2017. augusztus 30-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

TARTALOMMUTATÓ
1. A Településképi Arculati Kézikönyv megvalósításához forrás biztosítása.
2. ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány kérelme.
3. Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelmének – korábbi

határozat javítása.
4. A Fürdő működését vizsgáló független munkacsoport tájékoztatása.
5. Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve.
6. DIGI adótornyok és antennatartók létesítése.
7. Partnerségi egyeztetési szabályzat.
8. Településrendezési eszközök módosítása – Zsida városrész gyalogút
9. Szentgotthárd 03 hrsz-ú telek belterületbe vonása.
10. TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011azonosítószámú, Fenntartható kerékpárforgalmi
fejlesztés Szentgotthárdon c. pályázat létesítmény-típusának meghatározása.
11. A hóeltakarítási keretszerződések vizsgálata.
12. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatokról.
13. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
14. Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról,
feladatairól, különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező
szolgáltatásairól. Beszámoló a szociális segélyezés helyzetéről, rászorultság
állásáról.
15. Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési
koncepciójának felülvizsgálata.
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Tárgy: A Településképi Arculati Kézikönyv megvalósításához forrás
biztosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. augusztus 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100/2017. számú Képviselőtestületi határozatában döntött arról, hogy a Szentgotthárd Város Településképi arculati
kézikönyvének és a Településkép védelmi rendelet tervezetének elkészítésére az Arhitektika
Kft-vel (Képviselője Kiss Gábor főépítész) megbízási szerződést köt.
Az előterjesztés időpontját (2017. április) megelőzően Körmenden megtartott kormányhivatali
tájékoztatón tényként elhangzottakkal ellentétben - mely szerint a központi költségvetés a
TAK elkészítésére 1 millió forintot biztosít a települési önkormányzatok számára – 2017
június 15-én az Országgyűlés által elfogadott 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016.
évi XC. törvény módosításában már csak a 10 000 lakos alatti, 32 ezer forint egy lakosra jutó
adóerő-képességet el nem érő települési önkormányzatok részesülnek 1 millió forint
támogatásban. Ebbe a körbe Szentgotthárd Város Önkormányzata nem tartozik bele.
Ugyanakkor a munkát október 01-ig be kell fejezni, a feladatra a megbízási szerződést
megkötöttük, a munka teljes erővel halad, nekünk ezt az összeget ki kell fizetnünk.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez a
hiányzó 1 millió forint biztosításáról dönteni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településképi Arculati
Kézikönyv elkészítéséhez szükséges 1 millió forintot biztosítja az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének tartaléka terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. augusztus 3.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

2

2017. augusztus 30-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

Tárgy: ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány
kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. augusztus 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány a 153/2017. számú határozat
alapján a Civil Alap terhére 200.000,- Ft támogatást nyert, amelyet íjak beszerzésére, illetve a
Szentgotthárdi Történelmi Napok keretében a Nyugati Gyepük Pajzsa Haditorna Egyesület
meghívására szerettek volna fordítani. Az íjak beszerzése megtörtént, azonban az Egyesület a
meghívást bár elfogadta, a rendezvény előtt kívülálló okokra hivatkozva a részvételt
lemondta. Az erre szánt 50.000,- Ft így az Alapítványnál maradt, amelyet a szeptember 9-i
rendezvényükhöz szeretnének felhasználni. Az Alapítvány Földművelésügyi Minisztérium
a 2017. évi központi költségvetés „Lovas rendezvények támogatása” előirányzata terhére
nyújtott támogatásával 2017. szeptember 9-én egy- lovas bemutatókat és lovasíjász versenyt
magába foglaló – egész napos rendezvényt szervez.
A megmaradt összeget erre a rendezvényre szeretnék átcsoportosítani, mégpedig úgy, hogy a
rendezvényre kilátogató – elsősorban hátrányos helyzetű – gyermekek részére kürtöskalácsot
vásárolnak, illetve a Család és Gyermekjóléti Központtal egyeztetve tartós élelmiszereket
vásárolnának rászoruló családoknak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen!
Hatásvizsgálat
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
Az Alapítvány a támogatás összegét már egy korábbi döntés alkalmával megkapta,
mostani kérelmükben is hasznos célra kívánják fordítani.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Igen, a Civil Alap terhére már ki is lett fizetve a korábbi döntés értelmében.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns.
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Nem releváns.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Nem valósul meg az összeg felhasználása.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
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Szerződés módosítás elkészítése.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata az ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti
Alapítvány kérelmét támogatja azzal, hogy a korábban megkötött szerződés megfelelő
pontjait jelen határozat értelmében módosítani szükséges.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Szentgotthárd, 2017. augusztus 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző h.
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1. sz. melléklet
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének
kérelmének – korábbi határozat javítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. augusztus 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete azzal a kéréssel fordult áprilisban a
Képviselő-testülethez, hogy támogassa az Egyesület autóvásárlási és gyakorlóruha
beszerzésére irányuló kérelmét.
Erről a Képviselő-testület 99/2017. sz. határozatában döntött, azonban tévesen 1,9 millió
forint támogatásról szól a határozat az Egyesület 521.000,- Ft-os kérelmével szemben.
Az április előterjesztés szerint:
„Az Egyesület kasszájában lévő összeg a beszerezni kívánt gépjármű árának kétharmada,
ezért kérik, hogy a Testület ezt 400.000,- Ft-tal szíveskedjék kiegészíteni, így meg tudják
vásárolni az 1.300.000,- Ft-ba kerülő gépjárművet.
Emellett szükségük van újabb gyakorlóruhákra, illetve szeretnének részt venni a városi
gyereknapon, amelyhez ismeretterjesztő anyagot kell beszerezniük. Ezekhez 121.000,- Ft-ra
van még szükségük.”
99/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város Önkéntes
Tűzoltó Egyesülete gyakorló ruha és propaganda anyagok továbbá a tervezett tűzoltó
gépjármű beszerzéséhez benyújtott támogatás iránti kérelmét egyezően a 88/2017. számú
határozatban foglaltakkal 1,9 millió Ft-tal támogatja a 2016. évi pénzmaradvány keret
terhére.”
A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges új, megfelelő összegről szóló határozat
hozatala és a régi határozat hatályon kívül helyezése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen!
Hatásvizsgálat
7.) Mi indokolja, miért szükséges?
Az Egyesület munkájához szükséges egy működőképes jármű, önerőből nem tudják
beszerezni a gépjárművet. A megfelelő szakmai munkához felszerelés – így ruházat is,
ismeretterjesztő anyag is szükséges.
8.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A Képviselő-testület korábban döntött már egy ennél nagyobb összegű fedezetről a
2017. évi költségvetés kapcsán.
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9.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns. Az egyszeri, beszerzést támogató finanszírozás ebből a nézőpontból
fenntartható.
10.)
Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően
használják fel a támogatást, vagy nem számolnak el vele – ezt hivatott kiküszöbölni az
elszámolás – a hivatali kontroll.
11.)
Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Az egyesület nehezebben tudja ellátni a feladatait.
12.)
Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző ügyintézőnek vannak, majd az
utalást végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző
köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli.
Határozati javaslat:
1.

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete kérelmét a gyakorló ruha és ismeretterjesztő anyagok
beszerzésének segítésére … (521.000,-)… Ft-tal támogatja a 2017. évi költségvetés
terhére.
A Képviselő-testület a 99/2017. számú képviselő-testületi határozatot hatályon kívül
helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Szentgotthárd, 2017. augusztus 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző h.
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Tárgy: A Fürdő működését vizsgáló független munkacsoport
tájékoztatása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. augusztus 30 - i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017. április 26 -i rendes testületi ülésre Lábodi Gábor képviselő nyújtott be előterjesztést
egy, a fürdő működését vizsgáló független vizsgálóbizottság felállítására. Az előterjesztés
részletesen megfogalmazta azokat a területeket, amelyeket a bizottság által megvizsgálni
javasolt. Ezek az alábbiak voltak:
„1. Az ügyvezető igazgatóval kapcsolatban:
- szakirányú végzettség meglétének, szakmai előéletének és kompetenciáinak ellenőrzése
- munkába járása, a munkahelyén töltött idejének ellenőrzése, párhuzamba állítása
munkaszerződésével és munkaköri leírásával
- hétvégi, ünnepnapi ügyeletben való részvételének ellenőrzése
- a kiküldetési rendelvények ellenőrzése, a leigazolt utazások esetében a meghívók, az
eseményeken való részvételt igazoló dokumentumok meglétének vizsgálata
(tárgyalások dokumentumai, cégnevek, személyek, időpontok, fotók, stb.)
- az állítólagosan februárban indított belső vizsgálat dokumentumainak átvizsgálása
- a megtett intézkedéseket ellenőrzése a visszaélések megfékezése érdekében
- a fizetésemelések ellenőrzése
- személyi kérdésekben hozott döntések jogosságának ellenőrzése
2. A fürdő egészével kapcsolatban:
- ellenőrizze, hogy ki és milyen tevékenységet végez a fürdőben és a fürdőnek szerződés,
megállapodás és díjfizetés nélkül, vagy épp illetmény és kifizetés ellenében
- ki és milyen mértékű kedvezményben részesül a fürdő használatát illetően, ezen
kedvezmények jogosultságának ellenőrzése
- a nagymértékű fluktuáció okainak vizsgálata a dolgozók között
- a különböző külsős szerződések, árajánlatok és teljesítések igazolásának ellenőrzése
- tárgyi eszközleltár készítése
- a fürdő marketingmunkájának ellenőrzése
- a fürdő külső- és belső kommunikációjának vizsgálata, PR tevékenységének vizsgálata
- szervezeti felépítés átvilágítása, hatékonyságvizsgálat a nevezett területről”
A Képviselő-testület a 90/2017. számú határozatával egyetértett egy független munkacsoport
felállításával, mely az előterjesztésben leírtak szerint végzi ellenőrző munkáját. A
munkacsoport tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket kérte fel: dr. Vancsura
Miklós, Csendesné Kóbor Ildikó, Domiter László.
A munkacsoport az előterjesztés 1. sz. mellékletében csatolt tájékoztatást jutatta el
Önkormányzatunkhoz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást megismerni szíveskedjen.
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú melléklet szerint
megismerte a Gotthárd-Therm Kft. által üzemeltetett fürdő működésének vizsgálatára
felállított munkacsoport tájékoztatását / azzal kapcsolatban a következő döntést hozza:
………………………………………….
Szentgotthárd, 2017. augusztus 21.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző h.
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Tárgy: Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. 08.30- i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §
(1) bekezdése értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében –
a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves
időtávra gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban GFT) kell készíteni. A gördülő fejlesztési
terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből áll.
A Vksztv. 11 § (2). bekezdése értelmében a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett
víziközmű-működtetés esetében a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, azaz a
VASIVÍZ Zrt, míg a beruházási tervrészt a képviseletre jogosult ellátásért felelős
önkormányzat készíti el és nyújtja be minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban Hivatal). A GFT elkészítését a Vksztv.
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Vhr.) 90/A-90/G. §-ai, továbbá a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét
képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai
követelményeiről szóló 61/2015.(X. 21.) NFM rendelet szabályozza. A Vhr. 90/B. § (1)
bekezdése értelmében, ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal
rendelkezik, az ellátásért felelősök képviseletére jogosult önkormányzat köteles a víziközműrendszerre vonatkozó tervet elkészíteni.
A VASIVÍZ ZRt., mint üzemeltető elkészítette az általa javasolt GFT mindkét tervrészletét,
melyet a szükséges mellékletekkel, önkormányzatunk részére megküldött a képviselő testület
elé terjesztés és jóváhagyás érdekében (1. számú melléklet). A tervezetek előkészítésénél, az
előző évek alapelvei mellett, figyelembe vették a Hivatal tájékoztatását, miszerint a GFT II. és
III. ütemébe tervezésre kerülő feladatok között kérik megadni a víziközmű rendszerek azon
rekonstrukciós igényeit is, amelyekre a szolgáltatási díjakban képződő víziközmű-használati
díjak nem nyújtanak fedezetet, az ágazat jövőbeni forrásigényének megismeréséhez. Ezekhez
a tervekben minden esetben pályázati forrásigény került feltüntetésre. A Vksztv. 11. § (4)
bekezdése értelmében a kézhezvételtől számítva 30 nap áll rendelkezésre az elfogadására.
Ezen határidőn belül a Vhr. 90/B. § (2), (3) bekezdése alapján a képviseletre jogosult
önkormányzat az általa képviselt ellátásért felelősnek legalább 15 napos véleményezési
határidőt biztosít. Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell
tekinteni, hogy a GFT-t elfogadta.
A felújítási és pótlási terv Hivatalhoz történő benyújtásáról a VASIVÍZ Zrt-nek, a beruházási
terv benyújtásáról a képviseletre jogosult Önkormányzatnak szükséges gondoskodnia. A
VASIVÍZ Zrt ugyanakkor – az eljárás egyszerűsítése miatt – vállalja, hogy a testületek által
elfogadott GFT-k mindkét tervrészét, a szolgáltatási területére vonatkozóan, együttesen
nyújtja be a Hivatalhoz. Ehhez a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-a szerinti meghatalmazás csatolása
szükséges ( 2. számú melléklet). A tervekhez csatolt meghatalmazásoknak ki kell terjedniük a
beruházási tervrész készítésére, a Hivatalhoz történő benyújtására és a hatósági eljárásban
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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, hogy az önkormányzatunk tulajdonában levő szentgotthárdi V049 (56,2 % tulajdoni
hányad) ivóvízellátó és S021 (100 % tulajdonrész) szennyvízellátó vízi közművekre
vonatkozó, mellékletként csatolt Gördülő Fejlesztési Terveket megtárgyalni, elfogadni,
továbbá a beadásához szükséges Meghatalmazás (2. számú melléklet) aláírásához szükséges
meghatalmazáshoz hozzájárulni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti Gördülő Fejlesztési Terveket elfogadja és meghatalmazza Szentgotthárd
város polgármesterét Huszár Gábort a Meghatalmazás (2. számú melléklet) aláírására.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletként csatolt
Gördülő Fejlesztési Terveket az alábbi módosításokkal elfogadja és meghatalmazza
Szentgotthárd város polgármesterét Huszár Gábort a Meghatalmazás (2. számú melléklet)
aláírására.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. augusztus 16.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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2. számú melléklet
MEGHATALMAZÁS
Alulírott Huszár Gábor (szül.: Körmend, 1959. nov. 07 an.: Horváth Anna Mária)
Szentgotthárd Apáti u 8. alatti lakos, Szentgotthárd város polgármestere, mint a V049 jelű
ivóvízellátási rendszer és az S021 jelű szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 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 tervek beruházási
tervrészét összeállítsa, az(oka)t benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási
Hivatalhoz jóváhagyásra és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje az
ellátásért felelős tulajdonos önkormányzato(ka)t. Egyben a jelen okirat aláírásával kijelentem
azt, hogy a gördülő fejlesztési terv(ek) felújítási, pótlási valamint beruházási tervrészeiben
foglaltakat elfogadom, azokkal egyetértek.
Kelt: Szentgotthárd 2017. augusztus 30.
__________________________
Huszár Gábor
polgármester
meghatalmazó
A megbízást elfogadom.
Kelt: Szombathely, 2017. szeptember
__________________________
Dr. Kohuth Viktor vezérigazgató
VASIVÍZ ZRt.
meghatalmazott
Előttünk, mint tanúk előtt:
1.
Név: .................................................
Aláírás: …........................................
Lakcím: ............................................
Szig.szám: …....................................

2.
Név: ..................................................
Aláírás: …..........................................
Lakcím: ..............................................
Szig.szám: …......................................
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Tárgy: DIGI adótornyok és antennatartók létesítése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. augusztus 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatása elindítását tervezi városunkban, mely
kapcsán hálózatfejlesztés szükséges. A fejlesztés keretében kettő darab 30-40 m magas
adótornyot terveznek létesíteni, egy ingatlanra pedig, épületen belüli antennatartó
szerkezeteket kívánnak telepíteni (1. számú melléklet – kérelem).
Az előzetes egyeztetések révén az adótornyok helyéül sikerült olyan ingatlanokat kijelölni,
melyek mind a településképi, mind a településrendezési feltételeket kielégítik és a DIGI Kft
számára is megfelelnek.
Adótornyok:
I. helyszín: (2. számú melléklet)
Az Akasztódomb „tetején” levő szentgotthárdi 930 hrsz-ú telek, melynek 562/1000
részben Önkormányzatunk a tulajdonosa. A telek a VASIVÍZ Zrt. kezelésében van. A
telken jelenleg is egy „torony” található, melyen a víz-, szennyvíz közhálózat
üzemirányítási berendezései vannak elhelyezve.
A hatályos rendezési terv a telket a beépítésre nem szánt terület – közműterület
területfelhasználásba sorolja.
II. helyszín: (3. számú melléklet)
A kethelyi laktanya szentgotthárdi 191/1 hrsz-ú telkének észak-nyugati 15x15 m méretű
sarka. A kethelyi laktanya jelenleg tervezett hasznosítását a torony-elhelyezés nem
zavarja. Részünkről merült fel, hogy a DIGI Kft-vel kötendő bérleti szerződést 5 éves
időtartamra lenne célszerű kötni – szükség esetén, területvétellel új helyet biztosítva a
toronynak, vagy a szerződést 5 év után változatlan tartalommal fenntartva - ezzel
biztosítva, hogy a torony a laktanya telkének további hasznosítását ne korlátozza.
Antennatartó szerkezetek:
A megkeresés szerint az antennatartó szerkezeteket nem önkormányzati tulajdonú
ingatlanon, a barokk templom tornyának belső, kívülről nem látható részén tervezik
elhelyezni.
Ezen megkeresés az Önkormányzat előzetes állásfoglalásának, hozzájárulásának kiadására
irányul.
A megkereséshez egy DIGI adótornyot ábrázoló fényképet és egy típustervet is mellékeltek
(4. számú melléklet).
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
Határozati javaslat:
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A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes tulajdonosi
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. a Szentgotthárd
930 hrsz-ú és a szentgotthárdi 191/1 hrsz-ú telekre egy-egy 30-40 m magas, rácsos
szerkezetű adótornyot telepítsen, azzal, hogy a bérleti szerződéssel kapcsolatos további
tárgyalások lefolytatására Huszár Gábor polgármestert hatalmazza fel.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Doncsecz András városüzemeltetési vezető
B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete NEM járul hozzá ahhoz,
hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. a Szentgotthárd 930 hrsz-ú és a 191/1 hrsz-ú
telekre adótornyot telepítsen.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2017. augusztus 9.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző h.
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Tárgy: Partnerségi egyeztetési szabályzat
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. augusztus 30 -i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2013. január 30-i képviselő-testületi ülésén a 18/2013. Képviselőtestületi határozattal fogadta el a partnerségi egyeztetés szabályzatát, mely a
településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggő önkormányzati döntéseket megelőző
véleményezési eljárás önkormányzati hatáskörbe utalt szabályzóit foglalja össze.
A településkép védelméről szóló törvény (2016. évi LXXIV. tv., a továbbiakban:
településképi törvény) hatályba lépését követően az önkormányzatnak legkésőbb 2017.
október 1-ig ún. településképi rendeletet kell alkotni, mely kapcsán felmerül a partnerségi
szabályzat rendelet formában történő megalkotása is.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28-29. §-ai előírják, hogy az önkormányzatnak
véleményeztetést megelőzően döntenie kell a partnerségi egyeztetés szabályairól.
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletalkotás célja, hogy a településfejlesztési
koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, valamint a
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotását megelőző
véleményezési eljárás során szabályozott legyen a partnerek tájékoztatása, a véleményezés
módja.
A szabályozás kapcsán az önkormányzatnak döntenie kell: a) a partnerek tájékoztatásának
módjáról és eszközeiről, b) a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának
módjáról és határidejéről, továbbá nyilvántartásának módjáról, c) az el nem fogadott
partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módjáról, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendjéről, d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök,
kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedésekről.
A mellékelt rendelet-tervezet fenti tartalmi követelményeknek megfelelően az önkormányzat
helyi adottságainak (tájékoztatási eszközeinek és az adminisztrációs lehetőségeinek)
figyelembevételével készült.
A partnerségi egyeztetés szabályait a tartalmazó rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletét
képezi.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján)
A rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet módosítása számottevő
társadalmi hatással nem jár – olyan kérdést szabályoz rendeleti formában ami a korábbi
előírások szerint – amelyek a rendeleti formát nem írták elő már egy Szabályzat formájában
rendezett. Ugyanakkor a jogszabályi forma a partnerek számára nagyobb garanciát jelent mint
a korábbi forma. Gazdasági hatással nem jár.
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Költségvetési hatás: költségvetési hatása nincs.
Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet közvetlen környezeti és egészségügyi
következményekkel nem jár.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív többletteherrel annyiban
nem jár, hogy a Partnerségi Szabályzat formában elfogadott szabályozás eddig is megkövetelt
bizonyos adminisztrációs teendőket. Ugyanakkor jelentős adminisztrációs feladatokat jelent .
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Ma már törvényi előírás e rendelet megalkotása így ennek elfogadása
kötelező.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
rendelkezésre állnak
Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a partnerségi
egyeztetés szabályait tartalmazó rendeletet.
Szentgotthárd, 2017. augusztus 10.

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet
TERVEZET
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének /…..(…..) önkormányzati
rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésének első fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §ában foglaltakra is – a következőket rendeli el:
1.

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Szentgotthárd Város Településfejlesztési koncepciójának, integrált
településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati
kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a 3. § szerinti
partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.
2. § Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció),
integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési
eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok
módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási
közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.
2. A partnerek meghatározása
3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) valamennyi ténylegesen Szentgotthárdon élő és bejelentett
lakcímmel rendelkező felnőtt állampolgár
c) a szentgotthárdi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
d) a szentgotthárdi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a
partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél
írásban bejelentkező egyéb szervezet.
3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
4. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm.
rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –
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a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a szentgotthárdi helyi újságban és az önkormányzat által fenntartott internetes
újságban
c) a www.szentgotthard.hu és a www.hivatal.szentgotthard.hu
honlapon közzétett
hirdetmény útján,
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült
tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a
www.szentgotthard.hu és a www.hivatal.szentgotthard.hu honlapon közzétett hirdetmény
útján történik.
5. § Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), településképi rendelet
készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti
előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a szentgotthárdi helyi újságban és az önkormányzat által fenntartott internetes
újságban
c) a www.szentgotthard.hu és a www.hivatal.szentgotthard.hu
honlapon közzétett
hirdetmény útján,
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
6. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén
a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató
keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a szentgotthárdi helyi újságban és az önkormányzat által fenntartott internetes
újságban
c) a www.szentgotthard.hu és a www.hivatal.szentgotthard.hu
honlapon közzétett
hirdetmény útján,
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása
esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi
tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a szentgotthárdi helyi újságban és az önkormányzat által fenntartott internetes
újságban
c) a www.szentgotthard.hu és a www.hivatal.szentgotthard.hu
honlapon közzétett
hirdetmény útján,
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása
esetén – a (4) bekezdés szerinti eset kivételével, - a partnerek tájékoztatása az elkészült
tervezetről, - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében –
(1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet
szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a szentgotthárdi helyi újságban és az önkormányzat által fenntartott internetes
újságban
c) a www.szentgotthard.hu és a www.hivatal.szentgotthard.hu
honlapon közzétett
hirdetmény útján,
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d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(4) Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása
során, a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett
településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül
fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek tájékoztatása az elkészült
tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében,
www.szentgotthard.hu és a www.hivatal.szentgotthard.hu honlapon történik.
(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése,
módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti
munkaközi
tájékoztató
keretében
–
a
www.szentgotthard.hu
és
a
www.hivatal.szentgotthard.hu honlapon történik.
7. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett
államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott
dokumentumokat, tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet
összefoglaló leírását és az elkészült jóváhagyandó munkarészeket,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
(3) Ha az elkészült dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé a
hirdetményben történő teljes megjelenést, akkor a hirdetményben megjelölésre kerül a
teljes anyag elérhetősége.
8. § A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének többször módosított 13/2013(III.28.) önkormányzati rendeletében
foglalt szabályozás az irányadó.
9. § (1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet kérésük esetén
jegyzőkönyvbe kell foglalni. A lakossági fórumot követő 8/15 napon belül, valamint
lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételét számított 8/15 napon belül a partnerek
írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:
a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Szentgotthárd Város Önkormányzatának
címére (9970 Szentgotthárd Széll K. tér 11.)
történő megküldéssel, vagy
b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő
megküldéssel, amennyiben a hirdetmény ilyet tartalmaz.
c) Írásos észrevételnek csak a névvel, címmel elektronikus elérhetőség megadásával
ellátott dokumentumokat lehet kezelni.
(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem
nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell
tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
(3) Tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett
partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon
alapuló ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.
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(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a
véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést
kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem
adott, vagy adott, de a (4) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás
ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további
szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
(6) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt
határidő elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési
dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.
(7) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a
tervezési szerződésben megállapított határidőben - megküldi az önkormányzat részére, a
Polgármesternek címezve.
(8) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el
nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.
10. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el
nem fogadás indokolásáról – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselő-testület dönt.
(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő
lefolytatása esetén a beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a Polgármester dönt.
(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rendeletben
nem szabályozott kérdésben a Polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása
mellett.
11. § (1) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a
főépítész a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,
b) a vélemény beérkezésének időpontját,
b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
c) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a 10. § (2) bekezdés szerinti döntést követően
a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát,
illetve a Polgármester döntését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére
vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.
5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és
településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések
12. § A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján – gondoskodik
az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési
eszköz
elfogadást
követő
15
napon
belüli
közzétételéről,
a
http://hivatal.szentgotthard.hu/hirdetmenyek/telepulesrendezes-telepulesfejlesztes.html
honlapon. A honlapon történő közzététel nem mentesít a Korm. rendelet 43. és 43/B. §-a
szerinti egyéb közzétételi szabályok teljesítése alól.
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13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet
30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján
gondoskodik.
7. Záró rendelkezések
14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló és a
folyamatban levő egyeztetési eljárásokban is alkalmazni kell.
(3) Jelen rendelet hatálybalépésétől kezdődően a Szentgotthárd Város Önkormányzat
18/2013. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott partnerségi egyeztetési
szabályzatot nem lehet alkalmazni.
Indokolás

1. – 2. § Azokat a településrendezéssel összefüggő eszközöket tartalmazza amelyekre a
partnerségi eljárás vonatkozhat.
3. § A partnerek meghatározását tartalmazza akik ennek megfelelően szentgotthárdi
magánszemélyek, civil szervezetek, gazdasági társaságok e rendelet erejénél fogva, egyéb
szervezetek a környezetvédelemmel összefüggésben akkor, ha a megfelelő határidőn belül
bejelentkeznek.

4. – 6. § A partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit határozza meg ami jelenti az
internet felhasználását, a hagyományos, írásos formát és a szóbeli formát egyaránt melyek
egymás mellett, egyszerre alkalmazandók.
7. § (1) A hirdetmények kötelező tartalmi elemeit szabályozza.
8. – 9. § A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására vonatkozó szabályt tartalmaza.
10. – 11.§ A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásával vagy el nem fogadásával
kapcsolatosan fogalmaz meg előírásokat.
12. – 13. § Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és
településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedéseket foglalja rendeletbe.
14.§ Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. E szerint az eddigi partnerségi szabályozás is
csak a rendelet hatályba lépéséig alkalmazható, azt követően a folyamatban lévő ügyekben is
csak a Rendelet előírásait kell tekinteni.
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Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása – Zsida városrész
gyalogút
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. augusztus 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A településrendezési eszközök aktuális módosítása kapcsán a zsidai városrészen élők azt
indítványozták, hogy az általuk, az Örökzöld utcában levő temető megközelítésére használt,
magánterületeken áthaladó, kitaposott gyalogút további, gyalogosközlekedésre történő
használatát az Önkormányzat biztosítsa.
A gyalogút a 755/1 hrsz-ú focipályától indul, 090/32, .... , 752, ...., 097/98 hrsz-ú telkeket
érinti. (1.sz. melléklet)
A Képviselő-testület 2017. május 31-i ülésén a kezdeményezés kapcsán az alábbi döntést
hozta:
Kivonat a Képviselő-testület 133/2017. számú döntéséből:
„ II. A Zsidai városrészen a 755/1 hrsz-ú focipálya - temető közti gyalogút nyomvonalát ki
kell jelölni. A változtatás azonban csak akkor lehetséges, amennyiben ahhoz a tulajdonosok
hozzájárulnak! „
Javaslom, hogy a Képviselő-testület korábbi döntését pontosítsa, a változtatás lehetőségének
feltételéül szabott tulajdonosi hozzájárulás törlésével. Amint azt az egyik érintett területen
történt előkészületek és megtett tereprendezés mutatja igen könnyen bekövetkezhet egy olyan
kedvezőtlen változás, hogy ezt az évszázada használt utat meg kell szüntetni valamelyik
tulajdonos lépései miatt. Ha az út megőrzését a tulajdonosok egyetértéséhez kötjük az nagy
valószínűséggel azt jelenti, hogy nem fog minden tulajdonos hozzájárulni az út kialakításához
és a településrész lakóinak döntő többsége által használt feljárás megszűnik.
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
Határozati javaslat:

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a településrendezési
eszközök aktuális módosítása kapcsán az alábbiakat rendeli el:
a Zsidai városrészen, a 755/1 hrsz-ú focipálya - temető közti gyalogút nyomvonalát ki kell
jelölni.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. május 31-i képviselőtestületi ülésen hozott, 133/2017. számú képviselő-testületi határozat II. pontját változatlan
tartalommal fenntartja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2017.augusztus 16.
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Doncsecz András
városüzemeltetési vezető

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet
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Tárgy: Szentgotthárd 03 hrsz-ú telek belterületbe vonása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. augusztus 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rába-liget lakópark Ingatlanfejlesztő Kft. 2724 Újlengyel Temető u. 36. szám alatt
bejegyzett gazdasági társaság – képviseli: Surman Csaba ügyvezető - kérelemmel fordult a
Tisztelt Képviselő-testülethez a tulajdonában levő Szentgotthárd 03 hrsz-ú telek belterületbe
vonását kérve. (1.számú melléklet)
A telek az István király utcában helyezkedik el, területe 7020 nm, művelési ága: kivett,
udvar.
A telket a 145/2016. számú határozattal elfogadott településszerkezeti terv, a 19/2016(VI.30.)
önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat belterületbe vonható, beépítésre
szánt terület – településközpont vegyes terület területfelhasználásba sorolja. (2.számú
melléklet)
A jelenlegi belterület és a belterületbe vonandó telek közt helyezkedik el a 02 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú, közút megnevezésű ingatlan, melynek belterületbe vonása, hogy az
„összefüggő” belterület kialakuljon, ezen eljárás keretében szintén kezdeményezendő.
(3.számú melléklet)
A belterületbe vonás szabályait a termőföldről szóló 2007. évi CXXlX. törvény
(továbbiakban: Törvény) határozza meg, mely szerint a művelés alatt levő területre
vonatkozó belterületbe vonási eljárást a települési Önkormányzat kezdeményezésére a
Földhivatal folytatja el.
A Törvény 15.§ (2) bekezdése szerint a belterületbe vonási kérelemhez mellékelni kell az
érintett földrészlet helyrajzi számát, területnagyságát és a területfelhasználási célt tartalmazó
képviselő-testületi döntést, valamint az önkormányzat arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát
mely szerint a belterületbe vonandó telket az önkormányzat a településszerkezeti tervben
meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi.
Kérelmező kérelmében rögzítette, hogy a belterületbe vonandó telket a rendezési tervben
meghatározottak szerint 4 éven belül hasznosítani tervezi; két többlakásos lakóépület
építésére jogerős építési engedéllyel rendelkezik.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a belterületbevonás kapcsán földvédelmi járulékot
nem kell fizetni.
A kialakult gyakorlatnak megfelelően a belterületbe vonás felmerülő valamennyi költségét a
kérelmező viseli, melyre vonatkozóan külön szerződést kell kötni és a fizetendő összeget a
kérelmezőnek meg kell fizetnie.
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
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Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Szentgotthárd 03 hrsz-ú, 7020 nm területű, kivett udvar megnevezésű és a
a Szentgotthárd 02 hrsz-ú, 7868 nm területű, kivett közút megnevezésű
telek belterületbe vonását kezdeményezi.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 03 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosának nyilatkozata alapján kinyilatkoztatja, hogy a Szentgotthárd 03 hrsz-ú
telek rendezési terv szerinti hasznosítása 4 éven belül megvalósul.
A Szentgotthárd 02 hrsz-ú ingatlan jelenleg is a rendezési terv szerinti hasznosítású.
A belterületbe vonási eljárás kezdeményezése előtt a kérelmezővel megállapodást kell
kötni melyben a kérelmezőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy ezen eljárás
kapcsán felmerülő valamennyi költséget meg kell fizetnie Szentgotthárd Város
Önkormányzata részére továbbá vállalnia kell valamennyi költség megelőlegezését
azzal, hogy az önkormányzat csak a költségek előzetes letétbe helyezése után indítja
meg az eljárásokat.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 03 hrsz-ú
telek belterületbe vonását nem kezdeményezi.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András
Szentgotthárd, 2017. augusztus 8.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
1.sz. melléklet
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2.sz. melléklet
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42

2017. augusztus 30-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

Tárgy: TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011azonosítószámú,
Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon c.
pályázat létesítmény-típusának meghatározása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017.08.30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a
továbbiakban: TOP) keretén belül a TOP-3.1.1-15 jelű, Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés tárgyú felhívásra TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011 azonosító számon
pályázatot nyújtott be, amelyet a Támogató 2017.05.01. napon kelt támogatási döntés szerint
bruttó 299 765 000 Ft összköltségű támogatásban részesített.
A pályázat célja olyan a városi kerékpárút hálózathoz illeszkedő kerékpáros létesítmény
kialakítása, amely hivatásforgalmi és turisztikai célokat is ellátva beköti nemcsak a település
keleti területeit, de a keleti irányból máshonnan érkező forgalmat is a településközpontba,
megteremtve ezzel a biztonságos kerékpározás feltételeit.
A projekt keretében kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza 1,53 km, mely a
városközponti kettős körforgalomnál lévő kerékpárúttól indulva a Kossuth L. utca - Kethelyi
út irányába kerülne kialakításra. A Kossuth L. utca kettős körforgalomtól – a Tompa M. utcai
kereszteződésig terjedő szakaszon kerékpáros nyom, majd ezt követően a Kossuth L. utca
(Tompa M. utcai kereszteződéstől) a Kethelyi út (Brenner J. téri kereszteződésig) cca. 1300 m
szakaszon pedig elképzelésünk alapján a csatolt 1. számú mintakeresztszelvény változat
szerinti kerékpársáv kerülne kialakításra.
A projektben ütemezett mérföldkövek alapján az engedélyes tervek és engedélyeztetés
határideje 2018.04.30. A kivitelezés várható kezdési időpontja 2018 nyara.
A pályázat beadásakor egyoldali egyesített gyalog- és kerékpárutat terveztünk, azonban az
előzetes felmérések, egyeztetések folyamán a kétoldali irányhelyes létesítménytípusok
bizonyultak biztonságosabbnak, továbbá a pályázati felhívás is az irányhelyes
kerékpárforgalmi létesítmény kialakítását preferálja.
A projekttel érintett útszakasz a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van, ezért a projekt
előkészítő szakaszában helyszíni egyeztetést kezdeményeztünk a kerékpárforgalmi
létesítmény típusának meghatározására.
Az egyeztetés folyamán felvázolt lehetőségek (egyesített gyalog és kerékpárút; kétoldali
kerékpársáv; kétoldali, egyirányú gyalog- és kerékpárút) közül a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
képviselője a csatolt 1. számú mintakeresztszelvény (1. számú melléklet) változat szerinti
kerékpársáv megvalósítását találta a legmegfelelőbbnek.
Ezen létesítménytípus kialakításával megújulhatna a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kezelésében lévő Kossuth L. utca - Kethelyi út érintett szakaszainak az útburkolata is.
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A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2017. augusztus 14-én érkezett nyilatkozatában (2. számú
melléklet) leírja, hogy a kerékpáros közlekedés biztonságát előtérbe helyezve az 1. sz.
mintakeresztszelvény szerinti irányhelyes kerékpársáv kialakítását támogatja, továbbá az
útburkolat felújítása érdekében saját kivitelezésben elkészítik a mintegy 1200 m hosszú és 6
m széles szakasz burkolatának kopórétegét.
A közútkezelő hozzájárulásával az előzetes kalkulációk alapján a létesítménytípus váltás
többletköltséggel nem jár.
Kérem a Tisztelet Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, tárgyában dönteni
szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kossuth L. utca – Kethelyi
út Brenner J. térig tartó szakaszon építendő kerékpárút kapcsán egyetért az Előterjesztés 1.
számú mellékletében szereplő 1. sz. mintakeresztszelvény szerinti irányhelyes kerékpársáv
kialakításával.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kerékpáros létesítmény típus
kialakítására az alábbi javaslatot teszi:
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. augusztus 16.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

2. számú melléklet
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Tárgy: A hóeltakarítási keretszerződések vizsgálata
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. augusztus 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi ellenőrzési terve alapján „A hóeltakarítási
keretszerződések vizsgálata” c. ellenőrzés lefolytatásra került.
Az ellenőrzés célja volt, annak megállapítása, hogy az hóeltakarítási munkálatokra
meghatározott keretösszeg hatékonyan kerül-e felhasználásra.
A vizsgálat célja volt feltárni esetleges hiányosságokat és ha szükséges, javaslatot téve a
pénzügyi elszámolások továbbfejlesztéséhez.
Az ellenőrzés a téma szempontjából átfogó és mindenre kiterjedő volt. Az ellenőrzés témával
kapcsolatos javaslatait a BE-04/2017. számú jelentés tartalmazza.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hóeltakarítási
keretszerződések vizsgálata” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban
leírtakat elfogadja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: közlésért Dr. Dancecs Zsolt - jegyző
Szentgotthárd, 2017. augusztus 16.

