamán 1 krízis helyzetbe került egyénnel kerültünk kapcsolatba.  

A krízisbe került személy maga kért segítséget a Szolgálattól, családtagjai nem engedték 

vissza a lakásba, ahol az állandó lakcíme volt. Lakhatása veszélyeztetetté vált, 1-2napot fedél 

nélkül is töltött. Az élethelyzete rendezése érdekében felvettük a kapcsolatot az 

önkormányzattal és SZET Kft-vel. Emellett hivatásos támogató személy is kirendelésre került 

számára, a kliens kérésének megfelelően mentális állapota miatt.  

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.  

2014-ben 2 kisgyermekes család esetében családgondozás együttesen valósult meg a 

gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó kollégával.  

 

A szociálpolitikai osztály megkeresése alapján, a kihűlés megelőzése érdekében, a Szolgálat 

egy egyedülálló személy esetében tett javaslatot. Továbbá a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal felkérésére, 6 személy esetében környezettanulmányt 

készítettünk. A Szolgálat mind a 6 személy esetében javaslattal élt a szociálpolitikai osztály 

felé, hogy téli tüzelőre lenne szükség a kihűlés megelőzése érdekében.  A jelzett családok 

természetbeni formában részesültek támogatásban.  

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 6 család esetében tett javaslatot rendkívüli 

élethelyzet fennállása miatt az Önkormányzat felé. A rendkívüli élethelyzet hátterében 

legtöbbször egészségügyi probléma állt, de elemi kár és haláleset is tapasztalható volt. Egyre 

több alkalommal találkozunk súlyos vagy halmozott egészségügyi problémával küzdő 

egyénekkel, családokkal, mely nagyobb anyagi terhet ró a családra. Több esetben előfordult, 

hogy a családnak nem volt természetes támasza. Idősellátás keretébe pedig azért nem lehetett 

eljuttatni, mert az anyagi lehetőség nem tette lehetővé az intézményi térítési díj befizetését. 

 

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 esetében 2013-ben esetkonferenciát tartottunk az érintett jelzőrendszeri tagokkal. 

Két felnőtt korú fogyatékos személy esetében a háziorvos élt jelzéssel, felmerült állapotuk 

miatt gondnokság alá helyezésük. A megbeszélésre a Járási Gyámhivatalt is meghívtuk, majd 

a Gyámhivatal közreműködésével elindult a két személy gondnokság alá helyezése. 

 

Jelzőrendszer működtetése 
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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 a Szolgálathoz. 

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. 

 

2014-ben 7 személyt jeleztek Szentgotthárd közigazgatási területén. A jelzett problémák 

köre egészségügyi, családi-kapcsolati, életviteli, életvezetési, anyagi, foglalkoztatási 

probléma, információhiány. A jelzett személyek esetében nem egy-egy, hanem több 

problémával találkoztunk. A jelzett személyek közül 3 személy egyedül élő, két személy 

felnőtt korú gyermekével/gyermekeivel él, és két személy házastársával él. A jelzett 

személyek közül 4 személy nyugdíjas korú egy személy rokkantnyugdíjas, két személy pedig 

a 50-62 éves korosztályba tartozik. A jelzést követően a Szolgálat személyesen felvette a 

kapcsolatot a családokkal, a megfogalmazott nehézségeknek megfelelően segítséget 

nyújtottunk. Két család esetében családsegítés keretében a jelzés óta folyamatosan tartjuk a 

kapcsolatot, egy egyedül álló személy is elfogadta a családsegítést, mely keretében az 

aktuálisan felmerülő nehézségek megoldásában támogatjuk az egyént, családokat. 

Egy idős személy esetében a Városi Gondozási Központtal együttműködve próbáltunk 

segíteni, valamint a Családsegítő Szolgálat javaslattal élt az Önkormányzat felé téli tüzelő 

természetbeni biztosítására, a kihűlés megelőzése érdekében. Az idős személy élethelyzetének 

rendezése érdekében természetes támaszok is bevonásra kerültek. A Városi Gondozási 

Központ pedig a szakosított ellátásba való bejutást segítette. 

Egy rokkant ellátásban részesülő személy ügyében a természetes támaszok bevonása által 

rendeződött az élethelyzete. 

Két személy esetében pedig a családi-kapcsolati problémák, valamint a foglalkoztatási 

helyzet javítása érdekében informáltuk az egyéneket a lehetőségekről, melyekkel az 

élethelyzetük, életminőségük javulhat. 

 

A jelzések esetén a természetes támaszok felkutatása és folyamatba való bevonásán felül, 

megkeressük azon intézményeket, szervezeteket – családsegítő szolgálat jelzőrendszeri tagjai 

- akik a jelzett személyekkel kapcsolatban állnak/állhatnak, és segítséget nyújtanak a kialakult 

nehézségek feloldásában. 