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Szentgotthárd Város
Önkormányzata

Belső ellenőr
Németh-Tóth Marianna

Iktatószám: 3328-5/2017.
Ellenőrzés száma: BE-04/2017.

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS]
Hóeltakarítási keretszerződések vizsgálata
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ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
Hóeltakarítási keretszerződések vizsgálata

Szentgotthárd, 2017. augusztus 16.

Ellenőrzést végző: Németh-Tóth Marianna
belső ellenőr

Az ellenőrzés célja:
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 a hóeltakarítási keretösszeg hatékony felhasználása


megfelelő kontrollfolyamatok működésének ellenőrzése

Az ellenőrzött szervezeti egység:


SZET KFT. Szentgotthárd Város Önkormányzati Hivatala

Az ellenőrzés tárgya:


Hóeltakarítási keretszerződések vizsgálata

Az ellenőrzés típusa:


teljesítményellenőrzés

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások:


komplex ellenőrzési módszer

Vonatkozó jogi háttér:


Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi Éves Ellenőrzési Terve

Ellenőrzött időszak: 2016. év, 2017. január - április
Ellenőrzés kezdete és vége:
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása






Huszár Gábor – Szentgotthárd Város Polgármestere
dr. Dancsecs Zsolt – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi
vezetője
Gál József – SZET Kft. ügyvezetője
Czotter-Szukics Mónika – SZET Kft. ügyvezetője

A hóeltakarítási keretszerződések vizsgálatára Szentgotthárd Város Önkormányzat 2017. évi
Éves Ellenőrzési Terve alapján került sor.
A belső ellenőrzést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés d) pontja alapján folytattam le. A

50

2017. augusztus 30-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
teljesítmény-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a hóeltakarítási munkálatokra
meghatározott keretösszeg hatékonyan kerül-e felhasználásra

1.

Előírásoknak való megfelelés
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai
Megállapodás a hóeltakarítási munkálatokról (Szentgotthárd Város Önkormányzata és SZET
Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. között 2015. október és 2016. október
kötött megállapodások)

2.

Dokumentumok vizsgálata
az önkormányzattal kötött szerződések vizsgálata,
hó-eltakarítási és síkosság mentesítési ütemterv,
kimutatások, beszerzési jelentések,
munkafolyamatok ellenőrzése, téli üzemeltetési naplók,
pénzügyi elszámolások ellenőrzése

Jelen

belső

ellenőrzés

kizárólag

a

SZET

Kft.

által

kötött

hóeltakarítási

keretszerződésekre terjed ki.
Az ellenőrzés során vizsgáltam a SZET Kft. által kötött szerződésben meghatározott
keretösszeg hatékony felhasználását, a főbb munkák megfelelő üzemezését és a pénzügyi
elszámolások helyességét.
Szentgotthárd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. őszén hozta
létre a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és
Településfejlesztő Kft-t (a továbbiakban: SZET Kft.).
A Társaság feladata Szentgotthárdon és a közigazgatásilag hozzá tartozó településeken az
alapító önkormányzat kötelező városüzemeltetési feladatainak ellátása a piaci árnál
olcsóbban, az önkormányzat vagyonának működtetése, a veszteséges, nyereséges feladatok
egyensúlyba hozása, illetve egyéb a Képviselő-testület által rábízott feladatok ellátása. Ehhez
az Önkormányzat tőkét, vagyonhasználatot és eszközöket biztosít. A Kft-nek nem feladata,
hogy a tulajdonos támogatásából nyereséget képezzen.
A társaság tevékenységei:


Önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadása és ingatlanok kezelése



Városi parkolási rendszer fenntartása
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 Csákányi László Filmszínház üzemeltetése


Intézményi karbantartási munkák elvégzése



Városüzemeltetési feladatok ellátása



Park és közterület gondozás



Szállítmányozás



Alpokalja Motel és Kemping fenntartása



Temetők karbantartása, kegyeleti szolgáltatások nyújtása



Ebtelep üzemeltetése

Szentgotthárd Város önkormányzati tulajdonú útjaira vonatkozó rendelkezéseket az 1988. évi
I. törvény a közúti közlekedésről 8. § (1) bekezdés 21 pontja alapján látja el:
A közúti közlekedéssel összefüggő a) állami és önkormányzati feladatok:
1. a közúti közlekedés tervezése, fejlesztése, szabályozása és ellenőrzése,
2. a közúti közlekedés szervezeti és működési feltételeinek meghatározása,
3. a közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése;
Ehhez kapcsolódóan a 5/2004. (I.28.) GKM rendelet (továbbiakban: Szabályzat) C) pontja
rögzíti az önkormányzat feladatait:
C) A helyi közutak kezelése az alábbi feladatokat foglalja magába:
a) igazgatási jellegű feladatok
b) üzemeltetés,
c) fenntartás,
d) ellenőrzés és vizsgálat.
A megállapodások szerint Szentgotthárd Város Önkormányzata a hóeltakarítási munkálatok
ellátásával a SZET Kft-t bízza meg, amely során valamennyi közterületen gondoskodni kell a
felmerülő hóeltakarítási munkák ellátásáról.
Az téli útüzemeltetés megvalósítására az Önkormányzat szerződést kötött a SZET Kft.-vel,
adott téli időszakban elvégezendő útüzemeltetési feladatokra, melyeket a Szabályzat előír a
tulajdonosok számára.
A Szabályzat 3.3. pontja írja elő a téli útüzemeltetést:
„A téli időjárásnak a – forgalombiztonságot veszélyeztető – hatásait mérsékelni kell. A
közútról a hó eltakarítása és az út síkossága elleni védekezés a helyi közutakon (ideértve a
kerékpárutakat, valamint a gyalog- és kerékpárutakat is), továbbá az ingatlanhoz nem
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csatlakozó burkolt járdán, a gyalogúton, a lépcsőn, a lejtőn és a sétányon a települési
önkormányzat feladata.
Az elvégzendő feladatok: téli üzemeltetési terv készítése (megelőző intézkedések, felkészülés,
információgyűjtés és -szolgáltatás megszervezése, a közutak téli védekezési rendszerbe
sorolása), hóakadályok és síkosság elleni védekezés, hóeltakarítás, az utak és tartozékaik
tisztántartása.”
Szentgotthárd város közterület és úthálózat takarítási munkáit a SZET Kft. megállapodás
alapján látja el. A megállapodás nem naptári évhez kötött, hanem adott év téli időszakaira
vonatkozik. Jelen ellenőrzési időszak 2016. évet és 2017. első félévét öleli fel, így a 2015.
évben és a 2016. évben kötött megállapodások tartalmát és annak megvalósulását vizsgáltam.

A megállapodások tartalmazzák:
1. a hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkák ütemtervét (1. számú melléklet)
2. a SZET Kft. feladatit, és az elszámolás bizonylatát a téli útüzemeltetési naplót (3.
számú melléklet)
3. A feladatok ellátásáért járó díjakat [2015/2016-ban a 2.számú melléklet, 2016/2017ben a 2. számú csak a külső vállalkozások díjazást tartalmazza, a Kft. díjazását a
szerződés 6. számú pontja tartalmazza]
A SZET Kft. 2016. és a 2017. évre készített üzleti tervében a hóeltakarítási és síkosság
mentesítési munkák esetében veszteséget tervezett a cég, -1.688.000 Ft és -1.447.591 Ft. Az
Üzleti Terveket 2016. évre vonatkozóan az Önkormányzat Képviselő-testülete a 71/2016. és
159/2016. számú, 2017. évre 282/2016. számú képviselő-testületi határozatával fogadta el.
2017. évre a tervben szerepel, hogy a munkálatok során „munkaidőben 22 fő állandó és 7
közfoglalkoztatott vesz részt. 3 nagygéppel és 3 kisgéppel végezzük a munkálatokat 16 (+7) fő
kézi munkással.”

Ütemterv
A SZET Kft. és az önkormányzat között létre jött szerződések 1. számú melléklete
tartalmazza a hó-eltakarítási és síkosság mentesítési ütemterveket.
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Az ütemtervek elkészítést a Szabályzat 3.3.1. pontja írja elő, az ütemterv elkészítés határidejét
– tárgyév november 10 – és tartalmi elemeit ugyanezen rendelet D) függeléke mutatja be.
„D) függelék: A téli üzemeltetés tervezése
A helyi közút kezelőjének minden évben – november 10-ig – téli üzemeltetési tervet indokolt
készítenie (vagy a téli üzemeltetés végzésére megbízott szervezettel készíttetnie), megfelelő
előkészítés, szervezés és megállapodás(ok) megkötése alapján. A téli üzemeltetési terv
tartalmazza az üzemeltetés megoldási módját, rendszerét és felelőseit.”
A Szabályzatnak megfelelő tartalommal 2015. november 10-én és 2016. október 15-én
határidőre elkészültek az ütemtervek 2015. és 2016. évre vonatkozóan, amelyeket az
önkormányzat elfogadott és jóváhagyott.

Elszámolási dokumentáció
A SZET Kft. és az önkormányzat közötti elszámolás alapját a téli útüzemeltetési naplók
adják. A két elszámolási időszakban 2015. november és december hónapban valamint 2016.
november és december hónapban hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatokra nem
került sor, ezen időszakokra vonatkozóan téli útüzemeltetési naplók sem készültek.
2016. januári téli útüzemeltetési naplókat az önkormányzat ügyintézője nem igazolta le 2016.
február hónapra nem áll rendelkezésre téli útüzemeltetési napló. A külső vállalkozások által
végzett munkák esetén is rendelkezésre állnak a menetlevelek vagy teljesítményigazolások –
kivétel 2016

februárjában a Páli Frigyes

által végzett

munkák,

amelyek sem

teljesítményigzolással sem menetlevéllel nem kerültek igazolásra.
2017. január és február hónapokra rendelkezésre állnak a téli útüzemeltetés naplói és a külső
vállalkozások fuvarlevelei. A külső vállalkozások által elvégezett munkák a SZET Kft. által
igazolt menetlevelek alapján került elfogadásra, kivételt képeznek ez alól a Schäfer Albin által
januárban végzett munkák, melyek sem teljesítményigzolással sem menetlevéllel nem
kerültek igazolásra.
A téli útüzemeltetési munkák során az önkormányzat nem élt a szerződés 5. pontjában
meghatározott ellenőrzési és észrevétel tevési lehetőségével.
„A Megbízó jogosult a szerződés tárgyát képező tevékenységet meghatalmazott útján
ellenőrizni, észrevételeit a Téli útüzemeltetési naplóban rögzíteni legalább 8 napos
időszakonként.”
Az ellenőrzés során megvizsgált iratokból megállapítható, hogy a téli útüzemeltetési munka
2015/2016-os időszakot tekintve nem rendelkezik megfelelő dokumentációval, február
hónapra vonatkozóan a téli útüzemeltetési naplók hiányoznak.
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A 2016/2017-es téli időszakban 8 téli útüzemeltetési napló került kiállításra. A téli időszakban
egy esetben került sor hóeltakarításra, akkor azonban külső vállalkozásokat is mozgósítani
kellett, hogy a szerződésben szereplő feladatokat ellássák. A külső vállakozások által
elvégzett munkákról a szerződésnek megfelelően menetlevél vagy teljesítményigazolás
készült.

Pénzügyi elszámolás
2016. január 31.

2.125.984 Ft 547.016 Ft

2.700.000 Ft átalánydíj

2016. január 31.

1.621.291 Ft 437.749 Ft

2.059.040 Ft átalánydíjon

felüli pótmunka január
2016. január 31.

150.000 Ft

40.500 Ft

190.500 Ft

külső

vállalkozások készenléti díja
2016. október 13.

- 1.621.291 Ft - 437.749 Ft -2.059.040 Ft

önkormányzat által nem leigazolt munkák miatti sztornózás
2016. október 13.

-150.000 Ft

-40.500 Ft.

-190.500 Ft

önkormányzat által nem leigazolt munkák miatti sztornózás

2016. november 30.

550.000 Ft

148.500 Ft

698.500Ft

rendelkezésre

állási díj
2017. január 31.

1.261.500 Ft 340.605 Ft

1.602.105 Ft január

havi

téli útüzemeltetési munkák szerződés szerint
2017. január 31.

742.500 Ft

200.475 Ft

942.975 Ft

útszóró-só

2017. február 28.

450.000 Ft

121.500 Ft

571.500 Ft

február havi

téli útüzemeltetési munkák szerződés szerint
A 2015/2016-os időszakra vonatkozó szerződésben a munkák ellentételezésére 2.125.984
Ft+ÁFA átalánydíj került meghatározásra. A SZET Kft. által kiszámlázott, de a önkormányzat
által el nem fogadott – 2016. január időszakra vonatkozó – átalánydíjon felüli pótmunka
nettóösszege 1.621.291 Ft + 437.749 Ft ÁFA összesen 2.059.040 Ft.
A 2015/2016-os szerződés 6. pontja alapján a 2. számú melléklet szerinti egységárak az
irányadóak azon leigazolt munkák esetén, amelyekre az átalánydíj nem biztosít fedezetet. A
fent említett időszakra kötött szerződés 6. pontja kimondja:
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„Az átalánydíj jelen megállapodás keretében ténylegesen elvégzett és a Megbízó által a Téli
útüzemeltetési naplóban leigazolt munkák fedezetét biztosítja jelen megállapodás 2. számú
melléklete szerinti egységárakon. Az ettől eltérő időszakban végzett munka, vagy az átalánydíj
által biztosított fedezeten felüli téli útüzemeltetési munkák pótmunkaként kerülnek
elszámolásra a 2. számú melléklet szerinti egységárakon.”
A SZET Kft. nem jelezte a megbízó felé, hogy az átalánydíj keret kimerült, és a további
munkák végzése pótmunkaként kerül elszámolásra.
„Amennyiben a körülmények ezt indokolják – különösen sürgős esetekben – a pótmunkákat a
Megbízott a Megbízó elrendelése nélkül is elvégezheti és számlázhatja ám ennek
indokoltságát a Megbízó különös körültekintéssel és figyelemmel kontrollálja és jogosult arra,
hogy azt részben vagy egészben indokolatlannak minősítse és erre vállalkozói díjat ne fizessen
vagy csak részben fizessen.”
A januári és a februári időszak téli útüzemeltetési munkáit a Megbízó nem igazolta le, a
számlát a pótmunkákról erre az időszakra vonatkozóan visszautasította.
2016/2017-es megállapodás 6. számú pontja tartalmazza az adott időszakra vonatkozó
elszámolás részleteit. A Megbízott 550.000 Ft/téli időszak rendelkezére állási díjat jogosult
kiszámlázni; az elvégzett, leigazolt téli útüzemeltetési munka ellentételezését szintén a 6. pont
tartalmazza. A 2016/2017-es téli időszakban 8 téli útüzemeltetési napló került kiállításra. A
téli időszakban egy esetben került sor hóeltakarításra, akkor azonban külső vállalkozásokat is
mozgósítani kellett, hogy a szerződésben szereplő feladatokat ellássák. A külső vállalkozások
által végzett munkáknál egy esetben – a Schäfer Albin által januárban végzett munkák – sem
teljesítményigzolással sem menetlevéllel nem kerültek igazolásra az elvégzett feladatok. A
külső vállalkozások nélkül végzett hóeltakatítási és síkosság-mentesítési munkák téli
útüzemeltetési naplói a szerződés előírásainak megfelelőek, és a leigazolt útüzemeltetési
naplók az elszámolás alapját adják a szerződésnek megfelelően fordulónként.

Bevétel és költség,ráfordítás alakulása a téli útüzemeltetési időszakokban
Bevétel:
Átalánydíj (2015.10.15 – 2016.04.30)
Költség:
Költségfelosztás:

2.125.984 Ft
2.125.984 Ft

2.753.492 Ft
365.747 Ft

(tartalmazza a gépek költségeit gépóra arányában – üzemanyag, javítás, biztosítás, gépjárműadó)
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november
december

0 Ft
0 Ft

január

231.841 Ft

február

129.821 Ft

március

4.085 Ft

árpilis

0 Ft

Anyagjellegű ráfordítások:

238.908 Ft

(sózó, szóróanyagok költsége)

Személyi jellegű ráfordítások:

1.789.495 Ft

(alapbér, rendkívüli munkavégzésdíja, jutalom, munkáltatót terhelőjárulékok)

november

0 Ft

december

0 Ft

január

1.384.805 Ft

február

397.932 Ft

március

4.758 Ft

árpilis

2.000 Ft

Hóeltakarítás – külső vállalkozások:

598.250 Ft

november

0 Ft

december

0 Ft

január

146.400 Ft

február

301.850 Ft

március (készenléti díj)

150.000 Ft

árpilis

0 Ft

2015/2016-os időszak eredménye:

- 627.598 Ft

Bevétel:

3.004.000 Ft

Rendelkezésre állásidíj (2016.11.24 – 2017.04.30)
január (hóeltakarítási munkák)

550.000 Ft
1.261.500 Ft

január (útszórósó)

742.500 Ft

február (hóeltakarítási munkák)

450.000 Ft

Költség:
Költségfelosztás:

3.310.151 Ft
656.938 Ft

(tartalmazza a gépek költségeit gépóra arányában – üzemanyag, javítás, biztosítás, gépjárműadó)
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november
december

0 Ft

12.178 Ft

január

502.146 Ft

február

133.653 Ft

március

8.961 Ft

április

0 Ft

Anyagjellegű ráfordítások:

879.205 Ft

(sózó, szóróanyagok költsége)

Személyi jellegű ráfordítások:

1.291.508 Ft

(alapbér, rendkívüli munkavégzésdíja, jutalom, munkáltatót terhelőjárulékok)

november

0 Ft

december

8.568 Ft

január

743.715 Ft

február

540.930 Ft

március

0 Ft

április

6.863 Ft

Hóeltakarítás – külső vállalkozások:

482.500 Ft

november

0 Ft

december

0 Ft

január
február
március (készenléti díj)
április (készenléti díj)
2016/2017-os időszak eredménye:

282.500 Ft
0 Ft
50.000 Ft
150.000 Ft
- 306.151 Ft

A 2015/2016-os időszakra vonatkozó szerződésben a munkák ellentételezésére megállapított
átalánydíj nyújt fedezetet az elvégzett szolgáltatásokért a szerződés 2. számú mellékletében
szereplő egységárakon. A kézi és gépi munkavégzésre vonatkozóan és a külső vállakozások
által végzett szolgáltatások esetén is kialakításra kerültek a téli mukavégzés során
alakalmazandó egységárak. A szerződés 6. pontja alapján a 2. számú melléklet szerinti
egységárak az irányadóak azon leigazolt munkák esetén is, amelyekre az átalánydíj nem
biztosít fedezetet. A felek közti elszámolás alapját a szerződés 7. pontja értelmében az
önkormányzat által leigazolt téli útüzemeltetési naplók adják.
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A 2015/2016-os időszakban az átalánydíjon felül számlázott teljesítményt az önkormányzat
nem fogadta el. Így a hóeltakarítási tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeket csak
az átalánydíj kompenzálta.
A következő táblázat részletesen mutatja a benyújtott, el nem fogadott elszámolást:
Bruttó
Kézi erővel végzett munka

1 150 000

Készenlét november

44 000

Készenlét december

68 000

Készenlét január
Gépi munka
Szállítás munkások
Maszek hótolás

239 000
1 701 116
30 480
501 015

Anyagok: só, érdesítő

1 113 521

Vásárolt gép:sószóró

440 690

Összesen
Engedmény:

5 287 822
-528 782

Átalánydíj

-2 700 000

Összesen:

2 059 040

Ezen téli időszakra vonatkozó megállapodás nem tartalmaz tárgyi eszköz vásárlásra
vonatkozó megbízást. A szerződés 2. pontja értelmében a Megbízott feladata, a síkosság
mentesítési munkálatokhoz szükséges szóróanyag (48 tonna) beszerzése és tárolása. Az
ellenőrsés során rendelkezére bocsátott anyagokból megállapítható, hogy a SZET Kft. 8 tonna
útszórósóval rendelkezik és a 2016. év folyamán beszerzés nem történt. Továbbá a
rendelkezésre álló 2016. évi leltár és beszerzési számlák alapján megállapítható, hogy nem
állt rendelkezésre a kiszámlázásra került útszórósó mennyiség. Az elszámoláshoz nem került
bemutatásra az útszóró anyagok beszerzési számlája, amelyet a szerződés 2. pontja előír.
Így a 1.113.521 Ft és a 440.690 Ft nem a szerződésnek megfelelően került kiszámlázásra.
Az elszámolási dokumentációban a készenléti időszakra vonatkozóan a szerződés 3. számú
mellékletében található 3000 Ft/fő helyett 2000 Ft/fő került elszámolásra. Az elszámolás
alapját képező téli útüzemeltetési naplók az önkormányzat ügyintézője által nincsenek
leigazolva sem a kézi munkaerő sem a gépi munkavégzés tekintetében. A februári időszakra
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vonatkozóan nem áll rendelkezésre téli útüzemeltetési napló – kézi, gépi – munkák
igazolására.
Többszöri egyeztetés után a januári számla nem került elfogadásra a Megbízó részéről, így
2015/2016-os időszakban az átalánydíjból realizálódott bevétel a SZET Kft-nél, amely a
SZET Kft. kimutatásai alapján nem fedezi a Megbízott költségeit az elvégzett munkákkal
kapcsolatban.
A SZET Kft. 2016/2017 téli időszak bevételi között a szerződés szerinti rendelkezésre állási
díj, valamint az elvégezett hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák ellenértéke került
kimutatásra. A szerződés 7. pontja kimondja:
„A számla/számlák mellékletét kell képeznie a Megbízó által leigazolt téli üzemeltetési napló
másolatának, a külső vállalkozók által vezetett és a Megbízott által leigazolt dokumentumok
(pl.: menetlevél, vagy gépüzemnapló(k)) másolatának.”
A január havi téli útüzemeltetési naplókat a megállapodásnak megfelelően a Megbízó
igazolta, az elvégezett munkákat a Megbízott a szerződésnek megfelelően számlázta. A külső
vállalkozások által elvégezett munkák a SZET Kft. által igazolt menetlevelek alapján került
elfogadásra, számlázásra. Ezen időszakban egy esetben – Schäfer Albin januári hóeltakarítási
munkák – a számlázás nem a szerződés előírásinak megfelelően történt, sem a SZET Kft és a
külső vállalkozás, sem a SZET Kft. és az önkormányzat között.

A 2015/2016-os megállapodás kapcsán a januári hóeltakarítási tevékenységre jutó magas
bérköltség oka, hogy a SZET Kft. a dolgozóinak a téli útüzemeltetési munkákkal
kapcsolatban jutalmat adott (bruttó 18.000 Ft/fő/hó), amely összesen 390.000 Ft plussz a
kapcsolódó járulékok. Február hónap során is elszámolásra került a dolgozóknak jutalom a
téli útüzemeltetési munkákkal kapcsolatban össszesen 255.000 Ft plussz a kapcsolódó
járulékok. Ez összesen 645.000 Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékaival emelte meg a
hóeltakarítási tevékenység költségeit.
A 2016/2017-es megállapodás kapcsán is került jutalom elszámolásra, az adott téli időszak
végén bruttó 210.000 Ft plussz a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok.
Az adott jutalomat mindkét időszakban a SZET Kft. ügyvezetetői utasítása alapján a téli
időszakban nyújtott készenléti idők ellentételezésére állapították meg.
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A 2015/2016. évre vonatkozó megállapodás 2. számú pontjában rendelkeznek a felek a téli
időszakra szükséges szóróanyag beszerzésről 48 tonna mennyiségben, az elszámolási
időszakra rendelkezésre álló bizonylatok alapján, nem került beszerzésre a szerződött és a
kiszámlázni kívánt mennyiség.
Az ellenőrzés során rendelkezésre álló leltár és szóróanyag beszerzési számlák alapján a
SZET Kft szóróanyag készlete:
Útszórósó:
2015.12.31-én

8t

27.000 Ft/t

216.000 Ft

2016.12.31-én

2t

27.000 Ft/t

54.000 Ft

2016. évben a beszerzési számlák alapján anyag beszerzés nem történt. Beszerés
2014.12.15-én és 2017.01.23-án történt.
A 2016. januári elszámolás 8,58 t útszórósó felhasználását tartalmazza, a meglévő készlet és a
felhasznált anyag mennyiség között ellentmondás van.
A szóróanyag beszerzést a 2016/2017. évi szerződésben is rögzítették a

6.2 és a 7.2

pontokban:
„A Megbízó által előzetesen írásban jóváhagyott szóróanyag beszerzésének költségeire a 7.2.
pontban részletezettek szerint;”
„A Megbízott a Megbízó írásos jóváhagyását követően rendelheti meg a jóváhagyott
szóróanyagot. A beszerzett szóróanyagról a Megbízottnak az igazolt teljesítést követő
(szóróanyag Megbízott telephelyére történő leszállítását követő) 15 napon belül a Megbízó
részére számlát kell kiállítania. A számla mellékletét kell képezni a beszerzett szóróanyag
leszállítását igazoló szállítólevél/szállítólevelek másolatának/másolatainak.”
A tárgy évi szóróanyag beszerzés során a szerződés előírásait SZET Kft. és az önkormányzat
közötti számlázásnál betartották, a 2017.01.23-án vásárolt 27 t útszórósót továbbszámlázták
az önkormányzatnak.

A felosztott költségek között mindkét időszak esetében a téli útüzemeltetésben résztvevő
gépek értékcsökkenési leírása nem kerül felosztásra, az üzemanyag-, a javításiköltséggel,
valamint a biztosítási díjakkal és gépjárműadókkal együtt, nem teljeskörűen kerülnek
kimutatásra a vizsgált tevékenységhez kapcsolódó költségek.
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SZET Kft. 2016. évi és 2017. évi üzleti terveiben a vizsgált tevékenységek esetében
előzetesen kalkulát veszteségek kisebb mértékben, de realizálódtak.
A 2015/2016-os időszakban realizálódott veszteség oka, hogy csak az átalánydíj szolgált az
elvégzett munkák költségeinek fedezetéül. Ezen veszteség elkerülhető lett volna az elvégzett
munkák megfelelő dokumentálásával. A szerződés 5. számú pontjának – a téli útüzemeltetési
naplók ellenőrzése – mindkét fél általi betartása megfelelő dokumentációt jelentett volna a
szerződésnek megfelelő számlázáshoz.
2016/2017-es kis mértékű veszteség oka lehet, hogy az üzleti tervben szereplő fordulónkénti
egységár 360.000 Ft/forduló helyett az önkormányzattal hóeltakarítási munkák esetén 300.000
Ft/forduló egységárban és a síkosság mentesítési munkák esetén 150.000 Ft/forduló
egységárban sikerült megegyezni.

Megállapítások összegzése:
Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy a 2015/2016-os időszakban a téli útüzemeltetési
naplók hiányosak, nem kerültek a Megbízó által leigazolásra, vagy teljesen hiányoznak. A
Megbízó nem élt a szerződésben szereplő lehetőséggel (téli útüzemeltetési naplókban való
betekintés), az elvégzett munka kifizetését utólag a szerződés 6. számú pontjának tartalmára
hivatkozva utasította vissza.
2016/2017-es időszak során elkészült téli út üzemeltetési naplók a megállapodásanak
megfelelőn készültek el és leigazolásra kerültek.
A vizsgált időszakban az elszámolás tekintetében változás történt, az elvégzett munka
óradíjban történő elszámolása helyett az elszámolási egység a „forduló” lett. Az elvégzett
munkákoz tartozó dokumentáció nyomonkövethetőbbé vált. Megállapítom, hogy a utolsó téli
időszak téli útüzemletetési naplói alapján szükséges lenne a tényleges költségek fordulónkénti
kimutatása, amely pontosabb elszámolásra adna lehetőséget a következő időszakok estén.

Javaslatok:
1. A szerződéses időszakok végén készüljön a megmaradt szóróanyagról leltár. A SZET
Kft. idegen készletet ne mutasson ki a mérlegében, a készletei között.
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2. Minden esetben csak teljesítményigazolással vagy menetlevéllel leigazolt munka
számlázható és fizethető ki – külső vállakozásoknál készpénzes kifizetéseknél is
ellenőrizni.
3. A téli útüzemeltetési forduló tényleges költségének kimutatása – munkaidőben,
munkaidőután és ünnepnapokon 2016/2017-es téli útüzemeltetési naplók adatai
alapján, valamint minden évben a kimutatások felülvizsgálata.

Szentgotthárd, 2017. augusztus 16.
Németh-Tóth Marianna
belső ellenőr
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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal munkájáról.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017.augusztus 30-i ülésére

I.

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK:

118/2012; 186/2012. és a 307/2014. számú képviselő-testületi határozatok
1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata: 2016. évtől a helyi iparűzési adó bevétel esetében a
Képviselő-testület de minimis támogatásban részesítette a vállalkozó háziorvosokat. Ennek
összege 2016. évben 1 100 000 forint. 2017. évben a támogatás maradt.
2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. (2017. évben a márciusi Testületi
ülésen került rá sor.)
3/ Kintlévőségek behajtása folyamatos. Helyi adó, gépjárműadó területén inkasszók
benyújtása, forgalomból kivonások elindítása.
4/ 2016. évi beszámoló készítése, a zárszámadás elfogadása az áprilisi ülésen megtörtént.
5/Likviditási terv a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészítésre kerül február hónapban,
havonta aktualizáljuk és csatoljuk a két ülés közti anyaghoz.
6/ A költségvetés tervezése során elkülönített tartalék képzése a pénzügyi egyensúly hosszabb
távú fenntartásához. A 2017. évi költségvetésben egyensúlyi tartalék képzésére a
benyújtott költségvetési tervezetben nem került sor forráshiány miatt. (226 millió forint
állami támogatást elvonnak az iparűzési adó-erőképesség miatt, valamint 208 millió forintot
kell szolidaritási hozzájárulásként az oktatási intézményeink működtetésére fordítani.)
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. A költségvetési tervezetben került
benyújtásra, valamint a Kormányhoz benyújtandó Kormány engedély kérésének
kötelező melléklete.
9/ Adósságot keletkeztető ügyletek – fürdő kezességvállalás- a tárgyévben előírt kötvény tőke
és kamat összege, valamint a szociális étkeztetés feladatellátáshoz beszerzett gépjármű lízing
az aktuális költségvetésben tervezve van. Emiatt a Képviselő-testület előzetes adatszolgáltatás
benyújtásáról döntött. Az előzetes adatszolgáltatás benyújtásra került a BM_NGM felé.
10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a
Testületnek.

II.
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK
2017. AUGUSZTUS
VÁROSÜZEMELTETÉS:
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Két ülés között történtek
2017. július-augusztus


Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. június 15-én
megtartott ülésén döntött többek között a „Út és egyéb közlekedési felületekkel
kapcsolatos felújítási munkálatok” elnevezésű közbeszerzési eljárás eljárást lezáró
döntéséről. A Képviselő-testület 44/2017. számú határozata alapján a Kilián Gy. utca, a
Dózsa Gy. utcai járda, Radnóti úti játszótérhez vezető útszakasz, Fürdő utca – Kossuth
L. utcai parkoló összekötéséről és a Május 1. úti buszöböl felújítása, valamint áthúzódó,
kötelezettséggel terhelt munkaként az idei költségvetésben szerepelő Szentgotthárd
1377/6. hrsz.-ú közút felújítása, forgalomtechnikai átalakítása szerepelt a pályázati
kiírásban. Teljesítés határideje: a szerződés aláírásától számított 90 napon belül. Az
eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezések kiküldése, illetve a nyertes
kivitelezővel történő szerződéskötés, valamint a munkaterület átadása megtörtént. A
munkálatok elvégzése folyamatban van. A kivitelezés befejezési határideje 2017.
szeptember 31.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. július 12-én
megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd belterületi vízrendezési
munkálatok 2017.” elnevezésű beszerzési eljárás eljárást lezáró döntéséről. A pályázati
kiírásban a Kethelyi-mező vízrendezése (új 566,00 fm hosszúságú nyílt csapadékvízelvezető övárok kiépítése, a fő csapadékvíz-elvezető irányokban 1756,00 fm hosszban a
meglévő árkok folyásfenék burkolása), illetve a Bem J. utca 260,00 fm hosszúságú nyílt
csapadékvíz-elvezető árkának burkolása árokburkoló elemmel szerepelt. A nyertes
ajánlattevővel történő szerződéskötés folyamatban van.



A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás korszerűsítése”
elnevezésű eredményes nyílt közbeszerzési eljárás alapján az ENERIN Sümeg
Energetikai Kft.-vel megkötött szerződés alapján teljes mértékben megtörtént a város
közvilágítási hálózatának LED technológiás korszerűsítése. A beruházás során a város
területén 1570 db LED technológiás lámpatest felszerelésére kerül/került sor. A
korábban beérkezett igények/jelzések alapján továbbá megtörtént a lámpatestek
felszerelése a Máriaújfalui út 2694 hrsz. elé, a Tótfalusi út 88. számú ingatlan melletti
oszlopra, illetve a Szentgotthárd-Rábakethely, 157. hrsz-ú közúton lévő oszlopra
(Kethelyi út 47/B. - Kethelyi út 49. számú ingatlanok közötti földúton lévő oszlopra
(régi, elavult lámpatest helyére)).



A közvilágítás korszerűsítésével egyúttal más szervezet látja el a közvilágítási
berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű karbantartását és üzemeltetését.
Az új szervezet neve és elérhetőségei, ahová ezentúl az egyedi közvilágítási
meghibásodásokat be kell jelenteni: ENERIN Sümeg Energetikai Kft. Hiba bejelentési
elérhetőségek: +36 93/739-183, +36 93/999-689, magyar.erik@enerin.hu,
www.kozvilhiba.hu. 2017 június-augusztus hónapokban a közvilágítási hálózatot
érintően tíz (10) szakaszhibát, illetve négy (4) egyedi hibát jelentettünk be. A
közvilágítási hálózatot érintő hibák elhárítása az elektromos hálózat tulajdonosának
(EON), az egyedi hibák elhárítása pedig az önkormányzattal szerződésben lévő
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ENERIN Sümeg Energetikai Kft. feladata. A bejelentett hibák elhárítása folyamatban
van.


A Képviselő-testület 2016. augusztus 2. rendkívüli ülésén hozott döntés alapján nyolc
(8) helyszínen keletkezett károkkal kapcsolatos vis maior támogatási igényt nyújtottunk
be. A Belügyminisztérium honlapján megjelent információ alapján a 2016. október 12én kelt döntés értelmében 13 527 000,- Ft támogatásban részesül az önkormányzat. Az
erről szóló Támogatói Okirat az EBR42 rendszerben már elérhető. A pályázati
támogatásból megvalósuló beruházás megvalósításának előkészítését megkezdtük.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. június 15-én
megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd vis maior támogatással
kapcsolatos építési munkák” elnevezésű közbeszerzési eljárás eljárást lezáró döntéséről.
Teljesítés határideje: a szerződés aláírásától számított 90 napon belül. Az eljárás
eredményéről szóló írásbeli összegezések kiküldése, illetve a szerződéskötés, valamint a
munkaterület átadása megtörtént. A munkálatok elvégzése folyamatban van. A
kivitelezés befejezési határideje 2017. szeptember 31.



A közlekedési hatósággal és érintettekkel történő előzetes véleményeztetést követően a
piac bevezető út forgalomtechnikai átalakítására készült engedélyezési terv közlekedés
hatósági engedélyezése megtörtént, az építési engedély jogerős lett. A kivitelezésre
vonatkozó szerződéskötés megtörtént. A munkálatok elvégzése folyamatban van. A
kivitelezés befejezési határideje 2017. szeptember 31. Tervező: Vé-Ko Kft.
Szentgotthárd. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft.



Elkészült a Füzesi úti utasváró alapjának kiegészítése, valamint az utasváró
helyreállítása. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft.



Elkészült a Kolostor étterem és szálloda közötti közvilágítás tervezése. Az elkészült
terveket jóváhagyásra elküldtük az E.ON Zrt. részére. Kivitelező: Villkász Kft.



Megrendeltük a Madách u. szennyvíz-bekötővezeték kiépítés műszaki
tervdokumentáció elkészítését. A műszaki tervek elkészültek, a közmű kezelői
hozzájárulások beszerzése folyamatban van.
Tervező: Vízéptek Bt.



Elkészült a Kis utca vízvezeték rekonstrukciója és a Széchenyi u. – József A. u.
kereszteződésében lévő csomópont átépítése. Kivitelező: Vasivíz Zrt.



Elkészült Szentgotthárd város területén az útburkolati jelek felújító festése. Kivitelező:
Út-Piktor Kft.



Megrendeltünk Szentgotthárd város területére 15 db új hulladékgyűjtő, valamint 5 db
ülőpad legyártását. A városközpontban rendszeresített, a Városszépítő Kft. által gyártott
„Megálló pad” fantázia nevű 2 db ülőpadot (fekete színű öntött vas vázszerkezetű, 40
mm vastag 3 réteg környezetbarát lazúrral kezelt tölgy deszkázattal) a színház
területére, valamint 3 db „Veron pad” fantázia nevű ülőpadokat tölgy deszkázattal
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Máriaújfalu városrész területére (harangláb, kápolna, játszótér). A kihelyezések
folyamatban vannak.


Szerződést kötöttünk a Castrum Sec. Kft-vel a város közigazgatási területén üzemelő
térfigyelő kamera rendszer hardvereinek és szoftvereinek karbantartási munkálataira és
az eseti hibák elhárítására. A szerződés alapján elvégezték az első féléves
karbantartást.



Árajánlatot kértünk a Castrum Sec. Kft-től a város közigazgatási területén üzemelő
térfigyelő kamera rendszer bővítésére.



Szerződést kötöttünk a rábakethelyi templom és a zsidai Jó Pásztor Kápolna közötti
meglévő erdei út felújítását (Brenner sétány kialakítását). Kivitelező: Buldózer 2000
Kft. A beruházás teljesítése folyamatban van.



Folyamatban van Szentgotthárd város területén a kátyúzási munkálatok elvégzése.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.



Elkészült:
- Szépvölgyi u. burkolat 848/1. hrsz.-ú javítási munkáit
Farkasfai u. 7. sz. előtt útburkolat, és a 9/A sz. előtt útpadka javítási munkákat
- Zsidai u. földes út profilozási munkáit
- Arany J. u. , Liget északi oldala mellett zúzalékos parkoló burkolat felújítási
munkáit



Elkészült Szentgotthárd város területén az alábbi csapadékcsatornák mosatása:
- Hunyadi u. teljes szakasza
- Május 1. utca Hunyadi Vendéglőtől – Malom utcáig, Áteresz Május 1. út alatt
a Baross G. u.
- Rábatótfalu kerékpárút mellett haladó szakasz. Áteresz Hétház, ill. Váci M.
utca
- Kossuth L. utca, Óvoda belső szennyvízhálózata
- Színház mögötti parkoló - Széchenyi Ált. Isk. területén lévő 1. aknáig
- Deák F. utca zeneiskola sarkától a kettős körforgalomig
- Széchenyi utca, kettős körfolgalomtól OTP felé, társasházak belső udvaráig
- Máriaújfalu, Máriaújfalui út 2738 hrsz.



Megrendeltük:
o aknafedlapok szintreemelési munkáit a Hunyadi utcában; Petőfi u. - Dózsa Gy.
U. kereszteződésében; Rákóczi F. Utca - József A. Utca kereszteződésében
o Járdaleszakadás javítási munkáit Hunyadi u. Butiksor mögötti parkolóról
kivezető úton
o Útpadka leszakadás javítási munkáit a Hegyi úton
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2016. október 26.-i
megtartott ülésén a Szentgotthárd, József A. u. 33. számú lakóépület épület bontási
munkái tárgyában az UTPLAN ’95 Kft (Zalaegerszeg) ajánlatát az eljárás nyertesének
nyilvánította. A bontási munkára a szerződés megkötésre került. A munkaterület átadásátvételi eljárás 2016. december 1.-én megtörtént. A műszaki ellenőri feladatok ellátását
a VÉ – KO Invest Beruházó és Tervező Kft. látja el. A bontás befejeződött.


Család- és Gyermekjóléti Központ a Kormányhivatal kezelésében lévő, Szentgotthárd
Vajda J. u. 6. szám alatti épületbe történő költöztetése folyamatban van. Helyiségek
felújító munkái: meglévő szőnyegpadló felbontása, padozat, illetve padlóburkolatok
készítése (csúszásmentesített kerámia, laminált padló), belső falképzések (felújító
falfestések: glettelés, festés, lépcsőkorlát festése), személyzeti WC felújítása:
csempeburkolat, járólap, új szerelvények (mosdó, WC csésze, öblítő tartály, csap,
radiátor). Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. A beruházás befejeződött.



Megrendeltük a Szentgotthárd – Rábafüzes Múzeum melléképületének állagmegóvó
tetőjavításának munkálatait: (tetőszerkezet végződésénél 4 m tetőszerkezet állagmegóvó
munkái)
 meglévő cserépfedés + tetőlécezés visszabontása 50 m2
 szelemenek, ollólábak, kötőgerenda és szarufák szükség szerinti cseréje vagy
megerősítése fűrészelt fából
 tetőszerkezet végének összehúzatása vonóvassal
 visszabontott részen tetőlécezés készítése 50 m2
 hornyolt cserépfedés készítése bontott tetőcseréppel 50 m2
Kivitelező: Németh Faházépítő Kkt., (9970 Szentgotthárd, Vakarcs Kálmán utca 21.). A
beruházás befejeződött.



Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház felújítás kiviteli tervdokumentációjának és
az épülethez tartozó lakás homlokzati felújítási engedélyezési tervdokumentációjának az
elkészítésére a tervezési szerződés aláírásra került.
Tervezési koncepció:
 Az elkészült engedélyezési terv alapján kivitelezési terv elkészítése - épület
felújítása, átalakítása: fedélszék felújítása, megerősítése, héjazat cseréje.
Vizesblokk-ok kialakítása, átalakítása. Épületgépészeti-, villamossági rekonstrukció
 A lakás épületrész homlokzati felújítása a már megtervezésre került Művelődési
ház megjelenésével azonos kivitelben. (hőszigetelés, színezés, nyílászáró cseréje)
Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök
Tervdokumentáció várható elkészülési ideje: 2017. április.
A tervdokumentáció véglegesítése előtti tervismertetés igényelt teljesítési határideje:
2017. március vége. Tervdokumentáció elkészült. A II. ütem kivitelezési
munkálataira a vállalkozói szerződést megkötöttük. Kivitelező: Cseke Kft.
Teskánd. A teljesítés határideje: 2017. október 31.



Szentgotthárd – Farkasfa Művelődési ház homlokzati felújítás tervdokumentációjának
elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra került.
Tervezési koncepció:
 homlokzat munkái: hőszigetelés, színezés, nyílászáró cseréje
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 épület körüli csapadékvíz elvezetése, külső falak vizesedésének megszüntetése
 nagyterem belső nyílászárók cseréje
Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök
Tervdokumentáció elkészült. A kivitelezési munkálatokra a vállalkozói szerződést
megkötöttük. Kivitelező: Varga Imre EC. Csörötnek. A teljesítés határideje: 2017.
október 31.


Szentgotthárd – Háziorvosi rendelő főbejáratához 8 – 10 % -os lejtő tervrajzainak az
elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra került.
Tervezési koncepció:
 első sorban a betegszállítást végző mentőszolgálat kezdeményezésére a
mentőszolgálat dolgozói által használt kézi tolókocsi fel- és letolására alkalmas 8 –
10 % -os vb.lemez kivitelű csúszásmentes felületkialakítású lejtő építése
 épület előtti térrendezés (parkoló kiosztás)
Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök
Tervdokumentáció várható elkészülési ideje: 2017. április vége



Előzetes árajánlatot kértünk a Szentgotthárd József A. úti evangélikus templom, a
Rábakethely Felső úti katolikus templom és a Mathiász A. utcai református templom
díszkivilágításának kivitelezői munkáira. Az előzetes árajánlat alapján az evangélikus
templomnál 3 db 5 méteres „T” tartós acéloszlopra összesen 3 db körszimmetrikus,
illetve 9 db aszimmetrikus fényvetőt kellene felszerelni, illetve a hálózatát kiépíteni.
Bekerülési költsége bruttó 3,50 mFt. A rábakethelyi katolikus templomnál
tartókonzolokra összesen 2 db körszimmetrikus, illetve 5 db aszimmetrikus fényvető
kellene felszerelni, illetve a hálózatát kiépíteni. Bekerülési költsége bruttó 2,2 mFt. A
református templomnál pedig tartókonzolokra 2 db aszimmetrikus fényvető kellene
felszerelni. Ennek a bekerülési költsége bruttó 800,- eFt. Az idei évi költségvetésben
ilyen célra forrás nem szerepel, ezért javasoljuk, hogy a jövő évi költségvetés
tárgyalásakor térjen vissza a képviselő-testület a frekventált épületek díszkivilágítására.



Szentgotthárd – Máriaújfalu Mérlegház bontási, nyitott kiállítási tér építési
tervdokumentációjának az elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra került.
Tervezési koncepció:
 A Mérlegház teljes elbontása
 Tűzoltófecskendő kiállítására szolgáló tetővel ellátott, nyitott kiállítótér kialakítása
Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök
A bontási tervdokumentáció elkészült. Az épület bontása megtörtént. A kiállítótér
kialakítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítése folyamatban van.



„Szentgotthárd – Rábakethelyi Plébánia Ravatalozó épület átalakítási, felújítási
tervdokumentációjának az elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra került.
Tervezési koncepció:
 Ravatalozó épület bővítése akadálymentes vizesblokk kialakításával
 Épületen belüli átalakítás – felújítás (takarítóeszköz és tisztítószer tároló helyiség
kialakítása vízvételi lehetőséggel, burkolatok cseréje, felületképzések)
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 Tetőszerkezet felújítása, új előtető építése épület előtti fedett tér kialakítással
(meglévő tetőszerkezet lécezésének és cserépfedésének cseréje, bádogos
szerkezetek cseréje)
 Homlokzat felújítás: nyílászárók cseréje, új bevilágító üvegfelületek készítése,
színezés
 Épület vízellátása: vezetékhálózat bővítésével, szennyvízakna építéssel
 Épület melletti burkolt gyalogút kiépítése
Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök.
A ravatalozó épületének felújítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítése
folyamatban van.


Megrendeltük Szentgotthárd, Hunyadi úti rendelőintézet udvarára 3 db Acer platanoides
juhar (2x iskolázott) fa ültetését. Az ültetés az Ápolók napján ünnepélyes kereteken
belül történik. A fák elültetésre kerültek 2017. május 19.-én.



Megrendeltük a Móra Ferenc Városi Könyvtár épület mellett lévő tuják kivágását és a
keletkezett zöld hulladék elszállítását. A tuják kivágásra kerültek.



Megrendeltük a SZEOB Játékvár Óvodája udvarán található 21 db fáról a fagyöngy
eltávolítását a keletkezett hulladék elszállítását, 1 db közönséges nyír kivágását hulladék
elszállítással. A fagyöngy eltávolítása és a fa kivágása megtörtént.



Megrendeltük a Sporttelep öltöző és vizesblokk bővítés használatbavételi eljárás
megindításához szükséges szakhatóság által előírt hiányosságok megszüntetését. A
büféhez tartozó ételkészítő és raktárhelyiség előírás szerinti kialakításának főbb
munkálatait: személyzeti WC leválasztása, gipszkartonozás, beltéri ajtó elhelyezése,
csempe burkolat készítése, mosogató pult elhelyezése csepegtetős 2 medencés
mosogatóval, takarító szertár szekrény elhelyezése.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. (9970 Szentgotthárd, Füzesi út 8.)
Beruházás befejeződött.



Megrendeltük a Szentgotthárd – Rábafüzes HIENZ Tájház tároló épületének
állagmegóvó tetőjavításának munkálatait:
 meglévő cserépfedés + tetőlécezés visszabontása 108 m2
 tetőlécezés készítése 108 m2
 hornyolt cserépfedés készítése bontott tetőcseréppel 108 m2
 horganyzott acéllemez függő ereszcsatorna, lefolyócső, oromszegély szerelése
Kivitelező: Németh Faházépítő Kkt., (9970 Szentgotthárd, Vakarcs Kálmán utca 21.)
Igényelt teljesítési határidő: 2017. június 30. A munkálatok elvégzése megtörtént.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2017. március 29.-én
megtartott ülésén döntött a SZEOB Játékvár Óvodája épületében a 4 db vizesblokk
felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárásáról. Az eljárás nyertese a legjobb
ár-érték arányú ajánlatot tevő SZET Szentgotthárdi Kft. (9970 Szentgotthárd, Füzesi út
8.). A szerződés aláírásra került. A műszaki ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO
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Invest Beruházó és Tervező Kft. látja el. A munkaterület átadása a kivitelező részére
legkésőbb 2017.június 20. A kivitelezés befejezési határideje: 2017. augusztus 15.
2017. június 20. –án a munkaterület átadásra kerül. A műszaki átadás-átvételi eljárás
2017. augusztus 23-án megkezdődött.


Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésében biztosított keret
terhére árajánlatkérés közvetlen megküldésével kért árajánlatot a Móra Ferenc Városi
Könyvtár felnőtt részlegének elektromos felújítására, korszerűsítésére:
Szerződés aláírásra került az erősáramú és gyengeáramú rendszerének villanyszerelési
munkálataira. (Elvégzendő feladatok: régi armatúrák bontása, új - korszerű
padlódobozok beépítése, riasztórendszer bővítése, tűzjelző rendszer átalakítása (újra
szerelése), álmennyezett fölött új 230 V-os világítási és dugalj áramkörök kialakítása, az
épületben meglévő főelosztó bővítése, kazettás álmennyezetbe új korszerű LED panelek
vagy lámpatestek beépítése)
Kivitelező: LABABO VILLSZER Kft. (9970 Szentgotthárd, Kertvárosi utca 31.)
Szerződés aláírásra került álmennyezet építésére (bontható kazettás mennyezet alu
látszóbordás szerkezetre szerelve)
Kivitelező: Kardos József (9970 Szentgotthárd, Máriaújfalui út 5.)
Megrendelésre került a felújítás után szükséges festési munkálatok.(falfelület
mélyalapozása, részleges glettelés, falfestés Jupol falfestékkel)
Kivitelező: Pungor Gábor (9970 Szentgotthárd, Radnóti u. 3.)
Megrendelésre került könyves polcok ki – és vissza pakolását, szállítását.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. (9970 Szentgotthárd, Füzesi út 8.)
Tervezett ütemezés:
2017. június 27 –től
2017. július 3. (hétfő)
2017. július 7.
2017. július 10.- 11.
2017. július 17.
2017. július 31.
2017. augusztus 7.

könyvespolcok szállítása
villanyszerelési munkák megkezdése,
várható befejezés cca.: 1 -1.5 hét
álmennyezet építése párhuzamosan történik a
villanyszereléssel
várható befejezés: 2017. július 14.
villanyszerelés utáni kőműves helyreállító munkálatok
festési munkálatok, várható befejezési határidő: 2017.
július 21.
könyvespolcok vissza szállítása
könyvek vissza pakolása

Könyvtár nyitás: 2017. augusztus 14. (legkésőbb)
A beruházás befejeződött.


Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a 2017. évi költségvetésében
biztosított keret terhére árajánlatkérés közvetlen megküldésével kért árajánlatot a
„Színház épület meglévő emeleti művész öltöző és vizesblokk felújítási munkái”
tárgyában a SZET Szentgotthárdi Kft.-től. A kivitelezővel a szerződés aláírása került. A
munkaterület átadása a kivitelező részére legkésőbb 2017.július 31. A kivitelezés
befejezési határideje: 2017. augusztus 31. A beruházás teljesítése folyamatban van.
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Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a 2017. évi költségvetésében
biztosított keret terhére árajánlatkérés közvetlen megküldésével kért árajánlatot a
„SZEOB Játékvár Óvodája szennyvízcsatorna felújítási munkáira” tárgyában a
VIZÉPTEK Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt..-től (9700 Szombathely,
Wesselényi u. 8.). A kivitelezővel a szerződés aláírása folyamatban van. A munkaterület
átadása a kivitelező részére legkésőbb 2017.július 24. A kivitelezés befejezési
határideje: 2017. augusztus 10. A beruházás befejeződött.



Szentgotthárd város területén található hulladékudvar 2017. június 1-én megnyitott. A
hulladékudvar üzemeltetésével az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft. foglalkozik. A szentgotthárdi hulladékudvar nyitvatartási
rendje az alábbiak szerint alakul: minden kedden és csütörtökön 8.00-16.30, minden hó
1. szombatján 8.00-16.30. Bővebb információval a szolgáltató a hulladékudvar
nyitvatartási ideje alatt a 94/200–563-s telefonszámon áll rendelkezésükre. Továbbá a
szolgáltatásról a http://www.stkh.hu/wpcontent/uploads/2016/02/tajekoztato_2016.jpg
és a http://www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-uzemeltetese/ linkeken is lehet
tájékozódni.
A hulladékudvarban befogadható hulladékok fajtái:
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VÁROSÜZEMELTETÉS:
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma:
Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi, megszünési eljárások száma:
Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma:

0
1
2
1
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Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
vízügyi hatáskör
Hatósági, szakhatósági engedélyek száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Településképi bejelentési eljárások:
Nyilatkozatok:
Eljárás megszüntetése, elutasító döntés

0
1
5
11
0
2
3

PÉNZÜGY
Költségvetési feladatok:
Az önkormányzat által felszámoltatott Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattól jogutódként
cca 8 millió forint adósságot örököltünk, ennek behajtására számtalan próbálkozásunk volt, de
a tartozás csak igen kis mértékben csökkent, még mindig jelentős 6 749 e/Ft. Mellékelten
csatoljuk a fennmaradó tartozásokat név szerint!
A SZIP Kft a 4 millió forintos kölcsönét visszafizette az értékesített ingatlanból. Az
adóhatóság inkasszója visszavonásra került. A telekadó tartozás megfizetésének várhatóan
ebben az évben sem tud eleget tenni, mely komoly megterhelést okoz az önkormányzati
költségvetés végrehajtásában, hisz közel 200 millió forintról van szó.
A GotthardTherm Kft részére tavasszal nyújtott tagi kölcsön visszafizetésének határideje
2017. december 31.
Célszerű lenne ezen összegek tervezését a költségvetés tervezésekor figyelmen kívül hagyni –
hisz realizálódásukra kevés az esély - és az esetleges megtérülés után tervezni hozzá kiadást.
Beszámolók, jelentések:
KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk
2017. havi ÁFA bevallások, 2017. havi bevallások
2017. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,
MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése:
A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormányzatok, 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:
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.
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Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra, és telekadóra bejelentkezők és a
megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.
Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő
ügyfeleknek, valamint a talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.
A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóértékbizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala
folyamatosan történik.
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.
További feladatok
Mindkét önkormányzatnál, valamennyi adónemnél fontos feladat a negyedéves adóbevételek
nyomon követése, egyeztetés költségvetéssel: követelések-kötelezettségek, értékvesztési
leírások.
Eseti feladatok:
A félév zárását követően a napokban történik az adózók számlaegyenlegének postázása.

HATÓSÁGI ÉS KOORDINÁCIÓ
Beszámoló
kaszálatlan belterületi ingatlanokról
Felszólítás (végzés)

Kaszálatlan ingatlan
15 db

Tulajdonos
18 fő

Ebből
Kaszálatlan ingatlan
1 db
1 db

Tulajdonos
1 fő külföldi, ismeretlen helyen tartózkodó személy
1 megszűnt kft.

Kényszerkaszálás
(határozat)

Kaszálatlan ingatlan
3 db

Tulajdonos
3 fő

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.
Rendeletek felülvizsgálata:
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- A 22/2016.(IX.2.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi
költségvetésről szóló rendelete értelemszerűen módosítást nem igényel.
- A 23/2016..( IX.2.) rendelet : a Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programjáról
szóló rendelet módosítása a 2017. évi szeptemberi testületi ülésen fő napirendi pont
keretében kerül felülvizsgálatra.

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE
2017. augusztus
Megválaszolandó felvetés a márciusi képviselő-testületi ülésen nem hangzott el.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű
határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2017. augusztus 23.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző h.
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2017. augusztus 21-én
CÍME

KIÍRÓ

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

KEHOP-2.2.1-152015-00006

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
Program) 2016

Belügyminisztérium

SZEOB Játékvár Óvoda
bővítése és energetikai
felújítása

TOP-1.4.1-15-VS12016-00019

Arany János Iskola
energetikai fejlesztése
Szentgotthárdon

TOP-3.2.1-15-VS12016-00011

HAT.SZÁ
M

231/2012.
111/2013.
192/2013.

103/2016.

139/2016.

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Nyert! Megkötöttük a vállalkozási
szerződést a Colas Alterra Zrt.-vel.
Lakossági
fórum
került
megrendezésre 2017. június 15én.
Az
alapcső-letételi
rendezvényre 2017. június 26-án
nettó
nettó
nettó
sor.
Kivitelezés
505.000.000,- 426.208.381 Ft,- 102.164.199,- kerül
folyamatban.
Az
építési
munkák
várhatóan
2017.
november
közepére
lezárulnak. A műszaki átadás
és a lakossági rákötések 2018.
tavaszán várhatóak.
Nyert! Digitális terepasztal német
nyelvű fejlesztése.
2 000 000,2 000 000,0,Kivitelezés
befejeződött,
elszámolás folyamatban.

151 300 000,-

158.818.397,-

150.000.000,-

158.818.397,-

1.300.000,-

Nyert! A Támogatási szerződés
hatályba lépett:2017. június 1.
Megvalósítás
(tervezés)
folyamatban.

0,-

Nyert! A Támogatási szerződés
hatályba lépett:2017. június 1.
Megvalósítás
(tervezés)
folyamatban.
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CÍME
Fenntartható
kerékpárforgalmi
fejlesztés
Szentgotthárdon
Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása
– ÓVODA VIZESBLOKK
Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása
– HUNYADI UTCA
FELÚJÍTÁSA

KIÍRÓ
TOP-3.1.1-15-VS12016-00011

Belügyminisztérium

Belügyminisztérium

A Szentgotthárdi Ipari
Park
TOP-1.1.1-15-VS1alapinfrastruktúrájának 2016-00003
fejlesztése

HAT.SZÁ
M

TELJES
ÖSSZEG

156/2016.

299 765 000,-

120/2016.

106/2017.

102/2016.

ELNYERT
ÖSSZEG

MEGJEGYZÉS

0,-

NYERT!
Szerződéskötés
megtörtént.
Megvalósítás
(tervezés) folyamatban.

299.765.000

28 256 893,- 14 128 446,-

30.994.592,-

SAJÁT ERŐ

Igényelt
támogatás:
15.000.000,Ft
nem nyert

Vállalkozási szerződés megkötésre
került a SZET Kft-vel.
14 128 447,- Kivitelezés
folyamatban,
augusztus végére várhatóan
elkészül.
15.994.592,- Nem nyert.

478.000.000,478.000.000,- Ft 0,- Ft
Ft

-Ipari park II. ütem területén:
járda kiépítése
autóbuszöblök
és
buszforduló kiépítése
- Új iparterület kialakítása, III.
ütem:
közlekedési infrastruktúra
(út) kiépítése
közművesítés
(víz,
csatorna, áram, közvilágítás)
NYERT!
Megvalósítás folyamatban.

78

2017. augusztus 30-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁ
M

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

52.500 €

A projekt magába foglalná a
fagerenda födém, a mennyezetkép
és az oldalfalak díszítőfestésének
restaurálását, illetve az ablakok,
ajtók
és
a
hajópadlók
rekonstrukcióját is.
Szlovén
partnerekkel
Maribor
vezetésével, illetve a Móra Ferenc
Városi Könyvtár és Múzeummal és
a
Pannon
Kapu
Kulturális
Egyesülettel
közösen
vennénk
részt,
melyben
a
kolostorépületünk
ciszter
könyvtárának
felújítása
történhetne meg. A pályázat
benyújtásra
került,
ennek
elbírálása folyamatban van.  a
pályázat
nem
nyert
támogatást,azonban augusztusban
ismét benyújtásra került egy új
elbírálásra.  Nem nyert. Újabb
pályázati
lehetőség
miatt
felülvizsgáljuk és előkészítjük újra.

Kolostorkönyvtár
felújítása
SI-HU
SzlovéniaMagyarország

17/2016

350.000 €

elbírálás alatt
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CÍME

Refektórium felújítása

KIÍRÓ

SI-HU
SzlovéniaMagyarország

HAT.SZÁ
M

17/2016

TELJES
ÖSSZEG

94.605,50 €

ELNYERT
ÖSSZEG

elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

14.191 €

Közösen nyújtunk be pályázatot
szlovén oldalról Apace, Szent
András,
Szent
Anna,
Lenart
településekkel, illetve a Szlovén
Örökségvédelmi
Intézettel,
magyar
oldalról
pedig
pedig
Őriszentpéter városával. Ennek a
projektnek
a
keretében
sor
kerülne
a
Refektórium
épületének
oldalsó
faburkolatának visszaállítására
és restaurálására (lásd: I.
számú melléklet), illetve ehhez
kapcsolódóan - kötelező elemként
- egy kvízjáték is kidolgozásra
kerülne az idelátogató turisták
számára a Refektórium kapcsán, a
ciszter
hagyományokra
vonatkozóan.
A
pályázat
benyújtásra
került,
ennek
elbírálása folyamatban van.  a
pályázat nem nyert támogatást,
azonban
augusztusban
ismét
benyújtásra
került
egy
új
elbírálásra.  Nyert!
Megvalósítás folyamatban.
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CÍME

KIÍRÓ

Zöld város kialakítása

TOP-2.1.2-15

Testvér-települési
programok és
együttműködések

Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.

HAT.SZÁ
M

138/2016

73 / 2017

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

239.771.928,239.771.928,- Ft
Ft

501.600,- Ft

0 Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0 Ft

A
Várkert fejlesztése, illetve
bővítése.
Növényzet
rekonstrukciója,
utcabútorok
elhelyezése,
tó
kialakítása
szerepel
a
tervezett
tevékenységek között. A pályázat
beadásra került, jelenleg elbírálás
alatt
áll.
NYERT!
A
szerződéskötés megtörtént, az
első előleg kifizetésre került.
Megvalósítás folyamatban.

0 Ft

Testvér-települési együttműködés
előmozdítása
az
erdélyi
Csíkszépvíz
településsel.
NEM
NYERT (forráshiány miatt)
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CÍME

Városarculat és helyi
termék fejlesztése

KIÍRÓ

AT-HU
Ausztria Magyarország

HAT.SZÁ
M

166/2016

TELJES
ÖSSZEG

100.000,- €

ELNYERT
ÖSSZEG

a Támogatói
döntést még nem
kaptuk kézhez

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

15.000,- €

NYERT!
A
Támogatói
döntés
jelenleg folyamatban, addig nem
ismerjük
a
végleges
költségvetését
a
projektnek.
Tervezett tevékenységek között
szerepel
a
városmarketing
fejlesztése,
városarculat
egységesítése
és
kialakítása,
illetve a helyi termék és ezzel
együtt a termelői piac fejlesztése.
A
Támogatáskezelő
az
indikátorok és a célcsoportok
elérési
lehetőségeinek
felülvizsgálatát kérte, emiatt
nem kaptuk még meg a
végleges szerződést, azonban
a
pozitív
elbírálás
már
megtörtént, nyert!
2018-ban
várható
a
tevékenységek
megvalósítása
a
pályázat
ütemezése miatt.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁ
M

Sportpark és futókör
kialakítása

„Nemzeti Szabadidős
– Egészség Sportpark
Program 2016.”

168/2016.

Széchenyi István
Általános Iskola
tornacsarnokának
fejlesztése

Magyar Kézilabda
Szövetség

261/2016

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

3 db sportparkra és 1 db 400 mes
futókörre
nyújtottunk
be
pályázatot.
A
sportparkok
tervezett helyszínei:
- a szentgotthárdi sporttelepen „D
típusú” sportpark és
0,- Ft
- a „Várkert” közparkban „D
(nem pénzbeli
típusú” sportpark és
8.890.000,- Ft
támogatást
a
Szabadság
téri
„Liget”
elbírálás alatt
(futókör
nyerhetünk,
közparkban „D típusú” sportpark
esetén)
hanem az
A futókör tervezett helyszíne:
eszközöket)
- szentgotthárdi sporttelep
A pályázat benyújtásra került,
jelenleg
elbírálás
alatt.
Telefonos
érdeklődés
is
történt,
de
továbbra
sem
született
döntés
2017.
júliusában sem.
Széchenyi iskola tornacsarnokának
fejlesztése:
- homlokzat
felújítás
és
nyílászáró csere
- öltözők
és
azok
vizesblokkjainak javítása
108.247.254,NYERT!
Központi
75.773.078,- Ft 32.474.176,- Ft
Ft
közbeszerzés lezárult, ennek
alapján a korábbihoz képest
magasabb
összeggel
szükséges
számolni,
mely
feltüntetésre került a bal oldali
oszlopokban.
KIVITELEZÉS folyamatban.

83

2017. augusztus 30-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
CÍME

Külterületi helyi közutak
fejlesztése és
önkormányzati utak
kezelését biztosító
gépek

KIÍRÓ

Vidékfejlesztési
Program

Közép- és Keleteurópai Történelem
A szentgotthárdi 1956és Társadalom
os emlékpark felújítása
Kutatásáért
Közalapítvány
Közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatás

MÁK Vas Megyei
Igazgatóság

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Széchenyi Iskola
főzőkonyhájának
fejlesztése

Vidékfejlesztési
Program

HAT.SZÁ
M

24/2017.