 

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. 
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2014. évben 9 fő rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel jött létre együttműködési 

megállapodás. 

 

2014-ben munkaviszonyt létesített: - fő 

          - más ellátásba került (öregségi, rokkantsági nyugdíjas, álláskeresési segély):2 fő 

         - elhalálozott :- fő 

 

A 9 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 gyermekkel kapcsolatos nehézségek mérséklése, megoldása érdekében 

gyermekjóléti szolgáltatás is megvalósult.   

A rendszeres szociális segélyben részesülők számára, már életkorúkból adódóan is nehéz az 

elsődleges munkaerő-piacra való visszalépés. Az alkalmi munkalehetőségek is korlátozottak. 

2014-es évben a törvényi változások ismételten lehetőséget nyújtottak arra, hogy az aktív 

korúak ellátásán belül, rendszeres szociális segélyben részesülők is közfoglalkoztatásban 

vegyenek részt. A 2014-es év folyamán rendszeres szociális segélyben részesülő személy 

közfoglalkoztatásba nem tudott bekerülni. 

 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. 
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A munkanélküliség, különösen a munkaerőpiacról hosszú időn keresztül való kiszakadás 

önmagában ritkán jelentkező probléma, okaként, vagy következményeként számos 

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.  
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A 2014-as évben 11 család kereste fel a Szolgálatot adóssága rendezése miatt. 

Adósságcsökkentési támogatásban 3 család részesült, 2 esetben az adósság rendezése 

elkezdődött már a 2013. évben.  Az adósságkezelési szolgáltatás az utógondozási szakasz 

után 2 család esetében zárult le. 

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 2014-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 2014-as évben is megbeszélésre került sor az önkormányzat, a szolgáltatók 

képviselői – az elmúlt évben SZET Kft. -  és a Szolgálat között.  

 

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. 
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. 
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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 2014-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 8 középiskolai tanuló is. December hónapban 

megrendezésre kerülő adománygyűjtés keretében 2 középiskolás tanuló segítette a 

munkánkat iskolai közösségi szolgálat keretében.  

 

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 

ünnepségeken való aktív részvételt helyezzük előtérbe, amely hozzájárul a szociális és 

érzelmi biztonság kialakulásához, stabilizálásához.  

A játszóházi foglalkozások a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál valósultak meg. 

2014-ben 2 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.  

Iskolai közösségi szolgálatot vállaltak fiatalok is részt vett a program lebonyolításában. 

Szentgotthárd közigazgatási területén élő 7 gyermek vett részt e programunkon. A táborban 

összesen 30 gyermek vett részt, akik Szentgotthárdon valamint a kistérségi településeken 

élnek. 

 

-   Házhoz megy a Mikulás: A Szolgálat immár 16. éve 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. 2014-ben 23 gyermeket keresett fel otthonában Intézményünk Mikulása. 

 
-   Karácsonyi adományozás: 2014. december 13-án adománygyűjtés valósult meg. Az előző 

évekhez képest több felajánlást kapott az intézmény. Folyamatosan érkeztek az adományok, 

melyek kiközvetítése, eljuttatása a nehéz sorsú családokhoz folyamatos volt, ezáltal is szebbé 

varázsolva a közelgő ünnepüket. Az adománygyűjtés sikeréhez hozzájárultak szakemberek, 

vállalkozók is, mind a szervezésben, mind az adománygyűjtésben részt vettek. 
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- 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. 36 esetben került erre sor.  

A tavalyi évben a Kistérségi településekre is közvetítettünk ki ruhaadományt, valamint 

használt bútorokat, háztartási eszközöket is. 

 

- 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. 2014-ben is 

kaptunk iskolatáskákat, írószereket, tolltartókat, füzeteket, melyeket felajánlottuk 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. 

Folyamatosan jelezzük a szervezet felé azon személyeket, akik nehéz élethelyzetbe kerültek, 

és javasoljuk a Karitász által vezetett listára való felkerülést. A Szervezet szintén jelzi a 

Szolgálat felé a nehéz élethelyzetben lévő személyeket, családokat. 

2014 novemberében ismét adománygyűjtést szervezett a Karitász helyi szervezete. A 

szervezet felkérésére 21 családot jeleztünk, melyből 14 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.  

2014-es év folyamán 1 család számára nyújtottunk be pályázatot áramszámlájuk vagy 

áramtartozásuk mérséklése céljából. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, és magas 
összegű támogatást kapott a család, mely hozzájárult az áramtartozás csökkentéséhez. 

- Városi Tv-n, helyi újságon, az Intézmény honlapján 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. 
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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. Ezen 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 

 

Szentgotthárd, 2015. március 

     Uhor Anita 

                                                                                 intézményvezető 
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