237/2016

71/2017.

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

90 353 924

elbírálás alatt

bruttó
500.000

Nyert!
De az eredetileg
igényelt 2.5
millió FT-hoz
képest csak
500.000 Ft-ot
ítéletek meg.

361.000,- Ft

324.900,- Ft

26.600.000,Ft

19.950.000,- Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Szentgotthárd, Apátistvánfalva és
Kétvölgy községek
önkormányzatai
konzorciumban
közösen kívánják megvalósítani a
Szentgotthárd-Farkasfa
városrészen található Feketetó,
Zsilavek és
Kiserdo külterületi utak felújítását,
22.588.481,- Ft valamint közösen kívánnak
önkormányzati tulajdonú úthálózat
évszaknak
megfelelő
üzemeltetéséhez,
karbantartásához szükséges
erőgépet
és
munkagépeket
beszerezni.
Elbírálás
folyamatban.
Hiánypótlás
érkezett 08.21-én.

30.000 Ft

A pályázat NYERT, 500.000 Ft
támogatást ítéltek meg. A
felújítást a SZET Kft.végezte,
2017. április 27-én ünnepség
keretében
került
sor
az
átadásra. Elszámolást beadtuk.

36.100,- Ft

Pannon
Kapu
Kulturális
Egyesület
részére
digitális
színpadi stagebox beszerzése.
Elbírálás alatt.

6.650.000,- Ft Elbírálás alatt
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CÍME

KIÍRÓ

Önkormányzati ASP
rendszerhez való
csatlakozás országos
csatlakozási
konstrukcióban

Miniszterelnökség;
Közigazgatás- és
Közszolgáltatásfejlesztési Operatív
Program Irányító
Hatóság

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
Program) 2017

Belügyminisztérium

Ipari parkok energiahatékonyságának
javítása

Európai Bizottság

HAT.SZÁ
M

56/2017

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

6.976.850, -Ft
informatikai
eszközbeszerzés, 6 976 850,-Ft
adat-átvitel,
tesztelés, stb.

0

Nyert! Támogatás felhasználása:
2018. június 30-ig. Megvalósítás
folyamatban.

3.171.868,-Ft

0,-

Ipartörténeti
állandó
kiállítás
megvalósítása a múzeumban
Elbírálás alatt

0

Nemzetközi projekt; az Inspiralia
nevű spanyol pályázatíró céggel
együttműködésben adta be a
Szentgotthárdi Ipari Park Kft.
Jelenleg elbírálás alatt van.

-

237.375 EUR
elbírálása alatt
(kb. 72 millió Ft)

85

2017. augusztus 30-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott
pályázatok helyzete 2017. augusztus 21-én
CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

Városi Gondozási
Központ - nyomtató
beszerzése

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
megbízásából a
Nemzeti
Rehabilitációs és
szociális Hivatal

16/2016.

149.860 Ft
nyomtató
beszerzés

Városi Gondozási
Központ
személygépkocsi
beszerzés

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

13/2017.

3.224.000,- Ft

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

149 860,-

0 Ft

elbírálás alatt

0

MEGJEGYZÉS

A beszerzés megtörtént.
elszámolást benyújtottuk.

elbírálás alatt
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. augusztus 30 -i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését 2 649 555 420 Ft kiadási és bevételi főösszeggel tervezte.
A Képviselő-testület által jóváhagyott - a költségvetési rendeleten átvezetett - kiadási és bevételi főösszeg az I. félévben 392 328 670 Ft-tal nőtt
3 041 884 090 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:
Költségvetés módosított bevételi előirányzat főösszege:

2 649 555 420 Ft
3 041 884 090 Ft

A költségvetési bevételek Önkormányzati szinten összesen az I. félév végére 67,1 %-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 68,1 %-on teljesültek.
Közhatalmi bevételek:
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Helyi adók.
Telekadó bevételünk 15 197 eFt,
Idegenforgalmi adó bevételünk 14 392 eFt június 30-ig, ami 49%-os teljesítést jelent, év végére előzetes számításaink szerint a tervezett szinten fog
alakulni.
Helyi iparűzési adó bevétel 51%- ra teljesült (752 679 eFt) az első félévben. A 2016. évi adóbevallások alapján a második félévi bevétel várhatóan a
tervezett szintnek megfelelően fog alakulni.
Gépjárműadó bevételünk 60%-os teljesítést (13 272 eFt) mutat félévkor, év végére előzetes számításaink szerint a tervezett szintnek megfelelően fog
alakulni.
Támogatások:
Önkormányzatok költségvetési támogatása (Ft):
Működési
célú
központosított
támogatások
Működési
célú
kieg.támogatás
Egyéb
központi
támogatás
Összesen:

Eredeti előirányzat
292 111 420

292 111 420

Módosított előir.
305 322 434

Teljesítés
173 481 461

Teljesítés %
56,8

3 256 846

3 256 846

100

308 579 280

176 738 307

57,3

Felhalmozási bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
Ingatlan értékesítés címén 40 868 eFt bevételt realizáltunk. Ingatlanértékesítést 186 100 eFt értékben tervezett a Képviselő-testület. (SZIP Kft)
Felhalmozási célú bevételként I. félévben 333 664 eFt-ot realizáltunk: Arany energetika pályázat 139 millió forint (a többi működési kiadás), Máriaújfalu
szennyvíz pályázat előleg számla 190 millió forint)
Pénzmaradvány: A 2016. évi pénzmaradvány elszámolásakor pénzmaradványként 449 296 eFt-ot számoltunk el.
II. Kiadások alakulása
(1-2-3-4. melléklet)
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(adatok forintban)
Kiadások
Működési kiadások
Működési kiad.össz
%-a
Felhalmozási
kiadások
Felhalm. kiad. össz
%-a
Támogatási
kölcsönök nyújtása
Pénzforg. nélküli
kiadások - tartalék
Befekt.c.részesedés
Hitelek törlesztése,
finanszírozási
kiadások
Hitel, finansz.kiad.,
%-a
Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított elői.

Teljesítés

Teljesítés %-a

2 026 843 366

2 164 372 998

951 278 285

44

616 694 347

851 592 285

226 226 646

26,6

19 991 100

19 991 100

100

5 927 707

5 927 707

5 369 046

90,6

2 649 555 420

3 041 884 090

1 202 865 077

39,5

Az önkormányzati költségvetés összkiadásainak teljesítése 39,5%, ezen belül a működési kiadások teljesítése 44%, a felhalmozási kiadásoké 28,7%.
Működési kiadások (megoszlása adatok Ft-ban)
Kiadások
Személyi juttatás
Munkaadói járulék
Személyi és madói.
járulék aránya (%)
Dologi kiadás
Dologi
kiadás
aránya (%)
Egyéb műk. kiad.
Egyéb műk. kiad.
aránya (%)

Eredeti előirányzat
363 966 000
88 864 118
24,3

Módosított elői.
386 065 171
94 860 463
24,8

Teljesítés
166 754 034
43 058 956
22,5

Teljesítés %-a
43,2
45,4

676 320 000
36,3

718 363 756
36,8

343 388 409
36,7

47,8

718 510 903
38,6

736 573 041
37,7

375 487 223
40

51
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Ellátottak pénzb jutt
Ellátottak pénzb jutt
aránya (%)
Összes kiadás:

15 550 000
0,8

15 050 000
0,7

7 589 663
0,8

50,4

1 863 211 021

1 950 912 431

936 278 285

48

A kiadási előirányzat változásait, a pótelőirányzatokat és a zárszámadást – azzal együtt a pénzmaradványt - a félév folyamán a Képviselő-testület rendelet
módosításban jóváhagyta.
Működési kiadások: (2-3. melléklet)
A szociális kiadások 50,4%-on alakultak. Közművelődési, kulturális feladatokat a – Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum fenntartásán kívül - a
Pannon Kapu Kulturális Egyesület ( 35 millió forint/év) és a Csákányi László Filmszínház (840 ezer forint/év) támogatásával lát el az önkormányzat. A
városi nagy rendezvényekre 20 millió forintot biztosított az önkormányzat. A történelmi napokat 1 millió forinttal támogatta az önkormányzat és a
rendezvénykeret terhére 800 ezer forinttal finanszírozta.
A sportkoncepcióban meghatározottak szerint „Az Önkormányzat sportra fordított közvetlen és közvetett pénzeszközeinek mértéke nem lehet kevesebb
az éves költségvetés főösszegének 0,5%-ánál. „Ez az összeg a 2017 évi költségvetés esetében 13 247 777 forint.( ami a 2 649 555 420 forint 0,5%-a). A
sporttelep fenntartására, 19 millió Ft-ot, a műfüves pálya üzemeltetésére, rendszeres karbantartására 3,4 millió Ft-ot fordítunk. Ezen felül az
önkormányzat főállású sportszervezőt foglalkoztat 4 millió forint, sportolókat támogat 5 millió forint, támogatja a sportegyesületeket 6,4 millió forint,
ugyanakkor a Civil Alap terhére is támogat sportszervezeteket. Az idei évben TAO támogatás önrész finanszírozásában a Rábatótfalui Sportegyesület
részesült az önkormányzattól.
A beruházások, fejlesztési kiadások alakulása: (4. melléklet)
A beruházások, fejlesztési kiadások az első félév végére 15,3%-os teljesítést mutatnak, ami 58 753 745 Ft-ot jelent. A felújítások 8 230 669 Ft értékben
teljesültek, mely 6,6%-os teljesítést jelent.

Az első félévben a jelentősebb befejeződött és folyamatban lévő beruházások, felújítások:
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Máriaújfalui Klub felújítása (folyamatban)
Farkasfai klub felújítás (folyamatban)
Móra Ferenc könyvtár beruházás befejeződött
SZEOB vizesblokk (tavalyi pályázat) folyamatban
Színház öltöző vizesblokk folyamatban
Buszpályaudvaron vizesblokk kialakítása folyamatban
Vis maior pályázat keretében útfelújítás folyamatban

Felhalmozási célú támogatás:
 Az első lakáshoz jutók támogatása előirányzaton a teljesítés 150 ezer forint volt.
 Gotthard-Therm Kft garancia és kezességvállalása 153 millió forint.
Pályázatok alakulása:
Önkormányzatunk 2016-2017. évben az alábbi pályázatokon indult – önrésszel, illetve anélkül:
Pályázat neve

projekt
összköltsége

önerő+Áfa

Máriaújfalui szennyvíz beruházás
Zöld Város- Várkert 138/2016. 06 20
Refektórium felújítás (SI-HU) 17/2016.
02.03.
Kolostor Könyvtár felújítása 17/2016.02.03.
Városmarketin-helyi termék fejlesztés (ATHU) Sztg-Kmend-Vasvár 166/2016. 07.11.

nettó 505 000 Ft
239 771 928 Ft
94 605,50 euro

102 164 199 Ft
0 Ft
14 191 euro

350 000 euro
100 000 euro

52 500 euro
15 000 euro

SZEOB
Játékvár
Óvoda
felújítása
103/2016.05.18
Arany energetika 139/2016. 06 20
Ipari Park 102/2016.05.18
SZEOB vizesblokk 120/2016.06.01

150 000 000 Ft
159 422 409 Ft
478 000 000 Ft
28 256 893 Ft

0 Ft
60 000 000 Ft
14 128 444 Ft

Mozi energetika 105/2016. 05 23
Kethelyi kerékpárút 156/2016. 06 29
Hunyadi út 106/2017. 04.26.
Vis maior
Közműv.érdekeltségnöv. tám.165/2016. 07.11

299 765 000 Ft
35 994 592 Ft
43 100 000 Ft
2 300 000 Ft

0 Ft
15 994 592Ft
12 930 000 Ft
230 000 Ft

26 647 200 Ft

megjegyzés
nyert folyamatban
nyert
nyert
nem nyert
nyert,de
módosítva
tartalom
nyert

a

nyert folyamatban
nyert
nyert beruházás
folyamatban
nincs kiírva
nyert
nem nyert
nyert
benyújtva
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Testvér-települési pályázat 73/2017.
ASP pályázat 56/2017.
56-os park felújítása 237/2016.
Kubinyi program 119/2017.05.22.
Sportkör és futókör kialakítása 168/2016.
VP külterületi utak és gépbeszerzés
24/2017.02.01.
VP
közétkeztetés
71/2017.03.29.
és
121/2017.06.28.
Széchenyi tornacsarnok felújítás 261/2016.
TOP turizmus 172/2017.07.12.
TOP Energetika Gimnázium 174/2017. 07.12.
IP „spanyol” projekt konzorciumi partner
157/2017.06.28.
Munkásszállás projekt
Leader
pályázat
Térségek
együttműködés 175/2017.07.12.

közti

501 600 Ft
6 976 850 Ft
500 000 Ft
3 171 868 Ft
nem pénzbelieszköz
90 353 924 Ft

reprezentációs adó
0Ft
30 000 Ft
0 Ft
8 800 000 Ft a
futókör esetén
22 588 481 Ft

26 600 000 Ft

6 650 000 Ft+
1 828 800 Ft
32 474 176 Ft
1 752 500 Ft

108 247 254 Ft
200 000 000 Ft
62 500 000 Ft
72 millió Ft
723 333 333Ft + 70
millió bútorzat
9 000 000 Ft

0Ft
10 % sikerdíj
megelőlegezése
kb 300 millió Ft
1 500 000 Ft

nem nyert
nyert folyamatban
nyert-KÉSZ
elbírálás alatt
elbírálás alatt
elbírálás alatt
elbírálás alatt
nyert folyamatban
benyújtás
meghosszabbítva
még nincs kiírva
elbírálás alatt
még nincs beadva
még nincs beadva

Intézmények működési bevételeinek és kiadásainak alakulása: (2. melléklet)
Egészségügyi feladatokat ellátó Rendelőintézet tervezett bevételeinek teljesülése 69.9%, a működési kiadások előirányzatot az intézmény a fél év
végére 46,5%-ban teljesítette. Az OEP támogatás mértéke 53,7%-on alakult. Az intézmény működési bevétele 62%-ban teljesült. Az EFI Iroda
fenntartásának kiadásai 33,6%-ban valósultak meg.
Oktatási-, közművelődési feladatok:
Az oktatási feladatok alatt az iskolai közétkeztetést 53 803 e/Ft (%), valamint a korábbi SZOI 2017. évre áthúzódó működtetési költségeit tartalmazza
15 313 e/Ft..
Óvodai, bölcsődei étkeztetés 23 801 e/Ft, mely 56%-os teljesítést mutat.
A közművelődési tevékenység esetében a Móra Ferenc Városi Könyvtár bevétele 1 057 e/Ft-ra 81,3 %-ra teljesült, míg a kiadások alakulása
összességében 41,4%, 25 887 e/Ft, Könyvtár 43,6%, Múzeum 34,6%.
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által fenntartott szentgotthárdi székhelyű, önkormányzati alapítású intézmények működési
bevételeinek-, és kiadásainak alakulását az alábbiakban mutatjuk be:
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Intézmény
Bevételek teljesítése (%)
Kiadások teljesítése (%)
Szentgotthárd és Kistérsége
60,4
46,4
Egyesített
Óvodák
és
Bölcsőde
Családsegítő és Gyermek61,96
56,94
jóléti Szolgálat
Városi Gondozási Központ
53,5
48,4
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017. 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 51,6%-on teljesültek. Az Ipari Park Kft-hez benyújtott
inkasszó visszavonásra került. A Kft-nél – idei évben lebonyolódó terület eladás hiányában - továbbra sem várható végrehajtható a tartozás.
Ingatlanértékesítést 186 millió forint értékben tervezett a Képviselő-testület, melyből a teljesítés 21,9%.. (Szabadság téri lakás eladás, AMES befizetése,
Ipari Park telek értékesítés)
A felhalmozási bevételeknél keletkezett jelentős bevétel-elmaradás a pénzügyi egyensúlyt kedvezőtlenül befolyásolja. A fejlesztési elképzelések közül a
4-es mellékletben részletezett módon első félévben 226 millió forint kiadás történt, ami 26,6 %-os teljesítést jelent. A felsorolásban egyes beruházások,
felújítások esetében ismertetésre került a folyamatban lévő felújítások is, ami kedvezőbb képet fest a fejlesztési célok végrehajtásáról.
A legnagyobb volumenű beruházást a kötvény kibocsátás kezességvállalásából származó kb 153 millió forint kiadás jelenti.
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 nehezen elképzelhető.
A pályázatok fenti táblázatban foglaltak szerint alakultak, támogatási szerződés aláírására az alábbi esetekben került sor: Ipari Park fejlesztése, Arany
János Iskola energetikai felújítása, SZEOB felújítása, Máriaújfalui szennyvízberuházás, vis maior, Kerékpárút fejlesztés, Zöld Város Várkert, valamint
az ASP pályázatnál.
Továbbra is fontos a takarékos gazdálkodás szem előtt tartása. Előre nem tervezett kifizetéseket még tényleges bevételi forrás mellett sem lehet teljesíteni
a kieső bevétel miatt.
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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!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. augusztus 8.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól – különös tekintettel
a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól. Beszámoló a szociális segélyezés helyzetéről,
rászorultság állásáról.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017.augusztus 30 -i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartójának feladat- és jogkörét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92/A. § és 92/B. §, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (továbbiakban: Gyvt.) 104. §-a nevesíti. A fenti rendelkezések alapján a fenntartó gondoskodik a meghatározott feladatokról és jelen előterjesztés
által évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.
Szentgotthárdon és térségben szociális alapszolgáltatásokat vehetnek igénybe az arra rászorultak, melyek az alábbiak:
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- közösségi ellátások,
- támogató szolgáltatás,
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- utcai szociális munka,
- a nappali ellátás;
továbbá a személyes gondoskodást nyújtó napközbeni ellátás keretében a bölcsődei nevelés, gondozás, mely jelenleg még nem, de 2018 -tól kötelező
ellátás lesz.
Szentgotthárdon személyes gondoskodást ellátó intézmények: a Városi Gondozási Központ Szentgotthárd, a Család- és Gyermekjóléti Központ
Szentgotthárd, valamint a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje. 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 családsegítést és a gyermekjóléti
feladatokat, a Család- és Gyermekjóléti Központ 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.
- 6/2016. ( III.24. ) EMMI rendelet 4. melléklete a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja
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.
Az elmúlt évben az érintett területen jelentős jogszabályi változások voltak és vannak folyamatban.

I. Városi Gondozási Központ Szentgotthárd
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, illetve a Szentgotthárd és Térsége
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Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén házi segítségnyújtást (Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu települések kivételével), önként
vállalt feladatként pedig jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgálatot és közösségi pszichiátriai alapellátást nyújt.
A szolgáltatások - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével - normatív állami támogatás igénybevételével működnek. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás finanszírozása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a fenntartó között létrejött megállapodás alapján féléves bontásban
történik, a megállapodás 2017. december 31-ig szól.
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásai 2016. évben mennyibe kerültek, illetve 2017. évre
vonatkozóan mennyit terveztek a költségvetésben összkiadásként, továbbá ebből mennyi a finanszírozási szerződések által finanszírozott összeg és a
Társulás által finanszírozott saját forrás:
Össz. Költség

2016. év
tény

2017. év
terv

Normatíva
/
Megállapodás
alapján
2016. év 2017. év
tény
terv

24.022.098

17.222.000

8.967.000

8.967.000

1.925.211

1.500.000

13.129.847

6.755.000

7.627.241

9.134.000

8.300.000

8.300.000

0

0

-672.759

834.000

8.989.713

9.340.000

1.688.284

1.705.400

1.306.515

1.140.000

5.994.914

6.494.600

Szolgáltatások

Támogató
szolgálat
Közösségi
szolgálat
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás

Saját bevétel

Társulás
finanszírozott

2016. év
tény

2017. év
terv

2016.
tény

év

által

2017.
terv

év

Az előterjesztés készítői továbbra is javasolják ellátni a nem kötelező szociális szolgáltatásokat a Városi Gondozási Központnál, a korábbi
években ismertetett indokoknál fogva, egyre növekvő igény mellett – információink szerint ezek a szolgáltatások jövőre is hasonló
feltételrendszerrel működtethetők, mint 2017-ben.
Szakmai személyi létszám norma változásai a házi segítségnyújtás alapszolgáltatásban az 1/2000.SzCsM rendelet módosítása miatt az egy szociális
gondozó által ellátott személyek száma 9 főről 5 főre csökkent. A személyi gondozás során a szociális gondozók létszámát ennek megfelelően alakította
az intézmény.
A Támogató Szolgálat 2 részből ál:
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-személyi segítés
-szállítás
A szolgáltatást inkább a fogyatékkal élő gyermekek és az idősebb korosztály vette igénybe. A szállítást a gyermekek, akik számára speciális intézményi
ellátás elérése a cél ( Szombathely, Rum ) , a segítést pedig az idősek igénylik ( ápolás, felügyelet, kíséret).
A szállítás 2017. szeptemberétől is 100%-os kihasználtsággal fog működni.
Önerőből (egy hagyaték kapcsán ) sikerült a régi gépjárművek cseréje- két új gépkocsi segíti a szolgáltatásokat.
Az előterjesztés 1. számú melléklete a Városi Gondozási Központ szolgáltatásait részletesen mutatja be.

II. SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE ( SZEOB )
TÓTÁGAS BŐLCSŐDÉJE
A SZEOB Tótágas Bölcsőde a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény adta lehetőségnek megfelelően egy többcélú, közös igazgatású köznevelési
intézmény szakmailag önálló 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 nevelés, gondozás országos alapprogramja alapján végzi.
Az intézményben a 0-3 éves gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését biztosítja. A
Bölcsőde 4 csoporttal és 54 férőhellyel, alapító okirata szerint 68 engedélyezett férőhelyen működik. A tárgyi / környezeti feltételek megfelelnek a
kisgyermekek nevelésére/gondozására.
2017. szeptemberétől 5 csoporttal 64 fővel 68 engedélyezett férőhelyen kezdi meg a kisgyermekek nevelését
A bölcsőde – jelenleg még nem kötelezően ellátandó önkormányzati feladatként - megfelelően hatékonyan és szinte 100%-os kihasználtsággal működik.
A Tótágas Bölcsőde részletes beszámolóját az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

III. A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
A Család- és Gyermekjóléti Központ a 2015. évi CXXXIII. törvény módosította a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi
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XXXI. törvényt, valamint módosult a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésű feltételeiről szóló 15/1998.(IV. 30. ) NM rendelet alapján működik.
Az elfogadott törvény alapján a családsegítés vonatkozásában csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy szervezeti és szakmai egységben működhet 2016. 01.01. időponttól . Települési szinten: család és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten család-és gyermekjóléti központ keretében.
Alaptevékenysége:
-Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogyszabály alapján, illetve az 1997. évi
XXXIII. tv. és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabály alapján.
-Család-és Gyermekjóléti Központ:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXIII. tv. és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabály alapján
A kötelező önkormányzati feladatként ellátandó tevékenység:
-Nem hálózat keretében ellátott helyettesszülői ellátás: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXIII. tv. és a
végrehajtásához kapcsolódó jogszabály alapján.
A Család-és Gyermekjóléti Központ intézményének áthelyezése 2017. március hónapban valósult meg, az intézményt fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás és a Vas Megyei Kormányhivatal megállapodása alapján. Az intézmény új épületben a jogszabályi előírásoknak megfelelő
tárgyi és humánerőforrás feltételekkel biztosítja a működést.
Az intézmény részletes beszámolóját az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

IV. Szociális segélyezés helyzetéről, rászorultság állása
A szociális ellátások alapvető célja, hogy védelmet nyújtson a társadalmi egyenlőtlenségekből eredő szegénységgel és egyéb kockázatokkal szemben.
A segélyezési tapasztalatok alapján az alábbi meghatározó okok befolyásolják hátrányosan az egyén/család helyzetét:
 alacsony jövedelem
 munkaerő-piaci inaktivitás (mely életkor, alacsony vagy elavult iskolai végzettség, egészségi állapot stb. miatt jött létre),
 magas gyógyszerköltség,
 lakhatási kiadás,
 gyermekét/gyermekeit egyedül neveli,
 életviteli sajátosságok.
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A fenti okok gyakran együttesen jelentkeznek és okoznak hátrányos helyzetet az egyén vagy család számára.
A pénzbeli és szociális ellátások rendszerében az elmúlt évek jelentős változásaihoz képest tavaly óta jelentős módosítás nem történt.
Szentgotthárd Város Önkormányzata által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátás feltételei a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák
helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletben kerültek szabályozásra. A Képviselő-testület a helyi rendeletet 2016. október
hónapban mind a jövedelemhatárok, mind az adható támogatási összeg vonatkozásában kedvezően változtatta.
A részletes beszámolót az előterjesztés 4. sz. 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 nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól különös
tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól. Beszámoló a szociális segélyezés helyzetéről, rászorultság állásáról” szóló
tájékoztatót
A./ megismerte és elfogadja
B./az alábbi kiegészítéssel fogadja el: ………………………………………………………
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Fábián Béláné intézményvezető
Dr. Dancseczné Kovács Tünde intézményegység-vezető
Uhor Anita intézményvezető
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ intézményében működtetett nem kötelező szolgáltatásokat
– Támogató Szolgálat, Közösségi Pszichiátriai ellátás, Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás – továbbra is működtetni kívánja és javasolja a Szentgotthárd
és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának a szolgáltatások további működésének biztosítását a kistérség területén.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. augusztus 17.
Huszár Gábor
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polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

101

2017. augusztus 30-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

1. sz. Melléklet
Városi Gondozási Központ
9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1.
Tel.: 94/554-168, 554-169.
E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu
Üsz.: 137-1/2017.
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
Az intézmény 2017-ben is a személyes gondoskodás keretében egyrészt kötelező másrészt önként vállalt szociális alapszolgáltatásokat biztosít.
Fenntartója: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa.
Működési terület: egyrészt Szentgotthárd város, másrészt a szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe.
1. Szentgotthárd város közigazgatási területén működtetett kötelező szolgáltatások: étkeztetés, nappali idősek klubja,
2. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén működtetett kötelező és önként vállalt szolgáltatások:
- házi segítségnyújtás Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu települések kivételével
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- támogató szolgálat
- közösségi pszichiátriai alapellátás
Székhely: a szolgáltatások az Arany János út 1. szám alatti épületben 7. óra 45 perctől 15. óra 45 percig tartó nyitva tartási időben működnek.
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Ellátandó célcsoportok:
- időskorúak,
- megromlott egészségi állapotban lévő aktív korú személyek
- különböző fogyatékkal élő személyek
- pszichiátriai betegek
Működési engedély:
Az intézmény a szolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik jogerős működési engedéllyel (VAC/SZGY/785-4/2013.) és engedélyes szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzésről és adatmódosításról szóló határozatokkal:
(VAC/SZGY/675-2/2014.)
(VAC/SZGY/774-1/2015.)
(VA-HF06/41-2/2017.)
(VA-HF06/90-1/2017.)
Szolgáltatások igénybevétele:
- önkéntes
- a szolgáltatások kérvényezhetők szóban és írásban
- a közösségi pszichiátriai alapellátás kivételével a szolgáltatások térítési díj kötelesek.
A kötelező és az önként vállalt feladatok a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével normatív állami támogatás igénybevételével működnek.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal megkötött támogatási szerződéssel működik. Támogatói
szerződés száma: JHS-124-0-2017.
A Városi Gondozási Központ gazdálkodása:
- 2016. évi teljesített költségvetés: 178.857.620,- Ft
- 2017. évi tervezett költségvetés: 191.622.000,- Ft
- Az egyes szakfeladatokra vonatkozó költségvetési adatokat az 1. számú táblázat szemlélteti:
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1. számú táblázat

12100
12130
12120
12180
12190
12150
12191

Összes költség
Pályázat/Normatíva
2016 év
2017. év
2016 év
2017. év
Szolgáltatások
Tény
Terv
Tény
Terv
Nappali szoc. ellátás
53.177.358 58.278.000 4.469.000 4.360.000
Szoc. étkeztetés
44.610.163 44.288.000 9.964.800 9.411.200
Házi segítségnyújtás Sztg.
30.941.725 39.295.000 7.728.500 7.200.000
Házi segítségnyújtás Társulás
9.489.322 14.065.000
Jelzőrendszeres házi Sztg.
8.989.713
9.340.000 1.688.284 1.705.400
Támogató Szolgálat
24.022.098 17.222.000 8.967.000 8.967.000
Közösségi ellátás
7.627.241
9.134.000 8.300.000 8.300.000
178.857.620 191.622.000 41.117.584 39.943.600

Saját bevétel
2016 év
2017. év
Tény
Terv
8.270.624 8.210.000
27.052.365 24.616.000
2.868.715 2.520.000
2.516.375 2.340.000
1.306.515 1.140.000
1.925.251 1.500.000
0
43.939.845 40.326.000

Társulás által
finanszírozott
2016 év
2017. év
Tény
Terv
40.437.734
45.708.000
7.592.998
10.260.800
20.344.510
29.575.000
6.972.947
11.725.000
5.994.914
6.494.600
13.129.847
6.755.000
- 672.759
834.000
93.800.191 111.352.400
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Személyi feltételek:
Engedélyezett álláshelyek száma 2016. november végéig 35 fő volt. December 1-jétől 37 főre
változott a 32/2016.(XI.30.) Társulási Tanácsi határozat alapján. A 37 főből 34 fő
főfoglalkozású, 3 fő 4 órás részfoglalkozású és 3 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott
álláshely.
Intézményi alkalmazottak létszáma 2017. augusztus 01-jén 39 fő. Ebből 33 fő főfoglalkozású,
2 fő 4 órás részfoglalkozású közalkalmazott, 3 fő megbízási és 1 fő vállalkozási szerződéssel
foglalkoztatott. (1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás álláshely betöltése folyamatban.)
A Városi Gondozási Központ létszám bemutatását a 2. számú táblázat szemlélteti.
A szakalkalmazottak valamennyien rendelkeznek az 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú
mellékletében szabályozott az adott munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel, így a
szakképzettségi arány 100 %-os. A szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 5 fő
főiskolai, 3 fő egyetemi, 6 fő emelt szintű a többiek pedig középfokú szakképesítéssel
rendelkeznek. A szakvizsgázottak létszáma: 5 fő.
A szakalkalmazottak valamennyien rendelkeznek érvényes működési nyilvántartási számmal.
A szakdolgozók az éves továbbképzési terv és a 9/2002.(VIII.04.) SZCSM rendeletben
meghatározottak szerint folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken.
2016-ban az „Emberközpontú idősgondozás” című akkreditált szakmai tanfolyamon 5 fő vett
részt, melynek költsége 145.000,- Ft volt.
2016. évi beiskolázás → 1 fő szociális asszisztens képzés.
2016-ban megszerzett szakképesítések és tanúsítványok:
- 1 fő szociális asszisztensi és 1 fő szociális gondozói szakképesítés
- 1 fő Támogató Szolgálat – személyszállító tanúsítvány.
2017. évi beiskolázás → 2 fő, közösségi gondozói tanúsítvány megszerzése végett.
A kinevezéssel rendelkező alkalmazottak közül 4 főnek van határozott idejű közalkalmazotti
kinevezése, a többieké határozatlan idejű.
Gyed és Gyes miatt tartósan távollévők száma: 3 fő.
2017-ben közalkalmazotti jogviszonyban 3 fő felvételére került sor (1 fő gépkocsivezető és 2
fő szociális gondozó-ápoló), létszám megszüntetés 1 főnél történt nyugdíjazás miatt.
Nyugállományba vonulás miatt ez évben további 1 fő kérte közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetését.
Közfoglalkoztatás keretében 1 főt hivatalsegédi és 1 főt pedig intézménytakarító
munkakörben foglalkoztatunk.
A tavalyi évben közérdekű önkéntes tevékenységet 2 fő végzett 120 munkaórában, iskolai
közösségi szolgálatot teljesítő diákok száma pedig 3 fő volt.
2. számú táblázat
Városi Gondozási Központ szakfeladatainak létszámkimutatása
Szakfeladat

Nappali idősek klubja
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Szentgotthárd
Házi segítségnyújtás
Kistérség

Létszám
Főfoglalkozású

9
2
12

Részfoglalkozási
Megbízási
szerződés
vállalkozási
-------

3

1

Létszám
Szakmai Technikai és
adminisztratív

6
1
12

3
1
---

4

---
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Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Támogató szolgálat
Közösségi
pszichiátriai
alapellátás
Mindösszesen:

2

---

2

---

4
1

--4
1

3
6

1
---

33

6

34

5

Öröklés-Hagyaték:
Néhai Lázár Magdolna Szentgotthárd, Petőfi u. 24. szám alatti lakos 2014. május 08-án
elhunyt.
Dr. Meszlényi András közjegyző 22012/ü/489/2014./14. számú 2014. december 11-én
jogerőre emelkedett végzése alapján az ingatlan végrendeleti örököse, tulajdonosa a
Gondozási Központ lett.
A hagyaték 2016. évi pénzmaradványa: 17.201.565 Ft volt.
A 176/2016. számú Képviselő-Testületi, valamint a 29/2016. számú Társulási Tanácsi
határozatok alapján 2 db gépjármű, egy Renault Trafic combi és egy Dacia Dokker gépjármű
került beszerzésre. A beszerzés az Autó Baumgartner Kft-től történt az 1/2016. és a 2/2016.
számú Közbeszerzési Bizottsági határozatok alapján.
Renault Trafic Combi vételára:
Régi busz eladási ára:
Különbözet:

7.850.000,- Ft.
1.850.000,- Ft
6.000.000,- Ft

Dacia Dokker vételára:
Régi autó eladási ára:
Különbözet:

3.360.000,- Ft
850.000,- Ft
2.510.000,- Ft

Fontos kiemelni, hogy a 2 db új gépjármű beszerzése a hagyatéki pénzmaradványból valamint
a meglévő gépjárművek eladásából származó teljes bevétel felhasználásával, plusz
önkormányzati és fenntartói fedezet nélkül valósulhatott meg.
A hagyaték 2017. évi pénzmaradványa: 8.077.747,- Ft.

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, a JUST Food Kft. által működtetett
Széchényi István Általános Iskola konyhájáról vásárolja. A vásárolt élelmezés jelenlegi ára:
normál ebéd: 767 Ft, diétás ebéd: 848 Ft, a reggeli: 372 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 az intézmény 2 db gépkocsija – NYK:058
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Dácia Dokker 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.
Az ebédek mennyisége és minősége, az igénybe vevők elmondása szerint általánosan jónak
mondható. Az étkeztetést igénylők létszáma hasonló az előző évihez.
A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres jövedelmétől függően térítési díjköteles.
Étkezés 2017. évre fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díja:
● ebéd szállítás nélkül: 640 Ft/nap/adag
● ebéd szállítással: 780 Ft/nap/adag
Ellátotti létszámadatok
● Étkezés 2017 évre tervezett átlagos ellátotti létszáma: 170 fő
(Ebből 130 fő vidéki szociális étkező 40 fő az Idősek Klubja étkezői létszáma)
● 2016. évi normatíva elszámolás szerinti ellátotti létszám: 179,78 fő. (Létszám kiszállítással:
139,91 fő, létszám helyben étkező: 39,87 fő)
● Az ellátottak létszáma a 2016. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 173 fő (136 fő
vidéki étkező+ 37 fő klubétkező)
3. számú táblázat
Étkeztetést igénybe vevők adatai 2012-től 2016-ig az éves statisztikai jelentések alapján.
Ellátottak száma a tárgyév Az
ellátásért
A tárgyév folyamán
XII. 31-én
térítési díjat
Év
ellátásba ellátásból
nem
fizetők
vettek
kikerülők Összesen Férfi
Nő
fizetők
száma
száma
száma
száma
2012
28
28
125
48
77
119
6
2013
31
39
117
41
76
109
8
2014
56
35
138
52
86
132
6
2015
49
46
141
46
95
132
9
2016
24
29
136
47
89
129
7
● Étkeztetést igénybevevő vidéki, kiszállítással étkezők létszáma: 136 fő.
A 136 főből:
 89 fő nő (65,44 %) és 47 fő férfi (34,56 %)
 62 fő egyedül él (45,59 %), 74 fő házastárssal/családtaggal él (54,41 %). Az egyedül
élők közül 41 fő nő (66,1 %), 21 fő férfi (33,9 %).
 jogosultsági szempontból időskorú nyugdíjas 117 fő (86,03 %), rokkantnyugdíjas 10
fő (7,35 %), munkanélküli 9 fő (6,62 %)
 a szolgáltatásért 7 fő nem fizet személyi térítési díjat
2016-ben 29 főnek szűnt meg az ellátása. Ebből meghalt 9 fő, lemondta az ellátást 16 fő,
bentlakásos intézményi elhelyezést vette igénybe 4 fő.
Étkeztetést igénybevevők 2017. július 31-ei létszáma: 167 fő
- 125 fő kiszállítással (Vidék + HG - Sztg)
- 40 fő helyben étkező (idősek klubja)
Ennek a szolgáltatásnak továbbra is az alapvető hiányossága, hogy finanszírozási okok
miatt a falvakban hétvégén és ünnepnapokon az étkezés lehetősége nem megoldott.
2.1.2. Nappali Idősek Klubja
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Az ellátás célja a nappali ellátást igénybe vevő személyek, egészségi állapotának megőrzése
és javítása, valamint szintentartása. Az idősek klubja szakmai tevékenységének alapja a
prevenciós szemlélet erősítése. Programjaink összeállításánál a szellemi és fizikai aktivitás
megőrzését, valamint a társas kapcsolati háló kialakulását, fenntartását tartjuk elsődlegesnek.
A klubban komplex gondozási tevékenység folyik, amely magába foglalja a fizikai és
egészségügyi ellátást és a pszichés gondozást.
A klub ellátotti köre egyrészt a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra
szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, másrészt az a 18. életévét betöltött
személy is, aki egészségi állapota miatt szociális és mentális támogatásra szorul. Az
időskorúakon kívül a klubtagok körében megtalálhatók a szenvedély és pszichiátriai betegek
is.
A klub folyamatosan, 7 napos nyitva tartással: hétfőtől vasárnapig 7 óra 45 perctől – 15 óra
45 percig üzemel. Férőhelyek száma: 60 fő.
A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres jövedelemétől függően térítési díjköteles.
2017 évre az Idősek Klubja fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díjai
1. Étkeztetés intézményi térítési díja:
ebéd: 640 Ft/fő/nap
reggeli: 250 Ft/fő/nap
2. Klub – tartózkodás intézményi térítési díja: 140 Ft/fő/nap
A klub által biztosított szolgáltatások
•Étkeztetés: melynek keretében az időskornak megfelelő kétszeri étkezést biztosítjuk (reggelit
és ebédet), helyben történő fogyasztással. 33 fő napi rendszerességgel étkezik 7 fő
időközönként, 4 fő ellátott csak a klubtagságot veszi igénybe. A reggelit naponta 13-14 fő
igényli. Az ellátottak közül 4 fő diabeteszes, étkezést igényelt.
•Kulturált klubélet: 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, gyógyszerek felíratása, kiváltása, beutalók megkérése, stb.)
•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 7-8 fő él a lehetőséggel. Hajápolásra is van lehetőség, minden héten,
csütörtöki napokon, általában 9-10 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
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Ellátotti létszám adatok:
2017. július 31.-ei ellátotti létszám: 44 fő
2016. december 31-ei statisztikai jelentés alapján az ellátottak létszáma: 40 fő.
2016-ban 5 fő került ellátásba és 3 fő került ki az ellátásból.
A nemek aránya 13 fő férfi ( 32,5% ) és 27 fő nő ( 67,5% ).
4. számú táblázat
Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2016. december 31-én
Korcsoport
Férfi
Nő
18 - 39 éves
40 - 59 éves
3
2
60 - 69 éves
8
2
70 -79 éves
2
15
80 8
Összesen
13
27
A demográfiai adatokat vizsgálva a szolgáltatást, 13 fő férfi és 27 fő női ellátott vette igénybe.
A kliensek többsége 3 korcsoportból -, 60-69, 70-79, 80 év felettiekből kerül ki.
A korösszetételt vizsgálva a férfiaknál minimális eltéréseket találunk, a nőknél nagyobb
eltérések mutatkoznak, de örvendetes, hogy többen vannak az igénybevevők között 80 éven
felüliek is az ellátottak 20 %-t teszik ki.
Jelenleg az ellátást igénybe vevők 63 %-a egyedül él, ebből 60 %-a özvegy, többségüknek
azonban vannak hozzátartozói, de kevesen élnek együtt a családjukkal.
A klubtagok egészségi állapota:
A klubtagok egészségi állapota a legtöbb esetben nem megfelelő.
Az ellátottak közül: 3 fő részesül fogyatékossági támogatásban.
Pszichés megbetegedésben: 11 fő (25%), halmozottan előforduló megbetegedésben: 22 fő
(50%), érzékszervi megbetegedésben (látás, hallás): 12 fő (27%), mozgásszervi
megbetegedés: 11 fő (25%), alkohol okozta problémák: 7 fő (16%), emésztőrendszeri
megbetegedésben: 6 fő (13%), szív- érrendszeri megbetegedésben: 22 fő (50%), demencia
megbetegedésben: 1 fő (0,2%), daganatos megbetegedésben 7 fő (16%) érintett.

Klubtagok egészségügyi állapota 2017 július 31.
(Elátotti létszám 44 fő)
22

11

12

22

11
6

7

7

1
Pszichés

Érzékszerv Emésztőrendszer Daganat
(látás -hallás)

Mozgásszervi

Alkohol

Szív és
érrendszer

Halmozott

Demencia

Egészségi állapot jelentős mértékű csökkenése esetén lehetőség nyílik a közösségi
pszichiátriai alapellátás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve támogató szolgáltatás
igénybevételére. Jelenleg 10 fő részesül közösségi pszichiátriai alapellátásban 6 fő
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, 5 fő pedig támogató szolgáltatásban.
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A 44 fő jogosultsági feltételek szerinti megoszlása 2017. július 31.:
Öregségi nyugellátásban részesül: 31 fő (70,5%), rokkantsági ellátásban: 8 fő (18,5%)
Közfoglalkoztatott: 1 fő (2%), jövedelem nélküli ellátásban: 2 fő (4,5%) FHT: 2 fő (4,5%).

31

Jogosultsági feltételek megoszlása 2017. július 31.
(Jugosult létszám: 44 fő )

8
1

Öregségi
nyugdíj

Rokkantsági
ellátás

Közfoglalkoztatott

2

Jövedelem
nélküli ellátás

2

Foglalkoztatást
helyetesítő
támogatás

Az ellátottak köre főként az öregségi nyugellátásban részesülők köréből tevődik össze. A klub
szolgáltatásait az utóbbi években egyre több pszichiátriai ellátott (10 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.
1 fő gondozónői kísérettel, 1 fő speciális kerékpárral, 1 fő elektromos kerekesszékkel érkezik
a klubba.
5. számú táblázat
Az idősek klubja szolgáltatását igénybevevők létszámának alakulása 2012-től – 2016-ig.
az éves statisztikai jelentés alapján.
Ellátottak száma a tárgyév XII. Az ellátásért térítési
31-én
díjat
ellátásból
nem
fizetők
kikerülők Összesen
Férfi
Nő
fizetők
száma
száma
száma
7
46
16
30
46
9
42
14
28
41
1
5
41
14
27
40
1
7
38
11
27
37
1
3
40
13
27
38
2

A tárgyév folyamán
Év

2012
2013
2014
2015
2016

ellátásba
vettek
száma
3
5
4
4
5

A táblázatból megfigyelhető, hogy több mint kétszer annyi a női ellátottak száma, mint a
férfiaké, ennek oka, hogy a férfiak halandósága magasabb, mint a nőké.
2016-ban 3 főnek szűnt meg az ellátása, 2 fő tartós bentlakásos intézménybe került, 1 fő
egészségi állapotának romlása okán házi segítségnyújtásba került át.
2017. július 31. - én az idősek klubja ellátottainak létszáma: 44 fő
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2.2. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási
területén működtetett szolgáltatások
2.2.1. Házi segítségnyújtás
A szentgotthárdi kistérség településeinek közigazgatási területén (Apátistvánfalva, Orfalu és
Kétvölgy települések kivételével) kötelezően működtetett szolgáltatás.
Az intézmény a szolgáltatást az igénylő önálló életvitelének minél további fenntartása
érdekében fizikai, egészségügyi, mentális, szociális szükségleteinek megfelelően az
igénybevevő lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 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.
2016. január 01-jei hatálybalépéssel átalakult a házi segítségnyújtás szakmai tartalma és két
tevékenységi kör került kialakításra: szociális segítés és személyi gondozás.
A szociális segítés keretében az alábbi szolgáltatások nyújthatók:
- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtás
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
A személyi gondozás keretében a segítség lehetőségei:
- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
- a gondozási és ápolási feladatok elvégzése
- háztartási segítségnyújtás és
- a szociális segítés
A 2017. évi igényelhető normatív támogatások összege:
- szociális segítés esetén → 25.000,- Ft/fő/év
- személyi gondozás esetén → 201.000,- Ft/fő/év
Az igény benyújtását követően, az igénybevételt megelőzően el kell végezni a gondozási
szükséglet vizsgálatát. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az
igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében
meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő jogosult-e házi segítségnyújtásra, ezen belül
szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt.
A gondozási szükséglet vizsgálata és a vizsgálat eredményének igazolása a 36/2007. (XII.22.)
SZMM rendelet 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik. Az értékelő
adatlap kitöltésében a háziorvos a megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik. Az
értékelő adatlap másolati példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az
igénylőnek, illetve törvényes képviselőjének. Az értékelő adatlap hatálya határozatlan
ideig fennáll, azzal a kitétellel, hogy amennyiben szociális segítés biztosítása esetén személyi
gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten
el kell végezni.
Házi segítségnyújtás 2017. évi változásai:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2017. január
01-től hatályba lépett módosítása szerint a házi segítségnyújtás esetében megszűnik az
óraalapú szolgáltatásnyújtás követelménye. A gondozási szükséglet vizsgálatának
eredményeként elért pontszám a jövőben nem korlátozza a házi segítségnyújtás napi
időtartamát. (Megszűnt a napi gondozási szükséglet maximum 4 órás időtartama, csupán az
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intézmény személyi feltétele szabhat korlátot a napi személyi gondozási óraszámnak.) A
módosítás célja az ellátott szükségleteihez rugalmasan igazodó szolgáltatás-nyújtás, melynek
konkrét időtartama az ellátást igénylő és a szolgáltató közötti megállapodás eredményeként
kerül megállapításra.
Gondozási fokozatok a gondozási szükségletvizsgálat eredménye alapján
Fokozat Értékelés

Pontszám Jellemzők
Az egyén a vizsgált tevékenységeket el
tudja végezni. A szolgáltatás a szociális és
egészségi állapot szinten tartására
korlátozódik.

0.

Tevékenységeit elvégzi

0 - 19

I.

Egyes
tevékenységekben
segítségre szoruló

24-34

Az egyén egyes tevékenységekben hetente
többször segítségre szorul vagy figyelmet,
irányítást igényel

II.

Részleges
szoruló

segítségre 35-39

Az egyén bizonyos tevékenységek
elvégzésében napi rendszeres segítségre
szorul vagy napi szintű kontrollt igényel.

III.

Teljes ellátásra szoruló

40-56

Az egyén teljes ellátásra, folyamatos
gondozásra, ápolásra szorul, intenzív
odafigyelést és gyakori beavatkozást
igényel

0. FOKOZAT:
A házi segítségnyújtás tevékenységformái közül a szociális segítés a 0. fokozatban akkor
indokolt, ha az ellátást igénylő





65. életévét betöltötte és egyedül él,
70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli,
75. életévét betöltötte,
egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel - időszakosan vagy tartósan - a lakását nem
képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen képes.

I. ÉS II. FOKOZAT
A személyi gondozás és a szociális segítés a I. vagy II. fokozatban tekinthető indokoltnak.
Ezen esetekben a biztosított tevékenységhez megfelelő megállapodás megkötésével és
dokumentációval biztosítható a szolgáltatást.
III. FOKOZAT
Idősotthoni ellátás III. fokozat esetén indokolt. Ha a gondozási szükséglet III. fokozatú, a
szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás
igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi
elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.
Lényeges változás, hogy 2017. évtől a házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel
nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más
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személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj
megfizetését. Ilyen ellátott után normatív állami támogatás nem igényelhető!

2016. december 31.-én 71 fő ellátásban részesülő gondozási fokozat alapján történő
megoszlása:
Ellátottak gondozási fokozat szerinti megoszlása

4 fő

14 fő

0. fokozat
I.-II. fokozat
III. fokozat

53 fő

Az ellátást igénylő és a szolgáltató között megállapodás, vagy szociális segítésre vagy
személyi gondozásra köthető.
2016. december 31.-én igénybevevők megállapodás szerinti megoszlása:
Ellátotti létszám: 71 fő
 Szociális segítésre:
20 fő
 Személyi gondozásra : 51 fő kötött megállapodást.
2016. évi igényelt normatíva :
57 fő.
2016. évi módosított normatíva: 42 fő
2016.évi elszámolható normatíva: 41,33 fő
2017. július 31.-én igénybevevők megállapodás szerinti megoszlása:
Ellátotti létszám: 69 fő
 Szociális segítésre:
17 fő
 Személyi gondozásra : 52 fő kötött megállapodást.
Tevékenységi napló
A házi segítségnyújtás tevékenységnaplója a jövőben több szempontból is meghatározó
jelentőségű dokumentum lesz. Az ellátott számára elvégzett résztevékenységek megnevezése
és a tevékenységek elvégzésére fordított idő mellett a központi költségvetésről szóló
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törvényben biztosított állami támogatás elszámolásának, valamint a kötelező szakmai létszám
megállapításának dokumentumává is válik.
A házi segítségnyújtás tevékenységnaplója két részre válik: külön naplót kell vezetni a
szociális segítésre jogosultaknak nyújtott segítő tevékenységekről és a személyi gondozásra
jogosultak ellátása során végzett tevékenységekről.
A központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott támogatásra jogosító
tevékenységeket és résztevékenységeket A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 5. számú melléklet A) rész II. pontja, valamint B) rész II. pontja tartalmazza.
A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei
Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában,
konyhában és illemhelyiségben)
– mosás
– vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
– mosogatás
– ruhajavítás
– közkútról, fúrtkútról vízhordás
– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb
szakmai kompetenciát igényel)
– télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt
– kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése
Személyi gondozás keretében:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
– információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
– családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
– az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
– ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
Gondozási és ápolási feladatok körében:
– mosdatás
– fürdetés
– öltöztetés
– ágyazás, ágyneműcsere
– inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
– haj, arcszőrzet ápolás
– száj, fog és protézis ápolása
– körömápolás, bőrápolás
– folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
– mozgatás ágyban
– decubitus megelőzés
– felületi sebkezelés
– sztómazsák cseréje
– gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
– vérnyomás és vércukor mérése
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– hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való
segítségnyújtás
– a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való
kompetencia határáig)
Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában,
konyhában és illemhelyiségben)
– mosás
– vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
– mosogatás
– ruhajavítás
– ágyazás, ágyneműcsere
– közkútról, fúrtkútról vízhordás
– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb
szakmai kompetenciát igényel)
– télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt
– kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
Egy ellátott esetében azon napok számának, amelyen személyi gondozást is nyújtottak, éves
átlagban el kell érnie az összes gondozási nap legalább 50%-át.
Azt a napot lehet figyelembe venni személyi gondozásos napként, amelyiken csak személyi
gondozás történt, vagy szociális segítés és személyi gondozás is történt.
A házi segítségnyújtás 2017. évre fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díjai:
1. szociális segítés: 800 Ft/óra
2. személyi gondozás: 800. Ft/óra
3. gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi térítési díja:
1770 Ft/óra
A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából
tevődik össze. A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési
díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett
tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani.
Ellátottak létszáma a 2016. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 71 fő :
Ebből: Kistérségi ellátottak létszáma: 31 fő
Szentgotthárdi ellátottak létszáma: 40 fő
- az ellátásba kerültek létszáma: 32 fő. Ebből 13 fő a szentgotthárdi és 19 fő a kistérségi
ellátott.
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- az ellátásból kikerültek létszáma: 34 fő. Ebből 19 fő a szentgotthárdi és 15 fő a kistérségi
ellátott.
A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 31 fő településenkénti kimutatása:
1. körzet: Felsőszölnök 2 fő, Szakonyfalu 0 fő, Alsószölnök 1 fő.
2. körzet: Rátót 3 fő, Vasszentmihály 3 fő, Gasztony 2 fő, Rönök 2 fő, Nemesmedves 0 fő.
3. körzet: Rábagyarmat 5 fő, Csörötnek 9 fő, Magyarlak 4 fő

Házi segítségnyújtás igénybevevők 2017. július 31-ai létszáma: 69 Fő
Ebből kistérségi ellátott: 31 fő
Szentgotthárdi ellátott: 38 fő
A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 31 fő településenkénti kimutatása:
1. körzet: Felsőszölnök 2 fő, Szakonyfalu 0 fő, Alsószölnök 0 fő.
2. körzet: Rátót 3 fő, Vasszentmihály 3 fő, Gasztony 3 fő, Rönök 1 fő, Nemesmedves 0 fő.
3. körzet: Rábagyarmat 2 fő, Csörötnek 11 fő, Magyarlak 5 fő
Házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2012-től 2016-ig az éves, valamint 2017. / I
féléves statisztikai jelentések alapján:
6. számú táblázat
Házi segítségnyújtás alapszolgáltatást igénylők létszáma (fő)
2012.12.3 2013.01.3 2014.12.3 2015.12.3 2016.07.3
1.
1.
1.
1.
1.
Szentgotthárd
49
48
60
46
40
Felsőszölnök
2
1
1
2
2
Alsószölnök
1
1
2
1
1
Szakonyfalu
Rönök
2
2
1
2
Vasszentmihály 2
3
3
3
3
Nemesmedves
0
Rátót
1
3
4
4
3
Gasztony
1
0
2
Rábagyarmat
4
5
3
3
5
Csörötnek
11
9
8
9
9
Település

2017.07.3
1.
38
2
1
3
3
3
2
11
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Magyarlak
Kistérség
összesen:
Összesen:

3
25

3
27

3
26

4
27

4
31

5
31

74

75

86

73

71

69

A vizsgált 2012-2016 év közötti időszakban az ellátotti létszám a társult településeken
emelkedett, míg Szentgotthárdon folyamatos csökkenés mutatkozik, kivéve 2014. évben
amikor kiugrás látható. Az ellátotti létszám tekintetében is érzékelhetők a módosítások,
melyek annak érdekében hajtottak végre, hogy a házi segítségnyújtás keretében az igénylő
szükséglete alapján célzottabb szolgáltatásnyújtásra kerüljön sor, és az állami szerepvállalás
erősödjön a nagyobb ellátási szükséglettel rendelkező személyek irányában,
Látható az is, hogy Szakony Nemesmedves esetében továbbra sincs igénylő, Gasztonyban
viszont igénylik a szolgáltatás jelenlétét. Rátóton és Rábagyarmaton folyamatos létszám
emelkedés látható. Csörötnek és Magyarlak településen továbbra is 1 fő gondozónő jelenléte
szükséges.
Házi segítségnyújtás 2016. december 31-ei ellátotti létszámának korcsoport szerinti
megosztása:
7. számú táblázat
2016. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása
Település
életkor
40-59 éves
60-64 éves
65-69 éves
70-74 éves

Szentgotthárd
férfi
nő
1 fő

Kistérség
férfi
1 fő

nő

1 fő

1 fő
2 fő
1 fő

1 fő

3 fő

75-79 éves
80-89 éves
90 év feletti

3 fő
7 fő

4 fő
18 fő
3 fő

1 fő
1 fő

4 fő
16 fő
3 fő

Összes:

12 fő

28 fő

4 fő

27 fő

Ellátottak korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása
2016. XII. 31.-én (71 fő)

40

Fő

30
20
10
0
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Az ellátási területen mind a férfiak mind a nők esetében a legtöbb ellátott 80-89 év között
van.
Az ellátottak 92 %-a (65fő) 65 éven felüli, ebből 65 % 80 év feletti. Az ellátottak 8,5 % -a
aggkorú.
Szentgotthárdon az ellátotti létszám 40 fő, ebből 12 fő férfi, 28 fő nő :
Kistérség településein összesen az ellátotti létszám 31 fő, ebből 4 fő férfi és 27 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 85-90%-a egyedül él,
gyermekei és unokái távol élnek munkájuk miatt nem tudnak az idős ember gondozásából
részt vállalni.
A szolgáltatást igénybevevők tekintetében elmondható, hogy a célcsoportot döntő többséggel
az öregségi illetve a rokkant nyugdíjban részesülő személyek alkotják. Az öregségi
nyugdíjkorhatárt még el nem érők, vagyis az aktív korú személyek aránya (4,3 %)
alacsonyabb, ők elsősorban végstádiumban lévő rákos, daganatos betegek.
A jogosultsági feltételek szigorítása miatt megállapítható, hogy emelkedik azon ellátottak
száma akik egészségi állapotukból kifolyólag, a délelőtti ellátáson kívül a délutáni/esti
gondozást is igényelnek, amely értelemszerűen teljes mértékben megkívánja a személyi és
tárgyi feltételek igénybevételét.
A gondozó szolgálat 7 napos munkarendben, két műszakban (délelőtt és délután)
dolgozik, szakképzett gondozókkal látja el a feladatot.
Szakmai személyi létszám norma változásai a házi segítségnyújtás alapszolgáltatásban:
A házi segítségnyújtás létszámelőírásai keretében új számítási alapként bevezetésre kerül a
gondozásra fordított havi órakeret elszámolás.
A személyi gondozást végző szociális gondozók létszáma a jövőben nem a megállapodások
számához viszonyítva kerül meghatározásra,
Hanem az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. számú melléklet A) pontja szerinti
tevékenységnaplóban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kerül
megállapításra.
Ez a számítási mód lehetővé teszi, hogy minden szolgálat a nála felmerülő tényleges ellátotti
igények alapján végezze a házi segítségnyújtást és rugalmasan alkalmazkodjon a változó
körülményekhez.
Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra.
A jelenlegi szakmai létszám:
 1 fő vezetőgondozó,
 11 fő szociális gondozó szentgotthárdi feladat ellátásban
 4 fő szociális gondozó kistérségi feladat ellátásban (3 fő 8 órás, 1 fő 4 órás
alkalmazott)
2.2.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Ezt a szolgáltatást a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtjuk, melynek célja, hogy az önálló
életvitel fenntartása mellett kialakuló krízishelyzeteket elhárítsuk, az igénybe vevők
biztonságérzetét erősítsük és a szükséges, szakszerű segítségnyújtás minél gyorsabb
biztosításával a súlyosabb helyzetek kialakulását megelőzzük.
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat.
2013. július 01. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosítja. A fenti időponttól a Főigazgatóság a fenntartóval
megkötött feladat-ellátási megállapodás keretében láttatja el a feladatot.
A 2016. évi feladat-ellátási megállapodás száma: SZGYF-IKT-15966/2015.
Szerződés időtartama: 2016.01.01-től – 2016.12.31-ig
2017.évi Támogatási Szersződés száma: JHS-124-0-2017.
Szerződés időtartama: 2017.01.01-től – 2017.12.31-ig
A működési engedély alapján kihelyezhető jelzőkészülékek száma: 60 db.
2016. évre vállalt feladatmutató: 49 db jelzőkészülék.
2016. évi működési támogatás összege: 1.688.284,- Ft/év (844142 Ft/félév)
2016. évi ténylegesen teljesített feladatmutatók: 51,69
I. félév: 49,69 (visszafizetendő: 0,- Ft)
II. félév: 53,68 (visszafizetendő: 0,- Ft)
2016. évi személyi térítési díjbevétel összege: 1.306515 ,- Ft.
2017. évre vállalt feladatmutató: 49 db jelzőkészülék.
8. számú táblázat
Finanszírozási
szerződés alapján
Vállalt feladatmutató
Működési támogatás
összege
Ténylegesen teljesített
feladatmutató
Kiutalt
támogatási
összegből
visszafizetendő

2015. / I. félév

2015. / II. félév

2016. /I. félév

2016./II. félév

49 db
844 142 Ft

49 db
844 142 Ft

49 db
844 142

49 db
844 142

42,99 db

47,97 db

49,69

53,68

74 921Ft

12 840 Ft

0 Ft

0 Ft

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 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.
2016. december 31.-én kihelyezett készülékek száma: 56 db
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Ebből: 16 db a kistérségben
40 db Szentgotthárdon van kihelyezve és valamennyien szociálisan rászorultak.
2016. december 31-én ellátást igénylők szociális rászorultság szerinti megoszlása
○ Egyedül élő 65 év feletti személy: 48 fő
○ Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy: 4 fő
○ Egyedül élő pszichiátriai beteg: 2 fő
○ Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti: 2 fő
○ Kétszemélyes háztartásban élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy: 0 fő
Jogosultsá gi fe lté te le k me goszlá sa 2016 (fő)
Egyedül élő 65 év felet t i

4 fő 2 fő

2f ő

Egyedül élő fogyat ékos
személy

0 fő

Egyedül élő pszichiát riai bet eg

48 f ő

Két személyes házt art ásban élő
65 év felet t i személy
Két személyes házt art ásban élő
fogyat ékos, vagy pszichiát riai
bet eg

Az ellátottakból házi segítségnyújtást is igénylők száma: 30 fő (18 fő Szentgotthárdon, 12 fő
kistérség településein)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénylők száma 2017. július 31-én: 50 fő
Szentgotthárd: 33 fő, Kistérség: 17 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2012-től 2016-ig az éves, valamint
2016. évi statisztikai jelentések alapján.
9. számú táblázat
település
2012.12.3 2013.01.3 2014.12.3 2015.12.3 2016.12.3 2017.07.3
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Szentgotthárd 31
27
29
36
40
33
Felsőszölnök
Alsószölnök
1
1
1
1
1
Szakonyfalu
1
1
Rönök
1
1
1
Vasszentmihál 1
1
1
1
1
1
y
Nemesmedves Rátót
1
1
1
3
3
3
Gasztony
1
2
3
Rábagyarmat 1
2
2
Csörötnek
7
6
3
4
3
3
Magyarlak
5
4
5
4
3
4
Kétvölgy
1
1
1
Apátistvánfalv a
Orrfalu
Kistérség
16
16
13
15
16
17
összesen:
Összesen:
43
43
42
51
56
50
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2012-ben felvétel nem történt, viszont megszűnés sem. Ugyanez a stagnálás mondható el a
2013.-2014 évben is mint a társult településeken, mint Szentgotthárdon, ugyanannyi felvétel
történt, mint megszűnés. 2015.-2016.-ban az ellátotti létszám emelkedése tapasztalható.
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, Rátót,
Gasztony , Rábagyarmat, akik a kistérségi igénylőknek 85-90 %-át tették ki a vizsgált
időszakban.
Viszont Nemesmedves, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Orrfalu, Rönök tekintetében
egyáltalán nem történt igénybe vétel.
Kétvölgy, Vasszentmihály, illetve Alsószölnök településeken pedig csak egy-egy ellátottnak
nyújtottunk szolgáltatást.
10. számú táblázat
2016. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása
Település

Szentgotthárd

Kistérség

életkor

férfi

férfi

40-59 éves

1 fő

nő

Nő

60-64 éves
65-69 éves

1 fő

1 fő

70-74 éves

1 fő

6 fő

75-79 éves

2 fő

5 fő

2 fő

80-89 éves
90 év feletti

3 fő
1 fő

17 fő
3 fő

12 fő
1 fő

Összes:

9 fő

31 fő

0 fő

16 fő
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Az ellátottak nemek szerinti eloszlásánál, e szolgáltatásnál is mutatkozik a demográfiai
jellemző, az ellátottak 84 %- a nő, 16 %- a pedig férfi. Mindkét nem esetében a 80 év felettiek
aránya a legmagasabb.
Jogosultság szerint 96 %-a egyedül élő, ezen belül 4 % pszichiátriai beteg, 8 % súlyosan
fogyatékos személy. Kétszemélyes háztartásban élő az ellátottak 4 %-a.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2016. évi költségvetése
Eredeti előirányzat:
8.539.000 Ft
Módosított előirányzat: 9.011.780 Ft
Teljesítés:
8.989.713 Ft (99 %)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás engedélyezett létszámkerete: 2 fő.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évre jóváhagyott intézményi térítési díjai:



szociálisan rászorultak esetében: 100Ft/nap
szociálisan nem rászorultak esetében: 250Ft/nap

Kimutatás a segélykérések számáról és azok okairól 2012-2016 között
11. számú táblázat
téves
riasztás
pszichés
Betegség, higiénés
egyéb
év hónap
elesés
amelynél
krízishelyzet
probléma
rosszullét szükséglet
ok
kiszállás
történt
2012.
11
13
22
11
3
1
-

Összesen
segítségkérések
száma

2013.

2

12

15

4

3

-

1

37

2014

0

8

12

50

3

2

-

75

2015.

10

4

6

20

5

6

1

52

2016.

1

21

14

2

2

0

2

42

58

69

87

16

9

4

267

Összesen 24

61
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A táblázatból megállapítható, hogy a vizsgált időszakban 267 esetben került sor
segítségkérésre.
Ebből:
24 esetben pszichés probléma ( 9,0 %)
58 esetben elesés ( 21,7 %)
69 esetben betegség, rosszullét, (25,8 %)
87
esetben higiénés szükséglet, (32,6 %) miatt kérték a segítséget
9 esetben egyéb ok, (3,4 %)
4 esetben krízishelyzet (1,5 %)
16 esetben téves riasztás, (6,0 %)
2012.-2016. segélykérés okai

Pszichés
1,50%
3,40%

6%

Elesés

9%
21,70%

Betegség, rosszullét
Krízishelyzet

32,60%

Higiénés szükséglet
25,80%

Téves riasztás
Egyéb

A riasztások legnagyobb százaléka higiénés szükséglet kielégítése kapcsán illetve 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.
2.2.3.Támogató Szolgálat
A támogató szolgálat finanszírozási rendszere megújult, ezért a pályázati rendszer 2016.
január 1-jétől megszüntetésre került, és a fenntartó a költségvetési törvény által meghatározott
feltételek szerinti támogatásban részesül, azonban a támogatási összegek és feltételek,
elszámolásuk hasonló a pályázati rendszerhez.
A támogatási rendszer 2 részből áll:
 a vállalt feladatmutatótól függetlenül jelentkező állandó költségek fedezetére szolgáló
alaptámogatásból,
 és a vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatásból.
Az egy feladategység támogató szolgáltatás esetén a szociálisan rászorult személyek
segítésével töltött 1 óra (halmozottan fogyatékos és autista személy esetén 40 perc), illetve a
szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer.
A jogszabály bevezette a kötelezően teljesítendő feladatmutató fogalmát is, amely támogató
szolgáltatás esetén évi 3000 feladategység. Emellett meghatározásra került, hogy évente
minimum 1200 feladategységet, vagy annak időarányos részét kell személyi segítéssel
teljesíteni.
2016. évre befogadott feladatmutató: 3315
2016. évi normatív támogatás összege: 8.967.000,- Ft
2016. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 4689,6882
A Támogató szolgálat engedélyezett létszámkerete: 4 fő
Működési hó: 12 hónap
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2016. évi személyi térítési díjbevétel összege: 1.925.251 Ft.
Támogató szolgálat 2016. évi költségvetése:
Eredeti előirányzat: 14 632 000 Ft
Módosított előirányzat: 24 843 363 Ft
Teljesített: 24 022 098 Ft (97%)
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt, a támogató szolgáltatást,
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott
közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése c. felhívásban
szereplő gépjármű vásárlására adtunk be pályázatot, amely sajnos nem nyert.
Ezért az intézmény önerőből, 2016. decemberében egy új Renault Trafic 8+1 férőhelyes
mikrobuszt vásárolt, melynek pénzügyi fedezete a régi gépjármű eladása, valamint hagyatéki
forrás.
Az új gépjármű is alkalmas kerekes székes személyek szállítására, rendelkezik mobil
rámpával, 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel, a busz oldalajtajához szerelhető kazettás
lépcsővel és GPS rendszerrel, kötelező és casco biztosítással.
A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja a szociálisan rászorultnak
minősülő súlyos fogyatékos személyek köre:
 látási fogyatékosság,
 hallási fogyatékosság,
 értelmi fogyatékosság,
 mozgásszervi fogyatékosság,
 pervazív fejlődési zavarok,
 halmozottan fogyatékosság,
 egyéb fogyatékosság.
Súlyosan fogyatékos személy az, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi
járadékában illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül.
A célcsoport igényeinek és elvárásainak megfelelően személyi segítő szolgálatot, szállító
szolgálatot, valamint információs és tájékoztató szolgáltatást működtetünk. A szolgáltatások
biztosításával elsődleges cél, hogy minél magasabb szinten megőrizzük az ellátottak önálló
életvitelét, autonómiáját lakókörnyezeten belül és azon kívül.
Szolgáltatásainkat szociálisan nem rászorultak, piaci alapon is igényelhetik.
A pályázati rendszer bevezetésével kötelezően teljesítendő feladatmutatókat kellett és kell
teljesíteni most is.
Feladatmutató igények teljesülése
12. számú táblázat
Finanszírozási
szerződés
alapján
Működési
támogatás
összege
Vállalt
feladatmutató
Ténylegesen
teljesített

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

8.550.000 Ft 8.848.500 Ft

8.550.000 Ft 8.697.500 Ft 8.967.000
Ft

3200

3371

3200

3315

3315

6845,1831

5832,6735

4838,85

4962,5665

4689,6882
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feladatmutató
Teljesítés
aránya
Kiutalt
támogatási
összegből
visszafizetendő

213,9%

173%

151,2%

149,7%

141,5%

0 Ft

0F

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Mint a táblázatból is látható, a ténylegesen teljesített feladatmutató minden évben meghaladta
a szerződésben vállalt feladatmutatót, ezért az elmúlt években visszafizetési kötelezettség nem
keletkezett.
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 teljesített feladatmutatók éves megoszlása a személyszállítás és a személyi segítés között,
2012-2016
13. sz. táblázat
55,5

2016

44,5

51

2015

49

47,3

2014

52,7

43,4

2013

56,6
60,4

2012
0

10

20

30

39,6
40

Szállítás

50

60

70

80

90

100

Személyi segítés

A teljesített feladatmutatók éves megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a szállítás és a
személyi segítés aránya 2013-tól fokozatosan a szállítás felé tolódott.
14. számú táblázat
Támogató szolgáltatást igénybe vevők adatai 2012-től 2016-ig az éves statisztikai jelentések
alapján
Támogató szolgálat
Település
Szentgotthárd
Csörötnek
Rönök
Magyarlak
Rábagyarmat
Szakonyfalu

2012.12.31
21
4
1
3
1
1

2013.12.31
24
3
1
2
2
2

2014.12.31
21
3
1
3
2
0

2015.12.31.
26
4
0
2
3
0

2016. 12. 31.
26
3
0
3
3
0
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Rátót
Összesen:

1
32

0
34

0
30

0
35

0
35

A 2016-os évben az ellátásból kiesett 6 fő elhalálozás, szolgáltatás lemondása, lakóhely
változtatás és szociális intézménybe költözés miatt. Új felvételes szintén 6 fő volt.
A támogató szolgáltatást igénybevevők közül az év végén 17 fő egyedül és 18 fő családban él.
15. számú táblázat
2016. december 31-i ellátotti létszám megoszlása szociális rászorultság alapján
2016. december 31-i ellátotti létszám: 35 fő
Szociálisan rászorult

Szociálisan
rászorult

Szentgotthárd

6 fő

20 fő

Magyarlak

2 fő

1 fő

Csörötnek

0 fő

3 fő

Rábagyarmat

1 fő

2 fő

Összesen

9 fő

26 fő

nem

Az ellátottak 74 %-a Szentgotthárdon él, míg 26 %-uk a kistérségben. A fogyatékosság típusa
szerint: értelmi fogyatékos 2 fő, látássérült: 3 fő, mozgássérült 4 fő, halmozottan sérült 0 fő,
egyéb kategória: 0 fő. Térítési díjat minden ellátott fizet.
Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2016. december 31-én
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Ellátottak korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása
2016. XII. 31.-én (35 fő)

65-69 év közötti nő
70-74 év közötti ffi.
70-74 év közötti nő
75-79 év közötti ffi.
75-79 év közötti nő
80-89 év közötti ffi.
80-89 év közötti nő
90- év feletti ffi.
90- év feletti nő

14-17 év közötti fiú
14-17 év közötti lány
18-39 év közötti ffi.
18-39 év közötti nő
40-59 év közötti ffi.
40-59 év közötti nő
60-64 év közötti ffi.
60-64 év közötti nő
65-69 év közötti ffi.

12
10
8
6
4
2
0

0-5 év közötti fiú
0-5 év közötti lány
6-13 év közötti fiú
6-13 év közötti lány

Fő

Támogató szolgálat

Az elmúlt években a szolgáltatásokat leginkább a fogyatékkal élő gyermekek, és az idős
generáció vette igénybe. 2016-ban az arány egy picit megváltozott. Az igénybevevők között a
18-59 év közöttiek is megjelentek (11%). A férfi és női igénybe vevők életkori megoszlása
jelentős különbségeket mutat, és a nők dominanciája leginkább a 65 év feletti kategóriákban
jelenik meg.
A szállítást döntő többségében a fogyatékkal élő kiskorú gyermekek veszik igénybe, mivel
speciális fejlesztésük érdekében a szombathelyi és a rumi közoktatási intézmények tanulói. Ez
azért nagy jelentőségű, mivel helyi szinten nem biztosított a szociálisan rászorult és nem
rászorult kiskorúak speciális oktatási-nevelési szolgáltatásokhoz való hozzáférése.
Az inaktív korosztály, az idősebb generáció a szállítás során 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.
Személyi segítés körében elsősorban a következő tevékenységeket igénylik az ellátottak:
gondozási-ápolási tevékenységek, felügyelet biztosítása, háztartási segítségnyújtás,
segítségnyújtás közszolgáltatások igénybevételében, ügyintézés, mobilizáció lakókörnyezeten
belül, személyszállításhoz kapcsolódó személyi segítés (felügyelet, kísérés).
Támogató Szolgáltatás 2017. 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: 800 Ft/óra
2, Szociálisan nem rászorultak esetében
 Szállítási kilométerdíj: 200 Ft/km, kivéve heti rendszeres közoktatási intézménybe
szállítás esetén: 100 Ft/km
 Személyi segítés óradíja: 1000 Ft/óra.
2017. évre megigényelt normatíva: 3315
2017. június 30-án az ellátotti létszám: 28 fő
Szentgotthárd: 23 fő
Kistérség: 5 fő
2017. július és augusztus hóban 7 fő kérte és kéri a támogató szolgálat szolgáltatásait.
Közülük 4 fő kiskorú gyermek, akik a szombathelyi Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs
Központban kezdik meg tanulmányaikat 2017. szeptemberétől. A kisbusz szállítási kapacitása
100% kihasználású lesz.
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2.2.4. Közösségi Pszichiátriai alapellátás
A finanszírozási rendszer szintén megváltozott, így 2016. január 01-jétől a fenntartó a
költségvetési törvény által meghatározott feltételek szerinti támogatásban részesül, azonban a
támogatási összegek és feltételek, elszámolásuk hasonló a pályázati rendszerhez.
A támogatási rendszer 2 részből áll:
 a vállalt feladatmutatótól függetlenül jelentkező állandó költségek fedezetére szolgáló
alaptámogatásból,
 és a vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatásból.
Az egy feladategység pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a
külön jogszabályban foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10
kódkönyv F 00-09 vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott. Kötelezően teljesítendő
feladatmutató éves átlagban 40 fő.
2016. évre befogadott feladatmutató: 42
2016. évi normatív támogatás összege: 8.300.000 Ft
2016. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 42,1149
A közösségi pszichiátriai alapellátás engedélyezett létszámkerete: 3 fő
Közösségi pszichiátriai alapellátás 2016. évi költségvetése:
Eredeti előirányzat: 8 703 000 Ft
Módosított előirányzat: 8 749 784 Ft
Teljesített: 7 627 241 Ft (87%)
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt, a támogató szolgáltatást,
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott
közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése c. felhívásban
szereplő informatikai eszközök beszerzésére adtunk be pályázatot, amely támogatásban
részesült.
A támogatási szerződés száma: FEJL-B-002/0-2016. Beszerzésre került egy HP LASERJET
PRO 400 színes multifunkciós nyomtató.
A közösségi pszichiátriai alapellátás célja, hogy ellátást igénylő személyt minél tovább
megtartsa az eddigi életterében, segítséget, illetve támogatást nyújtson az ellátást igénylő és
szűkebb környezete részére. A szolgáltatás során hosszú távú egyéni szükségletekre alapozott
gondozást kínálunk, melynek során építünk az ellátottak aktív és felelős részvételére,
valamint a természetes közösségi erőforrásokra. A szolgáltatás hatékony biztosítása
érdekében alapvető fontosságú a kliens motiválása, bizalmának megnyerése. Célunk elkerülni
a kirekesztettséget és az izolációt, a betegek állapotában a visszaesések un. relapszusok száma
csökkenjen a korai figyelmeztető tünetek korai észlelésével. A közösségi gondozók a
szolgáltatásokat többnyire az ellátott otthonában végzik, a folyamatos kapcsolattartást segíti a
munkatársaknak biztosított szolgálati telefon.
A közösségi pszichiátriai alapellátás térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás.
A közösségi pszichiátriai alapellátás szolgáltatásai:
 állapot- és életvitel felmérés (problémafeltárás, személyes célok felmérése)
 problémaelemzés, problémamegoldás (a személyes célokat akadályozó problémák
feltárása, a változtatásra motiváló tényezők és a jelenlegi probléma megoldó stratégiák
feltárása)
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készségfejlesztés (életviteli készségek, önellátási képességek, szociális készségek,
alapvető társalgási készségek, kommunikációs tréningek megszervezése, a munkára
felkészítő tréning megszervezése)
szociális ügyintézés
speciális stratégiák (szorongás kezelése, a napi tevékenység megszervezése, az alvás
szabályozása, az agresszió kezelése, a gyógyszer-compliance segítése stb.)
egyéni esetkezelés
csoportokkal végzett munka
természetes támogató háló szervezése

2012-től a kötelezően teljesítendő feladatmutatók alakulását a következő táblázat
Feladatmutató igények teljesülése
16. számú táblázat
Finanszírozási
2012.év
2013.év
2014. év
2015. év
szerződés alapján
Vállalt
40
41
42
42
feladatmutató
Működési
8.000.000 Ft 8.150.000 Ft 8.300.000 Ft 8.300.000 Ft
támogatás összege
Ténylegesen
48,68
49,57
44,70
44,41
teljesített
feladatmutató
Kiutalt támogatási 0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
összegből
visszafizetendő

szemlélteti.
2016. év
42
8.300.000 Ft
42,1149

0 Ft

Az elmúlt évek során az ellátotti létszám emelkedésével fokozatosan növekedett a vállalt
feladatmutató is.
17. számú táblázat
A szolgáltatás ellátotti létszámának alakulása kistérségi szinten 2012-től 2016-ig, az éves
statisztikai jelentések alapján
Közösségi pszichiátriai alapellátás
Település
2012.12.31
Szentgotthárd
33
Csörötnek
6
Rönök
2
Kétvölgy
2
Alsószölnök
2
Apátistvánfalva
1
Magyarlak
2
Összesen
48

2013.12.31
36
5
2
2
2
1
2
50

2014.12.31
30
5
2
2
2
1
2
44

2015.12.31
29
5
2
3
2
1
2
44

2016.12.31.
31
5
2
2
1
1
1
43

2016. december 31-én összesen 43 ellátottunk volt, amelynek 72 %-a Szentgotthárd, 28 %-a
kistérség területéről. Ebből 65 % a nők aránya (28 fő) és 35 % a férfiak aránya (15 fő). Az
ellátottak közül 9 fő vette igénybe a Városi Gondozási Központon belül az idősek klubja
szolgáltatásait, 3 fő az étkeztetést és 1 fő a házi segítségnyújtást, 1 fő a támogató szolgáltatást.
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A 2016-os évben az ellátásból kiesettek száma 4 fő szolgáltatás lemondása, szociális
intézménybe költözés, valamint lakóhely változtatás miatt. Az új felvételesek száma 3 fő volt.
Az ellátottak 65 %-a családban él, míg 35 %-a egyedül.
A közösségi pszichiátriai alapellátásban előforduló mentális betegségek - 2016. december 31én.
 BNO F 20-29: Schizophrenia, schizotypias és paranoid zavarok: 27 fő
 BNO F 31-33: Hangulatzavarok – Bipoláris affektív zavar és depressziós
megbetegedések: 15 fő
 BNO F 40-42: Fóbiák – szorongásos kórképek: 1 fő
Schizophrenia betegséggel él ellátásunkban az ellátottak 63 %-a, depressziós
megbetegedésben szenved 35 %-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 – 2016. december 31-én

A demográfiai adatokból az ellátást igénybevevők életkorát tekintve a 40-59 éves életkorúak
teszik ki az ellátottaink nagyobb arányát (47 %), de a 18-39 év közöttiek is nagyobb számban
jelen vannak (19%). Inaktív, időskori nyugdíjban részesülő ellátotti létszám 35 %. Az
ellátottak közül 19 fő rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül. Az ellátottak közül
csak 7 fő dolgozik. Ez annak is tudható be, hogy klienseink többsége alacsony iskolázottságú,
védett munkahely kevés van térségünkben és munkaerőt befogadó kapacitásuk korlátozott.
Közfoglalkoztatási programban 1 fő dolgozik. 1 fő volt, aki semmilyen pénzbeli juttatásban
nem részesült.
Klienseink számára a csoportokat kéthetente egy alkalommal tartjuk intézményünk közösségi
helyiségében. Csoportfoglalkozásaink: zeneterápia, kreatív – kézműves csoport,
személyiségfejlesztő és pszichoedukációs csoport.
A gondozási folyamat eredménye alapján az ellátottak életminősége javult,
kiegyensúlyozottabb lett a betegek mentális és fizikális állapota. A kliensek ellátása során
nagy gondot fordítunk a komplex gondozásra, minden területen pozitív változás elérésére
törekedünk. Az ellátottak állapotának folyamatos figyelemmel kísérése által, annak
romlásának azonnali felismerésével sikerül kiküszöbölni a betegségre jellemző
állapotrosszabbodást, ennek következtében a klienseknél csökkent a krízishelyzetek száma.
A rendszeres ambuláns kezelés mellett a klienseknél csökken a kórházba kerülés gyakorisága,
az absztinens időszakok hossza kitolódik. A munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a
természetes segítők, támogatók felkutatására és a kliensek gondozásába való bevonására.
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A szolgálat együttműködő kapcsolatot alakított ki a közösségi munkacsoport tagjaival
(pszichiátriai gondozó, háziorvosok, hivatásos gondnokok, Közös Önkormányzati Hivatal,
Család- és Gyermekjóléti Központ, Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségi Pont,
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 igénybevétele önkéntes, ingyenes. A segítséget
ellenszolgáltatás nélkül vehetik igénybe a közösségi ellátást.

kérők mindenféle

2017. évre megigényelt normatíva: 42 fő
2017. június 30-án az ellátást igénylők létszáma: 43 fő Szentgotthárd: 31 fő
Kistérség: 12 fő
2.3. Jövőbeni célok, feladatok
 Az intézmény által működtetett kötelező és önként vállalt alapszolgáltatások
vonatkozásában a határozatlan időre szóló működési engedélyek valamint a
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzések megtartása, ennek érdekében a
személyi és tárgyi feltételeknek a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti
biztosítása.
 Közigazgatásilag a városhoz csatolt településeken élők részére a szociális étkeztetés
lehetőségének a biztosítása hétvégén és ünnepnapokon is.
 A Házi segítségnyújtás , a Támogató Szolgálat és a Közösségi Pszichiátriai
Alapellátás szakfeladatok kistérségi folyamatos és zökkenőmentes gondozónői
feladatellátása érdekében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz a
támogató szolgáltatást működtető és befogadó szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére
benyújtott pályázat negatív elbírálása esetén saját erőből 1 db személygépkocsi
beszerzése.
A beszerzendő gépkocsi típusa: Dacia Sandero, tervezett költsége: 3.500.000,- Ft, forrása:
hagyatéki pénzmaradvány.
A beszerzés indoka: a személyi segítést, a szociális és közösségi gondozást végző
gondozónőknek a kistérséghez tartozó településekre való eljutása nehézséget okoz, mivel a
személyzet saját gépkocsival nem rendelkezik, illetve a folyamatos munkavégzés helyi
tömegközlekedéssel nem megoldható.
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kétirányú kommunikációs feltételeknek
nem megfelelő készülékek fokozatos cseréje vagy bérlése (az állami szerepvállalástól
függően)
 A szolgáltatásoknak helyet adó Arany János út 1. szám alatti Gondozási Központ
épületének felújításával, karbantartásával kapcsolatos tervek és feladatok:

Fűtéskorszerűsítés folytatása, az elhasználódott radiátorok cseréje. A folyamat
az akadálymentesítési pályázat kapcsán elkezdődött folytatásra vár.

Villamoshálózat elavult, korszerűsítésre vár. A technikai berendezések
számának növekedésével (számítógépek, stb.) az elöregedett hálózat nem bírja a
terhelést. (Gyakran lecsapja a biztosítékokat.)

Tálalókonyhában a vízvezeték és szennyvízhálózat felújítása, csempe, járólap
cseréje. Kettő és háromfázisú mosogatók cseréje.

Gazdasági bejáratnál a külső lépcső járólapozása.

Intézményi udvar aszfaltos részének cseréje.

Idősek klubja épületén a tetőszerkezet javítása, pala cseréje.

Idősek klubja épületében a nyílászárók cseréje.

Külső lábazat javítása, festése.
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Klíma berendezés szerelése a közösségi termekben.
 Az Arany János út 3. szám alatti, volt Gondozóház épületének visszaadása saját
intézményi feladatellátás céljára. (Jelenleg a Nevelési Tanácsadó működik benne.)
Az épület újrahasznosításának indoka:
Az Arany János út 1. szám alatti épületben egyrészt a szervezeti egységek részére nem nem
biztosíthatók irodai helyiségek, nincs irattári helyiség, másrészt az alkalmazottak méltatlan
körülmények között végzik a fokozott pszichés megterheléssel járó napi munkájukat, mivel
nem áll rendelkezésre adminisztrálásra alkalmas helyiség, nincs személyzeti öltöző és
zuhanyzó.
Tisztelettel kérjük Szentgotthárd város Képviselő-testületétől és a Társulási Tanácstól, hogy a
Nevelési Tanácsadó elhelyezésére találjanak más megoldást!
Az épület lelakott, a felújítási költségeket a 2018. évi költségvetésben kérjük megtervezni.
Szentgotthárd, 2017. augusztus 10.
Tisztelettel:
Fábián Béláné
Intézményvezető
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2.sz. Melléklet
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB)
Tótágas Bölcsődéje
9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.
Tel./Fax.: 94/ 554 - 151
bölcsőde egység vezető: Tel.: 94/ 554 – 150
e-mail: totagas@sztgnet.hu, www.ovodaksztg.hu

Iktatószám: SZB/63-10/2016. sz.
Tárgy:Szakmai beszámoló
Címzett:
Huszár Gáborpolgármester/elnök
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Tisztelt Huszár Gábor Polgármester/ Elnök Úr !
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Társulási Tanács!
A bölcsődei szakma fejlődése, az ellátórendszer sokszínűvé válása magával hozta egy
kétszintű szabályozási rendszer kiépítésének igényét. A bölcsődei ellátás, elsősorban a
szociális ellátórendszer, ezen belül a gyermekvédelem, gyermekjóléti alapellátás része, de a
központi szabályzók magukkal hoztak bizonyos fokú szemléletváltást. 2017. január 1-től a
törvényerejűvé emelkedett új bölcsődei nevelés, gondozás országos alapprogramját adaptáltuk
a helyi szakmai programunkba, mely igyekszik keretet adni a bölcsődében folyó szakmai
munkának, melyben a tudatos tervezés, pedagógiai szemlélet a hangsúlyos, ami megköveteli a
szakember szakmai kompetenciáinak a fejlesztését, azaz képességeinek, ismereteinek
gyarapítását.
A Tótágas Bölcsőde, elsősorban Szentgotthárd városában élő kisgyermekes családok igényeit
elégítette ki, fogadtuk a kistérségi településekből érkező gyermekeket, illetve az országon
belüli migráció révén idetelepedett kisgyermekes családok is felkerestek minket. (10-20%-a
térségi falvakból érkezik).
A szolgáltatás létéről, tartalmáról különböző csatornákon szólítottuk meg térségben élő
kisgyermekes családokat a helyi újság, televízió, honlapon túl, szórólapokat helyeztünk el a
gyermekorvosi rendelőkbe. Tavasszal bölcsőde kóstolgatóra hívtuk a kisgyermekes
családokat, akik betekintést nyerhettek az intézménybe.
Az ellátás iránti igénybevételi hajlandóság terén növekvő tendenciát tapasztalunk, ennek
megfelelően alakulnak az igénybe vehető férőhelyek száma 2010 előtt 40, 2010 óta 54, 2014től 68 férőhelyen biztosítjuk a napközbeni ellátást.
Bölcsőde a helyi Család- és Gyermekjóléti központtal együttműködve, jól használható jelző
és ellátó funkciót tölt be. A két intézmény kapcsolattartója a gyermekvédelmi felelősünk, aki
gyermekvédelmi koordinátorként vesz részt a Család- és Gyermekjóléti Központ koordinációs
ülésein. Célja, a gyermek jogainak védelme, az esélyegyenlősség megteremtése. Ennek
érdekében a jelzőrendszer tagjai egymás munkáját megismerve, támogatva, kiegészítve
dolgoznak.
A köznevelési feladatot ellátó Játékvár Óvodával közös igazgatású szerkezeti formában
valósul meg a bölcsődei ellátás. Működésünket közös szabályzók határozzák meg. A
gyökerek és Szárnyak nevű pedagógiai program része a bölcsődei szakmai program is. A két
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intézmény ugyanazt a gyermeket neveli, egységes pedagógiai szemlélet, egységes nevelési
elvek mentén úgy hogy a gyermekek életkori sajátosságának megfelelően kell alakítani a
gyermekek mindennapjait, és közben törekedni arra, hogy a két intézmény szakmai
önállóságát megtartsa.
A térség egyetlen bölcsődéjeként igyekszünk az igényeknek, elvárásoknak eleget tenni. A
szakmai irányelvek betartásával és alkalmazásával végezzük a gyermekek ellátását.
Mindannyiunk közös célja egészséges, nyitott és boldog gyermekeket nevelni,
Célunk, hogy munkánk olyan elveken nyugodjon, mint
o a család rendszerszemléletű megközelítése,
o a kisgyermekkori intervenció befogadása,
Feladatunk, a szülői kompetencia fejlesztése, ennek érdekében a pedagógia szakszolgálat
szakemberét, egyéb szakembereket hívtunk meg, akik segítséget nyújthatnak életvezetési,
gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekben, szülői magatartás formálásában.
1. Szakmai munka értékelése
A 2016/2017-es nevelési évre elkészített munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítése
tekintetében, különösen gyermekvédelmi szempontból a következő adatokat tudom
szolgáltatni.
A gyermekek felvétele folyamatos, a felvételi kérelmek 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 a családban). 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.
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. 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.
Kisgyermeknevelők részéről többlet törődés, egyéni bánásmód biztosítása. Tiszteletben
tartják a szülők gyermekneveléssel kapcsolatos kulturális sajátosságait, hagyományait,
szokásait.
Prevenciós tevékenység kulcsembere a kisgyermeknevelő, aki gyermekvédelmi
koordinátorként vesz részt a napi feladatok ellátása során, részt vesz a Család- és
Gyermekjóléti Központ koordinációs ülésein, célja, a gyermek jogainak védelme, az
esélyegyenlősség megteremtése. Ennek érdekében a jelzőrendszer tagjai egymás munkáját
megismerve, támogatva, kiegészítve dolgoznak.
A megbízott gyermekvédelmi felelős 2 alkalommal készített pedagógiai jellemzést.
A nevelési év elején csoportonként felméri a gyermekek családi körülményeit, szociális
helyzetét, családlátogatás során környezettanulmányt készített, felmérte a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körét, erről készült jegyzői határozatokat
nyilvántartja.
Tájékoztatjuk a rászoruló családokat, hogy hozzájuthassanak az őt megillető szociális
juttatásokhoz, szolgáltatásokhoz. Fokozott figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű
családok sorsának alakulását. Esetenként a rászoruló családoknak ruhát, cipőt oszt ki.
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Feladatellátást
jellemző
adatok,
férőhely
kihasználtság
intézményegységben
1.1. Férőhely kihasználtság
Feladat
ellátási
hely megnevezése
SZEOB Tótágas Bölcsődéje
Felvehető maximális
54 fő
gyermeklétszám
Bölcsődei csoportok
4
száma
szept.01.
okt.30.
nov.30.
Bölcsődés s gyermekek
39
43
47
létszáma
Rendszeres
gyermekvédelmi
1
2
2
kedvezményben
részesülő
Hátrányos helyzetű
1
1
1
Tartósan beteg
1
a Gyvt..21B.§ (1)
bekezdés a) pontja
szerint, a jövedelmi
16
17
18
helyzet miatt ingyen
étkező
Három vagy több
gyermekes család
5
5
5
gyermeke
febr.28.
márc.31.
április 28.
Bölcsődés s gyermekek
51
52
54
létszáma
Rendszeres
gyermekvédelmi
2
2
1
kedvezményben
részesülő
Hátrányos helyzetű
1
1
Tartósan beteg
1
1
2
a Gyvt..21B.§ (1)
bekezdés a) pontja
szerint, a jövedelmi
21
21
23
helyzet miatt ingyen
étkező
Tartósan beteg
6
6
6
Három vagy több
gyermekes család
51
52
54
gyermeke

a

bölcsődei

dec.31.
47

2
1
1

18

3
május 31./jún30.
53

1

2

21

5
53
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A 2016/2017-es nevelési évben 54 gyermek felvételére került sor, a beszoktatás folyamatos,
az adaptáció elkezdésének a szülő munkába állásának kezdési időpontja a meghatározó. A
felvétel eredményéről a szülőket írásban tájékoztattuk. 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.
adattábla, csoportonkénti kimutatás
a csoport
csoportok
szept. 01. okt. 30. nov. 30.
típusa
Misi mókus kisóvodás
10
12
13
a.

Napsugár

kisóvodás

Sün Balázs

csecsemő

Pöttyös
Katica
csoportok

vegyes

a csoport
típusa

Misi mókus kisóvodás
Napsugár

kisóvodás

Sün Balázs

csecsemő

Pöttyös
Katica

vegyes

12

12

12

7

8

11

10

11

11

febr. 28. márc.31 ápr.28.

dec. 31.

jan. 29.

13

13

12

12

11

12

11

14

máj.31.

jún.30.

13

13

14

14

14

12

13

14

14

13

12

12

12

12

12

14

14

14

13

13

A bölcsődébe felvett gyermekekről a jogszabályban meghatározott módon nyilvántartást
vezetünk. A felvétel napján minden gyermeket, mint igénybevevőt rögzítünk a TAJ alapú
nyilvántartásban, a szolgáltatás igénybevételéről, a hiányzásról napi szinten jelentést
készítünk, minden hó 15-ig önellenőrzést teszünk a KENYSZI felületén, hogy ellenőrizzük az
előző havi jelentések tartalmát.
Az igénylések megtörténtéről napi szinten jelentési kötelezettsége van az intézményegységvezetőnek.
b.

adattábla, bölcsődei férőhelyek kihasználtságáról a 2015/2016-os nevelési évre
(2017. június 30-i adatok)
Beíratott gyermekek
Nyitvaszáma, akik
Férőhely
Havi beíratott
Hónapok
tartási
ellátásban
hány %-a
létszám
napok
részesültek és az
működés
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Szeptember
Október
November
December
Január
Február
Március
Április
Május
június

adott hónapban 10
napnál többet nem
hiányoztak összesen
(fő)
2016
2017.
38
40
45
42
42
36
50
52
46
45

szerint 54
férőhelyre.

2016 2017 2016.
. 72 ..
39
79
43
87
47
87
47
77
66
96
96
85
83

2017.

51
51
52
54
53
51

2016/2017
116
22
21
21
17
22
20
22
17
22
21

A statisztikai adatokból jól látható havi szinten, a 10 napnál több napot hiányzó gyermekek
létszáma. Az idevonatkozó jogszabály szerint nem lehet figyelembe venni a normatíva
igénylése esetén a 10 napnál többet hiányzó gyermeket.
A kihasználtság hullámzást mutat, mivel a férőhelyek feltöltése folyamatos, amit nagy
mértékben a szülők munkába állásának ideje, a gyermekek egészségi állapota illetve a fertőző
betegségekkel szembeni fokozott érzékenységük határoz meg.
Ennek ellenére a tavalyi évben az éves normatíva elszámolásnál többletbevételre tettünk
szert, ami a szolgáltatás kedvezőbb igénybevételével indokolható.
2. adattábla a bölcsődei programokról
Megnevezése
IDŐPONT
HÓ
NAP A program
ideje tól-ig
Népmese
világnapja:
Kisgyermeknevel
ők Benedek Elek
mesét mondtak el
a gyermekeknek
Magyar nyelv
napja:
zenehallgatás,
(élő gitár
kísérettel
népdalok
meghallgatása),
éneklése
Hagyományápolá
si céllal
megtartott
ünnepeink
(Mikulás,

2016.
szeptembe
r

Részt
vevő
gyermek
ek
létszáma

29.

10.00-10.30

35

13.

30 perc

minden
gyermek

2016.
november

az ünnephez
közeli
időpontokban

Részt vevő
szülők
létszáma

Részt vevő
külső
vendégek
létszáma

minden
gyermek
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karácsony,
Megnevezése
HÓ

Hagyományáp
olási céllal
megtartott
ünnepeink
:Farsang
Hagyományáp
olási céllal
megtartott
ünnepeink:Hú
svét
Új
kezdeményezé
s
bölcsi-óvi nap
Nevelésgondozás
nélküli nap

IDŐPONT
NAP A program
ideje tól-ig

2017.
február

2017.
április

Részt
vevő
gyermek
ek
létszáma

Részt vevő
szülők
létszáma

Részt vevő
külső
vendégek
létszáma

minden
gyermek

24

2017.április 19.

minden
gyermek

36
gyermek

2017. április 21.

kisgyermek
nevelők

A megzenésített gyermekversek, gyermekdalok meghallgatása alatt a gyermekek
hangszerekkel próbálták követni a ritmusokat, az ismert dalok éneklésébe is bekapcsolódtak.
Programnaptárunk alapján hagyományápolási céllal megemlékeztünk a Mikulásról a
karácsonyról. A gyermekek mézeskalács sütését fényképekkel örökítettük meg. A sütéssel,
karácsonyi énekekkel hangolódtak a gyermekek az ünnepre. November hónapban elkezdődött
a só-szoba használata. Csoportbeosztás szerint 20 percet töltöttek el ott a gyermekek saját
kisgyermeknevelőjükkel Az óvodapedagógusok novemberben meghívták a volt bölcsődés
gyermekek kisgyermeknevelőit, akik az óvodai csoportokban meglátogathatták a kiscsoportos
óvodásokat.
Programnaptárunk alapján hagyományápolási céllal megemlékeztünk a Farsangról, a
Húsvétról (búzát vetettek, tojást festettek) a gyermekek. Minden gyermek apró ajándékot
készítettek édesanyjának anyák napjára.
A kisgyermeknevelők ajándékkal kedveskednek a gyermekeknek családlátogatás,
gyermeknap, születésnap alkalmával.
Idén is megtartottuk a bölcsi - óvi napot, amikor a bölcsődei kisóvodás csoportok (36
bölcsődés gyermek, 6 fő kisgyermeknevelővel) egy-egy óvodás kiscsoportot látogattak meg.
A közös játékkal eltöltött délelőtt, az együtt töltött idő az ismerkedést, a közös játék pozitív
élmények átélését eredményezte.
Az együttműködés kölcsönös és folyamatos volt az év során a szülők és a kisgyermeknevelők
között. A bölcsőde szakmai programja és a munkaterv alapján megvalósuló programok
szervezésében, anyagok, eszközök beszerzésében támogattak bennünket a szülök különböző
felajánlásaikkal:(a gyermeknap lebonyolításához, aszfaltkrétát, tombolákat kaptunk, többször
ajánlottak fel gyümölcsöt /alma, banán, szőlő).
3. adattábla a szülőkkel való együttműködés formáiról
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Dátum
hó

2016.08.

2016.10.

2016.11.

SZEOB
Tótágas
Bölcsődéje

2017.04.

2017.04.

2017. 05.

Részt
vevők

28

igazgató,
int.egység
-vezető,
minden
kisgyerme
knevelő

37

int.egység
-vezető,
minden
kisgyerme
knevelő

alakuló ülés

3

2
kisgyerme
knevelő

a
szobatisztasá
gra nevelés

15

kisgyerme
knevelők

32

int.egység
-vezető,
minden
kisgyerme
knevelő

29

saját
gondozón
ő

Tartalma

na
p

17.

SZEOB
Tótágas
Bölcsődéje

2016.10.

Részt
vevő
szülők
száma

Megnevezése

25.

26.

24

22.

19.

11.

szülői
értekezletek
újonnan érkező
gyermekek
szüleinek

SZMSZ,
Házirend,
napirend
ismertetése,

beszoktatás
tapasztalatain
ak
összevont szülői
összegzése,
értekezlet
programnapt
ár
ismertetése
Érdekképviselet
i Fórum
Értekezlete
szülőcsoportos
beszélgetés
csoport
szinten
bölcsőde
kóstolgató
újonnan érkező
gyermekeknek
és szüleiknek

összevont szülői
értekezlet

Érdekképviselet
i Fórum
Értekezlete

ismerkedés a
bölcsődei
környezettel,
kisgyermekn
evelőkkel

leendő
óvodás
gyermekek
szüleinek
aktuális téma
gyermeknap
lebonyolítása

3

2 fő
kisgyermeknevel
ő

A statisztikai adatokból leolvasható, hogy a szülők a kapcsolattartás csoportos formáira is
tartanak igényt. Az éves munkatervben meghatározott feladatok megvalósításáról feljegyzést
készítünk
Az őszi szülői értekezletre, meghívott előadónk (pszichológus), a beszoktatás lélektani
hatásairól és a játék fontosságáról adott hasznos tájékoztatott a szülőknek.
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Bölcsődénkben Érdekképviseleti Fórum működik. A nevelési év első szülői értekezletén
választjuk meg a tagjait. A Fórum szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal
ülésezik. Bölcsődénkben az ellátás tekintetében a szülők nem éltek panasszal, a fórumnak,
panaszkezelés céljából nem kellett üléseznie.
Megvitattuk a nevelési év fő feladatait, várható programjait, illetve szóban ők is elmondták
tapasztalataikat. Szükség esetén véleményezték az intézmény munkájához szükséges
dokumentumokat, közvetítették a szülők álláspontját. Pl.: az ingyenes étkezés bevezetésével
kapcsolatban.
Megvalósult a szülők folyamatos tájékoztatása a nevelési, gondozási eredményekről. A szülői
kompetencia fejlesztésére, egészségvédelemre, az egészséges életmód megalapozására
törekedtünk, akkor, amikor a Pedagógiai Szakszolgálat, szakemberét, illetve a
gyermekszakorvost kérjük fel, hogy előadás keretében minél több információval lássa el a
szülőket.
4. Személyi és tárgyi feltételek
Személyi feltételek
Csoportonként 2 fő kisgyermeknevelő neveli-gondozza a gyermekeket „saját gondozónő” és
felmenő rendszerben, törvényileg meghatározott 7 órás csúsztatott munkarendben
A bölcsőde kisgyermeknevelői létszáma és képesítése megfelel a 15/1998 (IV.30.) NM
rendelet által meghatározott személyi feltételeknek.
Tárgyi feltételek
Játékeszközök a gyermekek életkori sajátosságainak, valamint a szakmai előírásoknak
megfelelőek. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ellenőrzési szakreferense által
végzett ellenőrzés során feltárt tárgyi hiányosságok pótlása megvalósult, a nyár folyamán
elkészült a párakapu. A csoportszobák ütött- kopott bútorainak a cseréje folyamatos.
Szakmai továbbképzések:
A továbbképzések a továbbképzési tervnek megfelelően valósultak meg. Bölcsődénkben a
nevelői kompetenciák erősítését, akkreditált képzésekkel, házi továbbképzésekkel, külső
szakember által (Dr. Lazáry Györgyné pszichológusa: Gyermekbántalmazás) tartott
előadásokkal, az óvodai munkaközösségek értekezletein való részvétellel, önképzéssel
törekszünk megvalósítani.
A horizontális tanulás házon belül elméleti és gyakorlati szinten valósul meg, előadásokkal,
hospitálásokkal az egymástól való tanulás révén, amit be tudtunk építeni a mindennapi
munkánkba, ami szakmai fejlődésünket nagymértékben segíti.
Akkreditált továbbképzésen 2 fő kisgyermeknevelő vett részt, az előadás témái:
- Viselkedési és lelki zavarok gyermek és serdülőkorban,
- Az anyanyelvelv-elsajátítás folyamata, segítése és a gondozó, nevelő nyelvi
igényessége.
Az akkreditált továbbképzésen elhangzottakat a kisgyermeknevelők ismertették a kollégákkal
házi továbbképzés keretében.
Három fő kisgyermeknevelő jelentkezett pedagógus minősítő vizsgára.
Ellenőrzések:


a belső szakmai ellenőrzések az ellenőrzési tervnek megfelelően valósultak meg,
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Januárban tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzést tartott intézetünkben a körmendi
katasztrófavédelmi kirendeltség. Az ellenőrzés során az intézmény részéről
hiányosságot nem állapítottak meg

.
4. adattábla, bölcsődei gondozási díjak összegéről a 2016/2017-es nevelési évre

HÓNAP

A
A
Gondozási
gondozási gyerekek
Beíratot
díj fizetése
díjból
száma
t
alól
származó akik után
gyermementesülő
összes
gondozás
kek
gyermeke
bevétel Ft.
i díjat
k száma
fizettek

SZEPTEMB
ER

39

240.170 Ft

33

6

OKTÓBER

43

319.115 Ft

35

7

NOVEMBER

47

283.460 Ft

38

8

DECEMBER

47

241.545 Ft

39

8

JANUÁR

51

267.520 Ft

40

11

FEBRUÁR

51

267.430 Ft

42

9

MÁRCIUS

52

245.535 Ft

41

11

ÁPRILIS

54

270.535 Ft

45

9

MÁJUS

53

405.635 Ft

45

8

JÚNIUS

51

328.305 Ft

45

6

A gondozási díj fizetése alól mentességet élveztek a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők, a tartós betegségben szenvedők, valamint 3 vagy több gyermeket nevelő családok.
A gondozási díj dokumentálása havonta a 328/2011.(XII:29.) Kormányrendelet 1 sz.
mellékletén történik
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Összegzés:
A szolgáltatás akkor működik jól, ha a benne szereplők intenzíven együttműködnek, egységes
nevelési elvek, egységes szemlélet alapján egységes gyermekkép kialakítására törekszenek,
pedagógiai alázattal. A családok értékrendjének, szokásainak elfogadása, az esetlegesen
eltérő nevelési elvekben a közös pontok megtalálása, egyeztetése együttműködésünk alapját
képezik,
Fontosnak tartjuk, hogy munkánkat egyre hatékonyabban, eredményesebben végezzük a
bölcsődei ellátást igénybe vevők, a fenntartó elvárásainak, követelményeinek megfelelően.
Szentgotthárd, 2017 augusztus 14.
Dancseczné Kovács Tünde
intézményegység-vezető
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3.sz. Melléklet

Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
9970 Szentgotthárd, Vajda János u. 6.
Tel.: 94/380-874, 20/945-50-03
E-mail: csaladsegito@sztgnet.hu
Ikt: 146-1/2017.
Üi: Uhor Anita
intézményvezető
Tárgy: Beszámoló előterjesztéshez.
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati és Térségi Erőforrások
Dr. Gábor László
vezető részére

Tisztelt Cím!
Kérésének megfelelően ezúton küldöm a „ Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó
intézmények munkájáról, feladatairól – különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem
kötelező szolgáltatásairól. Beszámoló a szociális segélyezés helyzetéről, rászorultság
állásáról.” tárgyú előterjesztés megkeresésére vonatkozóan az intézmény beszámolóját
további felhasználásra.
A 2016. évi törvényi változásokat - az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. tv, amely a Magyar Közlöny 102. sz. jelent meg.
Továbbá az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló- követően, az előírásoknak megfelelően, eleget tettünk az elvárásoknak, a
kihívásoknak és a Fenntartóval közösen felállítottuk viszonylag rövid idő alatt a
Központunkat, mely járási szinten látja el a járásszékhelyhez tartozó 15 települést. Szakmai
tevékenységünk során, biztosítja az alapszolgáltatást, illetve a hatóság közeli tevékenységet
egyaránt.
Az előző év szakmai változásait követően, Központunk az év első negyedében, új címre
a 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. szám alá költözött. Az új épületbe való
átköltözést követően, új lehetőségekhez jutottunk mind az egyéni esetkezelések mind a
csoportos illetve a közösségi szociális munka színterein. Továbbá az új helyünkön,
lehetőségünk nyílt, „Work Shop” keretében, szakmai konzultáció helyszínének a
biztosítására.
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások: - család-és gyermekjóléti szolgáltatás, formája:
család- és gyermekjóléti központ
- nem hálózat keretében nyújtott helyettes szülői ellátás, férőhely: 2 fő
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Működési engedély adatok: Az intézmény működési engedélye határozatlan idejű, 2016. 04.
07-től.
Ellátási terület: (család-és gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ):
Szentgotthárdi Járás közigazgatási területe.
Az intézmény munkavállalói státusza: 9 fő. Ténylegesen 8 státusz betöltött: ebből 2 fő
esetmenedzser, 3 fő családsegítő, 1 fő tanácsadó, 1 fő szociális asszisztens, 1 fő
intézményvezető látja el a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd tevékenységét.
Előre láthatóan, 2017. 09. 01-től 1 fő családsegítő munkakör ismét betöltésre kerül, szociális
alapvégzettséggel rendelkező leendő munkavállaló által.
Az intézmény jelen pillanatban - is - 100 %-ban szakképzett személyekkel látja el,
tevékenységét a szociális munka eszközrendszerén keresztül, a mentálhigiénés
szemléletet előtérbe helyezve, a hatékony segítségnyújtás érdekében.
Speciális szolgáltatások nyújtása: A speciális feladatok, külsős szakemberekpszichológus, jogász, mediátor – bevonásával, az együttműködési megállapodások alapján
valósul meg, Központunk keretei közt.
Utcai szociális munka, melynek keretében, heti rendszerességgel feltérképeztük a Város
frekventált köztereit, célja a magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését
veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése,
valamint a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy a gondozója által a lakásából kitett, ellátás
és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének
elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban
részesítésének kezdeményezése. A segítő tevékenységről a Kollégák feljegyzéseket
készítettek, melyből kiolvasható, hogy krízishelyzetben lévő gyermekkel nem
találkoztunk, mely azonnali beavatkozást igényelt volna esetlegesen az adott gyermek
életében.
Kapcsolattartási ügyelet célja, a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más
kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely
biztosítása, amelyet kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosít intézményünk a
gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult számára. 2017 év folyamán 2 kiskorú volt érintett,
melyet Járási Bíróság, illetve Gyámhivatal Végzése alapján biztosítjuk.
Kórházi szociális munka: A Rehabilitációs Osztály keretei közt biztosítjuk, az egészségügyi
intézménnyel kötött Együttműködési Megállapodásnak megfelelően, a kórházi szociális
munkát intézményünk esetmenedzsere heti négy órában végzi. Az esetforgalom száma,
folyamatos emelkedést mutat a betegek körében.
Készenléti szolgálat: A Központ nyitvatartási idején túl, azonnali segítség, tanácsadás vagy
tájékoztatás nyújtása. A készenlétben lévő esetmenedzser szakszerű segítséget ad, vagy
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azonnali segítséget mozgósít. A készenléti szolgálat keretében az esetkezelések száma egyre
gyakoribb, a klienskörön kívüli személyek is gyakorta kérnek konkrét tanácsadást, segítséget.
Telefon: 0630/5422100
Pszichológiai tanácsadás: Az általunk gondozott veszélyeztetett és/vagy hátrányos
helyzetben lévő továbbá egyszeri esetkezelések során a magatartási problémával, a családi
krízissel, a tanulmányi nehézségekkel küzdő, a veszteség élményt (válás, gyászreakció) átélő
gyermekek illetve felnőttek számára pszichológiai, életvezetési tanácsadást biztosítunk előre
egyeztetett időben. A pszichológus szakember, heti egy alkalommal biztosít terápiás
foglalkozásokat.
Jogi tanácsadás keretében, az intézmény a kliensek részére ingyenes jogi tanácsadást
biztosít, előre egyeztetett időpontok szerint, az Együttműködési Megállapodás alapján. A jogi
szakember, az Intézményünk keretei közt látja el a jogi segítségnyújtást, előre egyeztetett
időpontok alapján. Többnyire azokkal a kliensekkel foglalkozik, ahol súlyos családi
konfliktusok vannak jelen a család életében, ebből kifolyólag szükséges rendezni a család
kapcsolatrendszerét jogi vonatkozásban is.
Mediáció, célja a konfliktuskezelés. Egy speciális segítség a válás folyamatában, főleg a
kapcsolattartásra jogosult szülő és a gyermek alapvető jogainak a biztosítása érdekében.
Intézményünk a mediációs ellátást 2 külsős szakemberrel, de az intézményen belül biztosítja
a kliensek számára, előre egyeztetett keretek közt, a megkötött Együttműködési Megállapodás
alapján. Az év folyamán havi rendszerességgel valósult meg a mediációs eljárás, továbbá
rendszeresen biztosított felügyelt kapcsolattartást a 2 mediátor szakember, a körmendi
Járásbíróság Végzése alapján.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a MACSGYOE Módszertani Hálózatának a
megbízásából, Központunkban, 2017. 05. 30-án Work Shop megrendezésére került sor a
megyei hálózati szakértő koordinálásával. A szakmai fórumon részt vettek megyei
szinten, a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a család- és gyermekjóléti központok
munkatársai. A Fórumon lehetőség nyílt a jogszabályi változásokat követően, a szakmai
tapasztalatcserére, a gyakorlatban jelentkező problémák megvitatására.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatásban a járási jelzőrendszeri felelős, család- és
gyermekjóléti központ tevékenységköréhez kapcsolódóan a járási jelzőrendszeri tanácsadó
fogja össze az ellátási területen azon szakembereket, akik a válsághelyzetben, krízis
helyzetben lévőkről azonnali információval rendelkeznek, és jelzéseikkel segítik a Központ
munkáját. Továbbá a két kijelölt szakember részt vesz a Központ által szervezett
esetkonferencián, melyre 3 alkalommal, illetve esetmegbeszéléseken, melyre 6
alkalommal került megrendezésre az év során ezidáig. A Járási Gyámhivatallal az év
folyamán több alkalommal szakmai konzultációra kerül sor, a jelzőrendszer hatékonyabb
működésének az elérése érdekében, illetve a jelzőrendszeri tagok tájékoztatási
kötelezettségére vonatkozóan.
A statisztikai adatok alapján, 2017. 01. 01. - 2017. 08. 14-ig 8 fő kiskorú ideiglenes
hatályú elhelyezését kezdeményezte, a Gyámhatóság az általunk jelzett krízishelyzetben
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lévő kiskorúakat kiemelte a családjából. A családjából kiemelt, veszélyeztetett kiskorúak
esetében folyamatban vannak a gyámhatósági, a rendőrségi, az ügyészségi vizsgálatok, a
nyomozások kiskorú veszélyeztetésének a gyanúja miatt. Ezekben a nyomozati
folyamatokban Központunk aktívan, és megfelelő szakmai tudással képes segítséget nyújtani
a szakágak számára, illetve a kiskorúak védelmét továbbra is biztosítani.
Az érintett Gyámhatósággal való kapcsolat eredményes, a közös szakmai álláspontok
elősegítik, hogy a krízishelyzetben lévő gyermekek mielőbb biztonságos helyre kerüljenek,
testi, mentális épségük további hanyatlása viszonylag gyorsan stabilizálható.
A fent említett probléma körben élő szülők sem maradtak segítség nélkül. Esetükben a
gondnokság alá helyezés kezdeményezése, a tartós szociális segítés, a pszichológiai, a jogi, a
mediációs stb… megsegítés vált szükségessé. A speciális szolgáltatásaink igénybevételének
eredményeként, komplex és hatékony segítséget tudnak igénybe venni.
2017-ben ezidáig 1 család esetében javasoltunk rendkívüli települési támogatást, a család,
illetve az újszülött alapvető szükségleteinek a kielégítésére. Továbbá 5 családdal
kapcsolatban, a rendkívüli élethelyzet feltérképezése céljából kért az önkormányzat
környezettanulmányt, főként a téli tüzelőre vonatkozóan. A Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal javaslatainkat minden esetben figyelembe vette, az általunk
megfogalmazott összeget, természetbeni adományt a bajba jutott családoknak a
rendelkezésére bocsátotta, ezzel jelentősen enyhíteni lehetett az anyagi terheket, kiskorúak
ellátása nem okozott problémát a továbbiakban.
Az önkormányzat általi szünidei gyermekétkeztetés keretében, tájékoztattuk a gyermekes
családokat, célzottan azokat, ahol hátrányos helyzetű gyermek, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú nevelkedik.
Intézményünk lehetőséget biztosít felnőtt személyek részére, akik aktív korúak ellátásán
belül, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek, különböző akadályozó tényezők
miatt, az elsődleges, illetve a másodlagos munkaerőpiacra nem tudnak visszalépni. Ellátásuk
ismételt igénybevétele céljából, önkéntes munkát vállalhatnak, ebben az évben ezidáig, 3
személy kérte az önkéntes munka lehetőségét, mely keretein belül a szükséges 30 napot a
törvényi előírás alapján, teljesítették.
Prevenciós tevékenység: Központunk 2017-ben is megszervezte a nyári napközbeni gyermek
tábort. A programon a térségben élő hátrányos, többszörösen hátrányos, és veszélyeztetett
gyermekek vettek részt, önkormányzati támogatásból. A napi foglalkozások tematizáltak
voltak, az adott korosztály igényeit, a kiskorúak személyiségfejlődését akadályozó tényezők
enyhítésére, megakadályozására lettek kialakítva. Az 5 fő önkénteseink, naponta 3 órát
töltöttek az intézményben, segítettek a gyermekeknek szervezett program lebonyolításában, a
gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek igazoló dokumentumot kaptak az önkéntes munka
teljesítéséről Intézményünk által.
Nyári gyermekfelügyelet: 2017-ben két hétig volt lehetőségünk egyrészt, azon szülőket,
gyermekeket segíteni, akik számára az iskolai szünidő alatt a napközbeni felügyeletét
másképp nem lehet megoldani. Másrészt a Nyári Táborunkban részt vevő gyermekek közül,
célzottan azokat a kiskorúakat emeltük ki és fogadtuk, akik zaklatott, mentális környezetben
élnek, különböző devianciák körében. Ezáltal lehetőségünk nyílt csoport szinten, a gyermek
problémájára fókuszálni célzottan, igényeire és szükségleteire hatékonyan tudtunk reagálni. A
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közösségi szolgálatban részt vevő önkéntes diákok száma, ezért is mutat az előző évhez
képest csökkenést.
Iskolakezdési akciónk Idei év augusztusában is meghirdettük ezen programot, használható
állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtünk a hátrányos helyzetben
élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek.
Jövőbeni célok feladatok, jogszabályi előírások megvalósítására való felkészülés: 2017.
évi fő előkészítő munkálata az iskolai és óvodai szociális munkára való felkészülés. Ehhez a
legfontosabb tényező 2 fő státusz létesítése, ténylegesen 2018-tól. Meglátásom és
tapasztalatom szerint a jelenlegi munkavállalói létszámmal, a Járási szintű diákok körében
végzett szociális munka nem kivitelezhető, illetve szükséges lesz speciális szakképesítés
(iskolai szociális munkás) megszerzése, annak érdekében, hogy a jogszabályi előírásoknak
megfeleljen az intézmény.
A szociális diagnózis felvételi szakértő, melyet a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság „a szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása”
elnevezésű kiemelt projekt keretében, munkakör betöltésére hirdetett pályázatot. A jogviszony
2017. szeptembertől- 16 hónapra terjed ki, melyet részmunkaidőben heti 20 órában lát el. A
szociális diagnózis készítésének feladata a család- és gyermekjóléti központok esetében, az
esetmenedzseri feladatok mellett, a szociális diagnózis elkészítése, a család szociális
helyzetének átfogó vizsgálata alapján a szükséges szolgáltatások megállapítása
érdekében. Jelentkezésünket megküldtünk, a munkakör betöltése érdekében.
A Fenntartóval a kapcsolatunk megfelelő, gördülékeny, kölcsönös tisztelet és segítő
készség jellemzi a napi szintű együttműködésünket. Információm szerint, a Központ
továbbra is stabil költségvetés keretében, 2018-ban is képes biztosítani a személyi és a
dologi kiadásokat.

Együttműködésüket megköszönve!

Szentgotthárd, 2016. 08. 14.
Tisztelettel:.
Uhor Anita s.k.
intézményvezető

Tóth Rita s.k.
esetmenedzser
intézményvezető- helyettes
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4.sz. Melléklet
Beszámoló a szociális segélyezés helyzetéről, rászorultság állásáról
A szociális ellátások alapvető célja, hogy védelmet nyújtson a társadalmi egyenlőtlenségekből
eredő szegénységgel és egyéb kockázatokkal szemben.
A segélyezési tapasztalatok alapján az alábbi meghatározó okok befolyásolják hátrányosan az
egyén/család helyzetét:
 alacsony jövedelem
 munkaerő-piaci inaktivitás (mely életkor, alacsony vagy elavult iskolai végzettség,
egészségi állapot stb. miatt jött létre),
 magas gyógyszerköltség,
 lakhatási kiadás,
 gyermekét/gyermekeit egyedül neveli,
 életviteli sajátosságok.
A fenti okok gyakran együttesen jelentkeznek és okoznak hátrányos helyzetet az egyén vagy
család számára.
A pénzbeli és szociális ellátások rendszerében az elmúlt évek jelentős változásaihoz képest
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tavaly óta jelentős módosítás nem történt.
Szentgotthárd Város Önkormányzata által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátás
feltételei a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletben kerültek szabályozásra. A Képviselő-testület a
helyi rendeletet 2016. október hónapban mind a jövedelemhatárok, mind az adható támogatási
összeg vonatkozásában kedvezően változtatta.
Rendkívüli települési támogatás
Rendkívüli települési támogatásra való jogosultságnál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. A
szabályozás során három különböző jövedelemhatár került kialakításra: gyermeket nevelő,
gyermeket nem nevelő családok számára, valamint elhunyt személy eltemettetésére tekintettel
támogatást kérő kérelmezők részére.
A jövedelemhatártól eltérni az igénylő rendkívüli élethelyzete, valamint hivatalból indult
eljárás esetén lehet.
A támogatást kérők egy része természetbeni formában (utalvány, tűzifa, hátralék átvállalás)
részesült támogatásban.
Az elutasítások száma minimális, melynek oka, hogy a személyesen nyújtott tájékoztatás
alapján a jövedelemhatárt meghaladó érdeklődők be sem adják kérelmüket.
A támogatás elbírálása polgármesteri hatáskörben történik.
2016. november 1-től kedvező irányban változtak a rendkívüli települési támogatásra való
jogosultság feltételei. Emelkedett a támogatás feltételéül szabott jövedelemhatár, valamint az
adható támogatás legmagasabb összege is. Kétszeresére emelkedett a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén adható rendkívüli települési támogatás mértéke.
2016. évben rendkívüli települési támogatás 268 esetben került megállapításra, a kifizetett
összeg 5.025.000,-Ft volt.
A támogatásban részesülők közül 14 fő elhunyt személy eltemettetéséhez kapta a támogatást,
91 fő természetbeni formában (utalvány, tűzifa, hátralék átvállalás) részesült támogatásban.
Tüzelőt 11-en kaptak. Összesen 17,54 m3 tűzifa került kiszállításra.
2017. évben, július 31-ig 146 fő részesült rendkívüli települési támogatásban. A támogatásra
kifizetett összeg 2.111.440,- Ft volt.
Közülük 3 fő elhunyt személy eltemettetéséhez kapta a támogatást, 47 fő természetbeni
formában (utalvány, tűzifa, hátralék átvállalás) részesült támogatásban. Természetben tüzelőt
19-an kaptak. Összesen 14,82 m3 tűzifa került kiszállításra. A tüzelő közterületen veszélyessé
vált, kivágott fákból származott, illetve a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Szentgotthárdi
Erdészeti Igazgatóságától is szereztünk be, és kiszállítva, illetve esetenként darabolva
biztosította az önkormányzat.
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
(lakásfenntartási támogatás)
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a
szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott
hozzájárulás. Természetbeni formában biztosítja az önkormányzat, a kérelmező által
kiválasztott szolgáltatóhoz történő utalással.
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
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A lakásfenntartási támogatás egy évre szól.
A lakásfenntartási támogatás feltételei 2016. január 1-jétől a Képviselő-testület döntése
alapján kedvezően változtak. A jövedelemhatár 71.250,- Ft-ról 76.950,- illetve egyedül élő
esetén 82.650,- Ft-ra, összege legalább 3.000,- illetve legfeljebb 6.000,- Ft/hóra növekedett,
továbbá az elismerhető lakásnagyság is kedvezőbbé vált.
2017. július hónapban 65 fő részesült lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatásban 3.000-6.000,- Ft/hó közötti összegben. Az ellátásra július
hónapra kifizetett összeg 258.400,- Ft volt.
Köztemetés
Az elmúlt időszakban is a közköltségen történő eltemetettek szinte teljes egészében a
Szentgotthárdi Szakosított Otthon elhunyt lakói voltak, de sajnos egyre gyakrabban fordul elő,
hogy nehézséget okoz a más helyi lakos hozzátartozóinak is a temetési költség előteremtése.
A köztemetés költségének visszaigénylésénél figyelembe vesszük az elhunyt hagyatéki
vagyonát. Amennyiben a hagyatéki vagyon nem fedezi a temetési költséget, az eltemettetésre
köteles személy jövedelmi viszonyait vizsgáljuk, és próbáljuk a költségeket visszakövetelni.
Néhány esetben előfordul, hogy nem szentgotthárdi állandó lakos elhalálozása
Szentgotthárdon történik és a temetéséről nem gondoskodnak. Ebben az esetben
Szentgotthárd mint a halálozás helye szerinti önkormányzat köteles eltemettetni, és a temetési
költségek megtérítését az állandó lakóhelye szerinti önkormányzattól lehet megigényelni. Ha
szentgotthárdi állandó lakos máshol halálozik el és köztemetés keretében kerül eltemetésre,
annak költségeit Önkormányzatunknak meg kell térítenie.
2017. évben 26 esetben kellett köztemetést elrendelni, vagy a temetési költségeket más
önkormányzattól átvállalni. Az idei évben ezidáig 4.585.880,- Ft költséget jelentett ez az
önkormányzat részére.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és
végrehajtási rendelete alapján a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és
hatáskörébe tartozó feladatok 2017. évben:




a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és pénzbeli ellátás,
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált
gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzete fennállásának megállapítása,
gyámhatósági ügyekben környezettanulmány készítése.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
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 jogosult gyermekek száma folyamatos csökkenést mutat. Ennek oka,
hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a nyugdíjminimum
százalékában meghatározott jövedelemhatár az elmúlt 8 évben nem emelkedett. A
kedvezményre elsősorban azon gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknek legalább az egyik
szülője munkanélküli, illetve egyéb alacsony összegű ellátásban, például GYES-ben részesül.
Az igénybe vehető kedvezmények jellege miatt az egészen kisgyermekek, akik még nem,
valamint a felsőfokú tanulmányaikat folytatók, akik már nem vesznek gyermekintézményi
ellátást igénybe, illetve tankönyvtámogatást sem kaphatnak, csupán az évi két alkalommal
járó támogatásra jogosultak ténylegesen. A 3 vagy több gyermekes családok gyermekei,
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valamint a tartósan beteg gyermekek a támogatás igénybevétele nélkül is jogosultak
tankönyvtámogatásra, illetve a térítési díj fizetésénél kisebb mértékű kedvezményre
jogosultak, illetve a 8. osztályosnál idősebb gyermeknél nem érvényesíthető a kedvezmény.
Jelentőségét növeli ugyanakkor a támogatási formának, hogy felsőfokú oktatási intézménybe
való jelentkezésnél többletpontokat jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermek-intézményi térítési díj
kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló
gyermekek részére 100 %, ennél idősebb gyermekek esetén 50 %), évente két alkalommal
2016. évben 5.800-5.800,- Ft összegű, 2017. évben 6.000,- Ft – abban az esetben, ha a
gyermek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül: 6.500,-Ft –
támogatásra és külön jogszabályban meghatározott kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv)
jogosít.
2017. július 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 32 gyermek volt jogosult
(2016. július 31-én 46 gyermek volt jogosult, 2015. december 31-én 47 gyermek, 2014. év
december 31-én 64 gyermek).
2016. évben összesen 91 gyermek részesült 5.800-5.800,- Ft összegű természetbeni
juttatásban, összesen 527.800,- Ft összegben. A 2017. augusztus hónapban esedékes
természetbeni juttatás folyósítása folyamatban van.
A pénzbeli ellátás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyik speciális fajtája, melyet a
gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozója igényelhet, ha a gyermek
tartására köteles és nyugellátásban vagy más nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesül,
továbbá a család megfelel a jövedelmi és vagyoni feltételeknek.
Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet
A hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet meghatározása a gyermekvédelmi
gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló törvényben
meghatározott körülmények közül egy fennáll.
Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek, nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekvédelmi törvényben felsorolt
körülmények közül legalább kettő fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek és az
utógondozói ellátásban részesülő tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal
felnőtt.
A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával
egyidejűleg kérelemre, külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsággal egyező időtartamra megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetének fennállását.
Szentgotthárdon a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma szerencsére viszonylag
alacsony, 2016. december 31-én 7 gyermek hátrányos helyzetűnek, 7 gyermek halmozottan
hátrányos helyzetűnek minősült.
2017. július hónapban a hátrányos helyzetű gyermekek, illetve a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek száma is 1-1 fő volt.
A hátrányos helyzet, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapításán túl a Járási Hivatal
által nevelésbe vett, vagy utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói
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jogviszonyban álló fiatal felnőttek vonatkozásában megállapított halmozottan hátrányos
helyzet nyilvántartása szintén a település jegyzőjének hatáskörébe tartozik. Ez
Szentgotthárdon 5 gyermeket érint.
A Szentgotthárdi Járási Hivatal megkeresése alapján 2017. évben ideiglenes hatállyal
elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek után fizetendő gondozási díj felülvizsgálatához 4
gyermek esetében szereztünk be jövedelemigazolást és készítettünk környezettanulmányt.

Gyermekétkeztetés, nyári gyermekétkeztetés
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015.
szeptember 1-jétől hatályos módosítása szerint az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen
kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
(egyéb feltételek fennállása hiányában) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata
alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 130 %-át.
A gyermekétkeztetés újraszabályozásával az egyéb jogcímen ingyenes és kedvezményes
intézményi gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek köre nem változik, de a települési
önkormányzat kötelező feladatává válik az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda
zárva tartása esetén a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek lesznek jogosultak ingyenesen. A települési önkormányzatok a
többi gyermek – különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
számára – a korábbiakhoz hasonlóan szintén biztosíthatnak a nyári szünidőben ingyenes
szünidei gyermekétkeztetést.
A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra történő
biztosítását jelenti, de ha erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs
lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő
kiszállításával is biztosítható.
A szünidei gyermekétkeztetést a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint igényelheti a
hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek szülője, más törvényes képviselője.
Szentgotthárd Város Önkormányzata az étkeztetést a gyermekek részére a JustFood Kft-n
(Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) keresztül biztosítja a szünidőkben. Az étel elszállítása a
jogosultak által ételhordóban történik.
2016. évben a tavaszi szünetben 3, a nyári szünetben 10, az őszi szünetben 1 és a téli
szünetben 2 hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesült
ingyenes étkezésben.
2017. évben a tavaszi szünetben 1 gyermek részesült, a nyári szünetben – jelenleg is 2
gyermek részesül ingyenes étkeztetésben.
Egyéb feladatok
Közfoglalkoztatás
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A közfoglalkoztatás a hátrányos helyzetben lévő, foglalkoztatási támogatásban részesülő,
illetve már semmilyen álláskeresési és szociális ellátásra sem jogosult álláskeresők átmeneti
jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására jelent lehetőséget.
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, amely jogviszony némileg eltér a
piaci foglalkoztatástól. Ilyen eltérés, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony határozott időre
létesíthető próbaidő kikötése nélkül. Az időtartama nem lehet hosszabb, mint a
közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás időtartama. Ez a feltétel is arra utal, hogy a
közfoglalkoztatás csak átmenetileg biztosít munkalehetőséget a közfoglalkoztatott számára. A
közfoglalkoztatási jogviszony keretében a munkajövedelem mértékét a jogalkotó úgy
határozta meg, hogy az magasabb legyen, mint a szociális juttatás összege, de alacsonyabb,
mint az elsődleges munkaerőpiacon megállapított legalacsonyabb munkabér összege, így
kiküszöbölendő a munkakeresés ellen ösztönző hatást. A közfoglalkoztatás a passzív ellátások
– például a munkanélküli ellátás – súlyának csökkentése érdekében az ellátásban részesülők
aktivizálásának egyik alternatívája lett.
Önkormányzatunk, illetve intézményei évek óta folyamatosan szerveznek közfoglalkoztatást.
2013. szeptember 1-től 100 %-os finanszírozású programok indultak, önrész vállalására nem
volt szükség.
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évben és jelenleg is 2 főt foglalkoztat
közfoglalkoztatási program keretében hivatalsegéd-kézbesítő, illetve portás munkakörben.
Védendő fogyasztók nyilvántartásában való közreműködés
A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb
anyagi körülmények között élők speciális védelmet érdemelnek az energiaszolgáltatás
tekintetében is. Ennek eleget téve – az Európai Unió előírásai alapján – került bevezetésre az
ún. védendő fogyasztók intézménye a villamos-energia, illetve a gázszolgáltatás tekintetében.
Ezen belül két kategóriát, a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók
csoportját különítenek el a jogszabályok.
A szociálisan rászoruló fogyasztók által igénybe vehető kedvezmények: fizetési
kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék), előrefizető mérőóra. Ehhez a szükséges
adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást megállapító igazgatási szervvel is
(jellemzően a települési önkormányzat jegyzője, járási hivatal ügyintézője, illetve a Magyar
Államkincstár).
A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz
alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell (az
ehhez szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az érintettnek).
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Tárgy: Szociális Szolgáltatási Koncepció 2017. tervezete
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. augusztus 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 92.§ (3) bekezdése szerint a legalább 2000 lakosú települési
önkormányzat területén élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási
feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A törvény a
dokumentum elkészítésével, felülvizsgálatával a települési önkormányzatok részére fontos
célként tűzte ki, hogy az elkészült, időről-időre felülvizsgált koncepcióval megismerhetővé,
áttekinthetővé, ellenőrizhetővé váljon az abban rögzített feladatok megvalósítása, kijelölésre
kerüljenek azok a fejlesztési irányok, célok, melyek az elérni kívánt eredmények érdekében
szükségesek.
Fentiek értelmében Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szolgáltatástervezési Koncepcióját, melyet a
Képviselő-testület a 271/2004. sz. határozatával fogadott el. A szolgáltatástervezési koncepció
tartalmát Önkormányzatunk - az Szt.92.(3) bekezdése értelmében – 2006., 2008. és 2012.
évben felülvizsgálata.
Az elmúlt időszak mind az önkormányzatok, mind a szociális szféra területén folyamatos
változásokat hozott. Olyan szervezeti és környezeti, jogszabályi változások következtek be,
amelyek változása szükségessé teszik a koncepció teljes felülvizsgálatát, tartalmának
megújítását.
Jelen koncepció célja a működőképesség megőrzése, hiányzó ellátási formák megszervezése,
szakmai feladatok megfogalmazása, hatékonyság növelése, jogszabályi előírások teljesítése,
alapszolgáltatások fejlesztése, új szolgáltatások bevezetése mellett az elmúlt időszak
jogszabályi változásainak aktualizálása.
Az eredeti anyag felülvizsgálata helyett a Hivatal és az érintett intézmények inkább egy új
koncepció összeállítása mellett döntöttek. Végleges anyagot azonban még nem tudunk
előterjeszteni, mert jelenleg is kapcsolódó jogszabályi változások előkészítése van
folyamatban. A mellékelt anyag egyelőre a készülő koncepció első tervezete, melyet az
életbelépő jogszabályok beépítésével, véleményekkel (kisebbségi önkormányzatok,
Szociálpolitikai Kerekasztal), az esetleges javaslatokkal, észrevételekkel kiegészítve a 2017.
novemberi testületi ülésre tervezünk véglegesíteni. A Képviselő-testület véleményezését
követően szélesebb körben, a város weboldalain is elérhetővé tesszük a tervezetet, az érkező
véleményeket pedig a végleges anyag összeállítása során felhasználjuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
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Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepció (2017.) tervezetét az 1.
számú melléklet alapján megismerte, ahhoz az alábbi kiegészítéseket teszi:
……………………………………..
Továbbá felkéri a Hivatalt, hogy a folyamatban lévő jogszabályi módosításokból eredő
változások és beérkező javaslatok alapján a 2017. novemberi testületi ülésre készítse elő
a végleges koncepciót.
Határidő : 2017. novemberi ülés
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Fábián Béláné, intézményvezető
Uhor Anita, intézményvezető

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a fenntartó
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak, hogy – az elbírálás alatt pályázat
kedvezőtlen elbírálása esetén - a Városi Gondozási Központ gépjárműbeszerzését
támogassa (az intézményhez juttatott hagyaték terhére).
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Fábián Béláné intézményvezető

Szentgotthárd, 2017. augusztus 21.

Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző h.
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1. Melléklet

Szentgotthárd Város
Önkormányzata
Szociális
Szolgáltatástervezési
Koncepció
(tervezet)
2017.
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- Városi Gondozási Központ célja, feladata, szerepe a település érdekében
- Intézmény gazdálkodása
- Humánerőforrás
- Tárgyi feltételek
2. Alapszolgáltatások
- Étkeztetés
- Nappali Idősek Klubja
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
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- Támogató Szolgálat
- Közösségi Pszichiátriai alapellátás
3. Jövőbeni célok, feladatok
IV. Szentgotthárd Város Önkormányzata középtávú szociális szolgáltatásfejlesztési
tervei
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I.

BEVEZETÉS

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 92. § (3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat
köteles szolgáltatástervezési koncepciót készíteni. A koncepciót a helyi önkormányzat fogadja
el és 2 évente aktualizálja a tartalmát.
A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja a szociálisan rászorult személyek részére
biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása és felülvizsgálata önkormányzati szinten.
Ez a stratégiai koncepció a város egészére kiterjedően tárja fel a szociális szolgáltatások
jelenlegi helyzetét és a fejlesztés lehetséges irányait.

Jogszabályi háttér:
A jogállamiság elve alapján Magyarország Alaptörvénye deklarálja az állampolgárok
szociális biztonsághoz való jogát. („Magyarország arra törekszik, hogy minden
állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság,
fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén
minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.” (XIX. cikk (1)
bek.) Az Alaptörvény szerint Magyarország a szociális biztonságot a rászorulók esetében „a
szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.” (XIX. cikk (2) bek.)
Az Alaptörvény a garanciális szabályok között hangsúlyt helyez az állami szerepvállalásra és
egy erőteljesebb szabályozási felelősségre. („Törvény a szociális intézkedések jellegét és
mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő személynek a közösség számára hasznos
tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja”. „ Magyarország az időskori megélhetés
biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával
és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő.
Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének
követelményére tekintettel is megállapíthatja.”)
Ezzel összefüggésben az Szt. a szociális ellátások rendszerében a hatékonyság szempontjai
mellett a központi és területi államigazgatási szervek szerepét hangsúlyozza a szociális
intézkedések, illetve a szociális ellátások tekintetében.
Az Szt., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban Gyvt.) az ellátórendszer kiépítése során olyan biztonsági szintet
fogalmaz meg, mely elsősorban a települési önkormányzatok lakosságszámának
függvényében határozza meg a szociális és gyermekjóléti ellátások minimális szintjét az
Alaptörvényben garantált jogok érvényesülése érdekében.
Az Szt. definiálja a szociális szolgáltatások rendszerét (az ellátási formákat, a hozzájutás
jogcímeit, az eljárást és a finanszírozást), a jogosultak körét (a célcsoportot, az
ellátásszervezés és a szolgáltatást biztosító humánerőforrás alapkérdéseit). Az Önkormányzat
által adható, illetve biztosítható ellátások a hatályos jogszabály értelmében az alábbiak szerint
csoportosíthatók:
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1) Pénzbeli ellátások:
a) települési támogatás.
2) Természetbeni ellátások:
a) települési támogatás,
b) köztemetés.
3) Szociális szolgáltatások:
a) alapszolgáltatások,
aa) étkeztetés,
ab) házi segítségnyújtás,
ac) családsegítés,
ad) nappali ellátás,
A Szociális törvény szerint a koncepció tartalmazza különösen: ▪ lakosságszám alakulását, a
korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, ▪ az ellátási kötelezettség teljesítésének
helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, ▪ a szolgáltatások működtetési,
finanszírozási, fejlesztési feladatait, ▪ az egyes ellátotti csoportok (idősek, munkanélküliek,
hátrányos helyzetűek, stb) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák,
szolgáltatások biztosításának szükségességét

A koncepció feladata
Olyan döntéstervezet, amely alkalmas arra, hogy az érintett település állást foglaljon:
a.) a helyi szociális szolgáltatási struktúra kialakításáról,
b.) kijelölje a fejlesztési irányokat törvényi kötelezettsége alapján, az igény és lehetőség
összhangjának érvényesítésével.
c.) egy értéktételező, hatékony és hatásos helyi szociális szakpolitika kialakításának,
formálódásának elősegítése;
d.) információ nyújtása egyéb fejlesztési koncepciók, tervek kidolgozásához és megvalósításához;
e) információ biztosítása a különböző szolgáltatást igénylők részére, illetve a szolgáltató
intézmények, szervezetek számára;
f) a koncepcióban szereplő adatok, illetve a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények
javaslatai alapján az igényekhez legjobban igazodó szolgáltatási struktúra kialakítása és az
aktuális szolgáltatások hatásos és hatékony fejlesztése;

A koncepció célja
-

lehetőleg a szükségletek oldaláról közelítve meghatározni a szociális szolgáltatások
fejlesztésének alapelveit, irányait, céljait;
részletezni azokat a konkrét célkitűzéseket, amelyeket a szociális szolgáltatások
biztosítása során az önkormányzat érvényesíteni kíván;
elősegíteni a szociális, illetve a gyermekvédelmi törvény által szabályozott különböző
típusú intézmények magasabb szintű, szükségletekhez igazodó feladatainak ellátását;
a város minden lakója számára elérhetővé tenni olyan ellátási formákat, amelyek a
szociális biztonságot és a minőségi ellátást garantálják;
biztosítani azt, hogy a szociális ellátórendszer működése magas színvonalon feleljen meg
a szakmai kritériumoknak és eredményesen, hatékony formában nyújtson szolgáltatásokat;
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az egységes szemlélet, illetve az integrált intézmények működése alapján megjelentetni az
önkormányzat gyermekjóléti intézményekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos
kötelezettségeit és fejlesztési elképzeléseit.

A koncepció tartalmi elemei
A koncepció tartalmát az önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A koncepció
tartalmazza a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, az
ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, a szolgáltatások biztosításának ütemtervét,
működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatokat, az esetleges együttműködés kereteit, a
speciális ellátási formák biztosításának szükségességét.

II.

HELYZETKÉP

1. Általános települési adatok:
Szentgotthárd Vas megye délnyugati részén helyezkedik el, központja a Hármashatár
térségnek, Magyarország, Ausztria és Szlovénia találkozásánál. A hagyományosan ipari
település helyzetét meghatározta kedvező földrajzi fekvése: a határmentiség. A várost III.
Béla alapította 1183-ban. Fejlődésében meghatározó szerepe volt a Franciaországból érkező
ciszterci rendnek. A monostoralapítás 800. évfordulóján, 1983-ban városi rangot kapott. 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 a
megye irányában. Az ipari park ad helyet a régió egyik legjelentősebb gazdasági
szereplőjének az Opel Szentgotthárd Kft-nek, valamint az Allison, az AMES Hungaria, a
Kiswire Szentgotthárd Kft üzemeinek.
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 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, melynek elnevezése 2013-tól Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati
Társulás.
A város fejlődésével egyidejűleg kiépült a közoktatási, közművelődési, az egészségügyi és a
szociális intézményrendszer. Szentgotthárd a szűkebb és tágabb városkörnyék oktatási,
kulturális, egészségügyi és foglalkoztatási központja.
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2. Általános demográfiai adatok ( KSH adatszolgáltatás alapján)
Lakónépesség alakulása
Fő
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

8979
8953
8881
8839
8729
8707
8834
8825
8791
8749

Állandó lakónépesség (2012)
Korosztály
0-2 év
3-14 év
15-17 év
18-59 év
60-64 év
65 év feletti
Összesen

nő

Fő
férfi

520
113
2557
346
906
4442

553
114
2671
342
585
4265

összes
172
1073
227
5228
688
1491
8707

Állandó lakónépesség (2016)
Korosztály
0-2 év
3-14 év
15-17 év
18-59 év
60-64 év
65 év feletti
Összesen

nő

Fő
férfi

528
106
2345
401
988
4368

541
114
2563
335
675
4228

összes
63
1069
220
4908
736
1663
8596

Természetes szaporodás
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2 14
2015
2016

élve születések száma

halálozások száma

69
69
60
38
61
46
57
66

130
130
156
150
143
153
147
129

természetes
szaporodás( fő )
-61
-61
-96
-112
-82
-107
-90
-63

Öregedési index

2001
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0-14 éves korú
állandó lakosok
száma ( fő )
1447
1142
1119
1100
1083
1073
1067
1072
1063
1069

65 év feletti állandó
lakosok száma ( fő )

Öregedési index ( % )

1794
1454
1481
1453
1462
1491
1529
1441
1588
1663

124%
127%
132%
132%
135%
138%
143%
134%
149%
156%

Nyilvántartott álláskeresők száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

nő
164
150
139
100
98
71
68
70

nyilvántartott álláskeresők száma ( fő )
férfi
összesen
186
350
246
396
173
312
119
219
101
199
87
158
77
145
83
143
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III. SZENTGOTTHÁRD VÁROS SZOCIÁLIS
ELLÁTÓRENDSZERÉNEK STRUKTÚRÁJA, HELYZETE,
JELLEMZÉSE, A FELADAT ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG
TELJESÍTÉSE
III/1. AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK RENDSZERE
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 átadásra kerültek.

Jegyzői hatáskörökből a járási hivatal hatáskörébe kerülő szociális ügyek:





alanyi és normatív jogon megállapított közgyógyellátási igazolvány,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
időskorúak járadéka,
ápolási díj.

Fentieknek eleget téve 543 fő alanyi és normatív jogon közgyógyellátásra jogosult személy, 13 fő
időskorúak járadékában részesülő személy, 32 fő egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy és 37 fő
ápolási díjban részesülő személy iratanyagának átadására került sor 2013. év elején.

Aktív korúak ellátása, közfoglalkoztatás
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
2015. március 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe került. Ezen időponttól az aktív korúak ellátása
keretében kétféle ellátástípust lehetett megállapítani:
 a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és
 az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást (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

164

2017. augusztus 30-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

-

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.
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 vállalta.

Közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatás a hátrányos helyzetben lévő, foglalkoztatási támogatásban részesülő illetve már
semmilyen álláskeresési és szociális ellátásra sem jogosult álláskeresők átmeneti jellegű, határozott
időtartamú foglalkoztatására jelent lehetőséget.
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, amely jogviszony némileg eltér a piaci
foglalkoztatástól. Ilyen eltérés, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony határozott időre létesíthető,
próbaidő kikötése nélkül. Az időtartama nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatáshoz nyújtott
támogatás időtartama. Ez a feltétel is arra utal, hogy a közfoglalkoztatás csak átmenetileg biztosít
munkalehetőséget a közfoglalkoztatott számára. A közfoglalkoztatási jogviszony keretében a
munkajövedelem mértékét a jogalkotó úgy határozta meg, hogy az magasabb legyen, mint a szociális
juttatás összege, de alacsonyabb, mint az elsődleges munkaerőpiacon megállapított legalacsonyabb
munkabér összege, így kiküszöbölendő a munka ellen ösztönző hatást. A közfoglalkoztatás a passzív
ellátások – például a munkanélküli ellátás – súlyának csökkentése érdekében az ellátásban részesülők
aktivizálásának egyik alternatívája lett.
Önkormányzatunk illetve intézményei évek óta folyamatosan szerveznek közfoglalkoztatást. 2013.
szeptember 1-jétől 100%-os finanszírozású programok indultak, önrész biztosítására nem volt szükség.

Önkormányzati segély
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.
Az 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 a 2014. évben illetve 2015. február 28-ig.
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Lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési támogatás, közgyógyellátás
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.
2015. március 1-jétől megszűnt a normatív 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 szűntek meg, a már megállapított támogatás idejére a
jogosultnak járt az ellátás, az önkormányzatot pedig továbbra is megillette a normatív támogatás.
Felhatalmazást kaptak a települési önkormányzatok, hogy rendeletben szabályozzák 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 tartalmazott 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.
Szentgotthárd város esetében – tekintettel az eddigi tapasztalatokra és az új törvényi feltételekre – a
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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.

Rendkívüli települési támogatás
Rendkívüli települési támogatásra való jogosultságnál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. A szabályozás
során három különböző jövedelemhatár került kialakításra: gyermeket nevelő, gyermeket nem nevelő
családok számára, valamint elhunyt személy eltemettetésére tekintettel támogatást kérő kérelmezők
részére.
A jövedelemhatártól eltérni az igénylő rendkívüli élethelyzete, valamint hivatalból indult eljárás esetén
lehet.
Rendkívüli települési támogatás a kérelmezők egy részénél természetbeni formában kerül
megállapításra, vásárlási utalvány, térítési díj hozzájárulás, lakbér, közüzemi díj hátralék átvállalás
formájában.
A támogatás elbírálása polgármesteri hatáskörben történik.
A támogatást kérők nagy része természetbeni formában (utalvány, tűzifa, hátralék átvállalás) részesült
támogatásban. A tüzelőként biztosított támogatás elsősorban közterületen veszélyessé vált, kivágott
fákból származott, de a Szombathelyi Erdészeti Zrt-től is szereztünk be erre a célra fát, és kiszállítva,
illetve esetenként darabolva biztosította az önkormányzat. A jövőben az önkormányzat tulajdonában
lévő erdőállományból kitermelt (elsősorban egészségügyi fakitermelésből és nevelővágásból
származó) faanyaggal is biztosítjuk a szociális tűzifa szükséges mennyiségét.
Az elutasítások száma minimális, melynek oka, hogy a személyesen nyújtott tájékoztatás alapján a
jövedelemhatárt meghaladó érdeklődők be sem adják kérelmüket.
Az ellátásra csupán a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek válhatnak jogosulttá. A
rendkívüli települési támogatás feltételei 2016. november 1-jétől a képviselő-testület döntése alapján
kedvezően változtak. Ekkor ugyanis a képviselő-testület megemelte a támogatás feltételéül szabott
jövedelemhatárokat, valamint az adható támogatás legmagasabb összegét, kétszeresére emelte a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén adható rendkívüli települési támogatás
legmagasabb összegét. Továbbá megemelte a képviselő-testület az elhunyt személy eltemettetésének
költségeihez való hozzájárulás feltételéül megszabott jövedelemhatárokat, és valamelyest emelt a
hozzájárulás mértékén.

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
(lakásfenntartási támogatás)
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, vagy röviden
csak lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott
lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Természetbeni formában biztosítja az önkormányzat, a kérelmező
által kiválasztott szolgáltatóhoz történő utalással.
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.
A lakásfenntartási támogatás 1 évre szól.
A lakásfenntartási támogatás feltételei 2016. január 1-jétől a képviselő-testület döntése alapján
kedvezően változtak. A jövedelemhatár 71.250,- Ft-ról 76.950,- illetve egyedül élő esetén 82.650,- Ft-
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ra, összege legalább 3.000,- illetve legfeljebb 6.000,- Ft-ra növekedett, az elismert és elismerhető
lakásnagyság szintén kedvezőbbé vált.

Köztemetés
Az elmúlt időszakban is a közköltségen történő eltemetettek szinte teljes egészében a Szentgotthárdi
Szakosított Otthon elhunyt lakói voltak, de sajnos egyre gyakrabban fordul elő, hogy nehézséget okoz
más helyi lakos hozzátartozóinak is a temetési költség előteremtése.
A köztemetés költségének visszaigénylésénél figyelembe vesszük az elhunyt hagyatéki vagyonát.
Amennyiben a hagyatéki vagyon nem fedezi a temetési költséget, az eltemettetésre köteles személy
jövedelmi viszonyait vizsgáljuk, és próbáljuk a költségeket visszakövetelni.
Néhány esetben előfordul, hogy nem szentgotthárdi állandó lakos elhalálozása Szentgotthárdon
történik és a temetéséről nem gondoskodnak. Ebben az esetben a halálozás helye szerinti
önkormányzat, azaz Szentgotthárd köteles eltemettetni, és a temetési költségek megtérítését az állandó
lakóhelye szerinti önkormányzattól igényeljük. Ha egy szentgotthárdi állandó lakos más településen
halálozik el és nincs az eltemettetésére köteles személy, vagy van, de a temetésről valamely okból nem
gondoskodik, a köztemetés költségeit önkormányzatunknak meg kell térítenie a köztemetés helye
szerinti önkormányzat felé.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermekintézményi térítési díj
kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló gyermekek
részére 100%, ennél idősebb gyermekek esetén 50%), évente két alkalommal 6.000, - 6.000,- Ft illetve
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyben hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek esetében 6.500, - 6.500,- Ft összegű (2017. január 1-jétől került emelésre és
differenciálásra az összeg) támogatásra és külön jogszabályban meghatározott kedvezményekre (pl.
ingyenes tankönyv) jogosít.
2012. november hónaptól a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek kizárólag
természetbeni formában, Erzsébet-utalványként kaphatják az évente két alkalommal esedékes juttatást.
A települési önkormányzat jegyzője abban az esetben állapítja meg a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az 1
főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg
 az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 140%-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő illetve
más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos,
vagy a nagykorú tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló gyermek esetén,
 egyéb esetekben az öregség nyugdíj legkisebb összegének a 130%-át, feltéve, ha a vagyoni
helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a megengedett értéket.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy az anyagi
okok miatt veszélyeztetett gyermeket a családja képes legyen a saját otthonában nevelni, gondozni. A
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a nyugdíjminimum százalékában
meghatározott jövedelemhatár az elmúlt évben sem emelkedett. A kedvezményre elsősorban azon
gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknek legalább az egyik szülője munkanélküli, illetve egyéb
alacsony összegű ellátásban, például GYES-ben részesül. Az igénybe vehető kedvezmények jellege
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miatt az egészen kisgyermekek, akik még nem, valamint a felsőfokú tanulmányaikat folytatók, akik
már nem vesznek gyermekintézményi ellátást igénybe illetve tankönyvtámogatást sem kaphatnak,
csupán az évi két alkalommal járó támogatásra jogosultak ténylegesen. A 3 vagy több gyermekes
családok a támogatás igénybevétele nélkül is jogosultak tankönyvtámogatásra, illetve a térítési díj
fizetésénél kedvezményre, de a 8. osztályosnál idősebb gyermeknél nem érvényesíthető a kedvezmény.
Jelentőségét növeli ugyanakkor a támogatási formának, hogy felsőfokú oktatási intézménybe való
jelentkezésnél többletpontokat jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság.
A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a
gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A jogosultság lejártát
megelőzően kiküldésre kerül az érintettek számára egy tájékoztató levél, valamint a kérelem
nyomtatvány a szükséges mellékletekkel együtt. Ennek célja az, hogy a jogosultság megszűnésének
időpontját nem követő szülők figyelmét felhívjuk az újbóli igénylésre, mivel, ha az új kérelmet nem
nyújtják be időben, (a jogosultság megszűnése előtt), a
kedvezmény csak a kérelem újbóli
benyújtásának időpontjától adható meg a kérelmező részére, és a köztes időszakban
gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményre nem jogosultak.

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet
2013. szeptember 1-jétől módosult a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet meghatározása.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott körülmények közül
egy fennáll. Halmozottan hátrányos az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló törvényben felsorolt
körülmények közül legalább kettő fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói
ellátásban részesülő tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtt.
A hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet meghatározása a gyermekvédelmi gondoskodás
körébe tartozó hatósági intézkedések egyike.
A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg
kérelemre, külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező
időtartamra megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.
Szentgotthárdon 2016. december 31-én 7 gyermek hátrányos helyzetűnek, 7 gyermek halmozottan
hátrányos helyzetűnek minősült.

Gyermekétkeztetés, nyári gyermekétkeztetés
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. szeptember
1-jétől hatályos módosítása szerint az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a
bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
(egyéb feltételek fennállása hiányában) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az
egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének
130%-át. A jogosultsági összeghatár a 2016. évben nettó 95.960,- Ft.
A gyermekétkeztetés újraszabályozásával az egyéb jogcímen ingyenes és kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek köre nem változik, de a települési önkormányzat kötelező
feladatává válik az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda zárva tartása idején a szünidei
gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
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gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak ingyenesen. A
települési önkormányzatok a többi gyermek – különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermekek számára – a korábbiakhoz hasonlóan szintén biztosíthatnak a nyári szünidőben
ingyenes szünidei gyermekétkeztetést.
A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra történő
biztosítását jelenti, de ha erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs lehetőség, a
szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is
biztosítható. A gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, egyéb akadályoztatása esetén a
számára biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője számára lehetővé kell tenni. Az el
nem fogyasztott vagy el nem szállított étel más rászoruló gyermekek részére átadható helyben történő
elfogyasztásra vagy elvitel formájában.
A szünidei gyermekétkeztetést a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint igényelheti a hátrányos helyzetű és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
szülője, más törvényes képviselője.
Szentgotthárd Város Önkormányzata az étkeztetést a gyermekek részére a JustFood Kft-vel
(Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) kötött megállapodással biztosítja a szünidőkben. Az étel elszállítása a
jogosultak részéről ételhordóban történik.
2016. évben a tavaszi szünetben 3, a nyári szünetben 10, az őszi szünetben 1 és a téli szünetben 2
hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesült ingyenes étkezésben.
Eseti ellátások alakulása

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény egyszeri
kiegészítése
Önkormányzati
segély/rendkívüli
települési támogatás
Köztemetés

2013.

2014.

2015.

2016.

171 gyermek/
992.000,- Ft

122 gyermek/
708.000,- Ft

105gyermek/
609.000,- Ft

91 gyermek/
527.800,- Ft

255 fő/
3.497.000,- Ft

292 fő/
3.150.000,- Ft

268 fő/
5.025.000,- Ft

30 fő/
5.376.000,- Ft

31 fő/
5.337.000,- Ft

25 fő/
4.619.000,- Ft

293 fő/
3.607.000,-Ft
(átmeneti és temetési
segély, rk.
gyermekvéd. tám.)

39 fő/
6.457.000,- Ft

Rendszeres ellátások alakulása

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény
Normatív
lakásfenntartási
támogatás/

2013. 12. hó

2014. 12. hó

2015. 12. hó

2016. 12. hó

85 fő

74 fő

53 fő

45 fő

79 fő/
312.100,- Ft/hó

81 fő/
303.200,Ft/hó

33 fő (norm.) +
36 fő (lak.)
214.900,- Ft/hó

66 fő/
250.300,Ft/hó

170

2017. augusztus 30-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
Lakhatáshoz nyújtott
települési támogatás

III/2. CSALÁD –ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
TEVÉKENYSÉGE
I. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA
Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye
Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megalakulásával 2005. július 01.-től
látnak el szakfeladatokat a kistérség 14 településén is. A családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás szakfeladat ellátásával a kistérségben 2005. november óta foglalkozik külön
szakember.
A szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény, alapító elnevezése 2015.
októberétől megszűnt. Ennek fő oka, mivel az Országgyűlés 2015. 07. 06-i ülésén elfogadta
az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII.
tv., amely a Magyar Közlöny 102. sz. jelent meg.
Az elfogadott törvény értelmében a családsegítés vonatkozásában csak gyermekjóléti
szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet 2016. 01.
01.től. Települési szinten a család és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család és
gyermekjóléti központ keretében. Ennek alapján a család és gyermekjóléti szolgálat, illetve
központ a jelenlegi intézmény bázisán, annak erőforrásainak hatékonyabb elosztásával,
kötelező önkormányzati feladatként jött létre. A 233/2015. számú Képviselő – testületi
határozat kimondja, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátását a
továbbiakban is a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által fenntartott
intézmény keretében kívánja biztosítani a fenti ellátási formákat, 2016. 01. 01-től integrált
formában a jogszabályi előírásoknak megfelelően - Család és Gyermekjóléti Központ
intézményi elnevezéssel.
Család-és Gyermekjóléti Központ intézményének áthelyezése 2017. 03. hónapjában
valósult meg. Az intézmény fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati
Társulás és a Vas Megyei Kormányhivatal megállapodása alapján.
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Az intézmény az áthelyezés következtében egy nagyobb épületbe került. A jogszabályi
előírásoknak megfelelő tárgyi és humánerőforrás feltételekkel az intézmény rendelkezik, a
törvényes működés biztosított. Az épület akadálymentesítése, fejújítása megtörtént a
szükségletek figyelembe vételével. Az szervezeti infrastruktúra a feladatellátásnak
megfelelően kialakításra kerül.
Az intézmény alaptevékenysége:
- Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., és a
végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabály alapján, illetve a 1997. évi XXXIII. tv.
és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabály alapján.

-

Család-és Gyermekjóléti Központ:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXIII.
tv., és a
végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabály alapján.

A kötelező önkormányzati feladatként ellátandó tevékenység:
- Nem hálózat keretében nyújtott helyettes szülői ellátás:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXIII. tv., és a
végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabály alapján.

Az intézmény ellátási területe:
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási
területe: Szentgotthárd Város, Alsószölnök, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Szakonyfalu,
Orfalu, Kétvölgy, Csörötnek, Gasztony, Rönök, Vasszentmihály, Nemesmedves, Rátót,
Rábagyarmat, Magyarlak (15 település).
Szentgotthárdi Járás: Szentgotthárd Város, Alsószölnök, Felsőszölnök, Apátistvánfalva,
Szakonyfalu, Orfalu, Kétvölgy, Csörötnek, Gasztony, Rönök, Vasszentmihály,
Nemesmedves, Rátót, Rábagyarmat, Magyarlak, Kondorfa (16 település).
Család-és Gyermekjóléti Központ a vonatkozó jogszabályok alapján, 2016. 01. 01-től
összesen 16 településen nyújt személyes gondoskodás körébe tartózó szolgáltatási
(alapellátás) és hatósági feladatok köréhez tartozó gyermekvédelmi tevékenységet.
Az intézmény filozófiája
Az intézmény komplex segítséget nyújt a szolgáltatásait igénybe vevők önálló életvitelének és
készségeinek erősítéséhez, segítő közösségek bevonásához, valamint ellátja a kliensek
jogainak fokozott védelmét. A munka során kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek
és eszközeinek felhasználásával a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, valamint a
családok társadalmi helyzetének javítása.
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Az éves munkatervben vállalt feladatoknak keretet ad az intézmény Alapító Okirata, valamint
a vonatkozó jogszabályok.
A munkának irányt ad a szociális munka Etikai Kódexe. Az intézmény nemre, korra,
társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi
irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely
egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával látja el feladatait. A szakmai tevékenység
során a titoktartás és az információk felelős kezelése biztosított.
Az intézmény a feladatellátás során tudatosan vállalja:
- a szociális munka hármas eszköztárának – ismereteknek, készségeknek és
- értékrendnek – a folyamatos fejlesztését,
- a szociális munka Etikai Kódexében rögzített normák betartását,
- az önismeret és a személyiség folyamatos fejlesztését,
- a szakmai tudás folyamatos gyarapítását,
- a forrásrendszerekkel való kapcsolat kiépítését és formálását,
- a kliensek problémamegoldó kapacitásának fejlesztését,
- a hátrányos helyzetűek és kisebbségben élők társadalmi képviseletét,
- a társadalmi normák, értékek közvetítését a kliensek felé,
- a szociálpolitika formálását,
- a társadalmi szolidaritás erősítését.
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:
- család-és gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekjóléti központ,
- helyettes szülői ellátás,
- speciális ellátások: - csoport szociális munka,
- közösségi szociális munka,
- egyéni és csoportos terápiás ellátás,
- iskolai szociális munka felkérésre,
- kórházi szociális munka,
- utcai, lakótelepi szociális munka,
- készenléti szolgálat,
- kapcsolattartási ügyelet,
- jogi tanácsadás,
- pszichológiai tanácsadás,
- családterápiás ellátás (továbbirányítással)
- egyéb szolgáltatások: adományok gyűjtése, közvetítése.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egységének szakmai programja,
tevékenysége
Szolgálatunk a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás keretében látja el a
személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások közül a családsegítést, gyermekjóléti
tevékenységet az ellátandó 16 településen. Az intézmény ellátási területéhez tartozó
települések mindegyikére a lakóhelyi sajátosságoknak köszönhetően jellemző, a magas
arányú munkanélküliség. A településeken az ellátotti kör azonosnak mondható,
többgyermekes napi megélhetési problémákkal küzdő családok, roma népesség, aktív korú
nem foglalkoztatottak, ellátásra szoruló idősek, mentális gondokkal, fogyatékkal élők.
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Az 1993. évi III. törvény leírja, hogy a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget kérő, igénylő személyek, családok
számára az ilyen helyzetet eredményező okok megelőzése a krízishelyzet megszüntetése,
valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családsegítés keretében biztosítani kell a szociális, az életvezetési és a mentálhigiénés
tanácsadást. A családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldásának elősegítése, a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő
jelzőrendszer működését. Ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, az
oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó
szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételének
biztosítását. A megelőzésben, a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését,
közösségfejlesztést, a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és
lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegséggel küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását. A családokon belüli kapcsolattartás,
közösség építő és megtartó programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben
lévő családokat támogató, segítő szolgáltatásokat.
A családsegítés keretében végzett tevékenységnek az igénybe vevő érdekében, mások
jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie a kliens környezetére,
különösen családjának tagjaira.
Észlelő és jelzőrendszer működtetése, együttműködés társ intézményekkel
Intézményünk észlelő és jelzőrendszert működtet a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Az észlelő és jelzőrendszer tagjai:
- egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények – különösen: védőnők, házi orvos, házi
gyermekorvos,
- személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók: pl.: Gyermekjóléti Központ,
- köznevelési intézmények
- rendőrség,
- bíróság,
- ügyészség,
- pártfogó felügyelői szolgálat,
- áldozatsegítés és kárenyhítés feladatai ellátó szervezetek,
- menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása
- társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok,
- jegyző,
- Szentgotthárdi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály
- egyéb társintézmények (pl.: Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Vas Megyei
Vöröskereszt, hajléktalanszálló, Családok Átmeneti Otthona)
- Cigány Nemzetiségi Önkormányzat,
- kórházi szociális munkás,
- Addiktológiai Rendelő,
- Munkaügyi Kirendeltség
Az észlelő és jelzőrendszer tagjaival a jogszabályban előírtaknak megfelelően működünk
együtt. A Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásban, család-és gyermekjóléti központban
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tevékenykedő kollégák fogadják a jelzést visszajelez, kezdeményez, szervez és összefogja a
dolgozók munkáját (adatgyűjtés és információ a családok, egyének életkörülményeiről és
szociális helyzetéről). A jelzések kapcsán figyelmet fordít a kliensek személyes adataiban
való betekintésre, a hatályos jogszabályok alapján elkészült Házirendet alkalmazza.
Ellátandó célcsoport:
Az ellátási területen élő, szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő, veszélyeztetett
és/vagy krízishelyzetben levő családok, egyének, gyermekek.
A rendszeres szociális segélyben részesülő, aktív korú, nem foglalkoztatottak
(együttműködésre kötelezettek).
Az észlelő- és jelzőrendszer által küldött egyének és családok.
Mindazok, akik problémájukkal az intézményhez fordulnak.
A településeken állandó vagy ideiglenes bejelentett lakcímmel, illetve tartózkodási
engedéllyel rendelkező személyek vehetik igénybe a szolgáltatásokat.
Szolgáltatásainkat úgy szervezzük, hogy az ellátási területen élő egyének és családok számára
elérhető legyen. Az alapellátás keretében nyújtott szolgáltatásokat az ügyfelek számára a
lakóhelyén biztosítjuk. Ennek érdekében a területileg illetékes családgondozók rendszeresen
kijárnak a területre.
Kiemelt célcsoportok:
- nehéz élethelyzetben levő családok,
- sérült funkciójú családok,
- többszörös problémával küzdő családok,
- ifjúsági korosztály,
- tartós munkanélküliek; aktív korú, nem foglalkoztatottak, fiatal munkanélküliek.
Az ellátás igénybevételének módja:
Önkéntesen vagy észlelő - és jelzőrendszeren keresztül. Korra, nemre, vallási hovatartozás
stb. figyelemben vétele nélkül igénybe vehető a személyes gondoskodás körébe tartozó
alapellátás, és a felsorolt szolgáltatási elemek.
Az igénybevétel feltételei:
Szociális Törvény által előírt kötelező feladatok és szolgáltatások (általános és speciális)
ingyenesek.
A felsoroltak esetében a szolgáltatás alanyi jogon vehető igénybe, abból senki ki nem zárható
ki.
A Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai programja, tevékenysége, célja, feladata
A gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális
munka, a mentálhigiéné módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek
testi és lelki egészségének, a családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
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A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei
A gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek védelméhez kapcsolódó a családok, kiskorúak
érdekeit védő, a jelzőrendszer, a hatóságok szakmai tevékenységét segítő tevékenység a
Család-és Gyermekjóléti Központ – mint integrált intézmény - keretein belül Család-és
Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd néven önálló szakmai egységként került
megszervezésre a Szentgotthárdi Járás területén.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően a gyermekjóléti szolgáltatás önálló szakmai
egységként történő működése biztosított.
A gyermekjóléti szolgáltatásnak, mint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásnak, hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, és erkölcsi fejlődésének, jólétének,
családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a
már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő
kiemelésének megelőzéséhez. Ezt a Központ esetmenedzserei, tanácsadója személyes segítő
kapcsolat keretében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
valósítják meg.
A Család-és Gyermekjóléti Központ elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki
fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az
olyan társadalmi problémákat, amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekre
(iskolázatlanság, munkanélküliség, szenvedélybetegség).

Család és Gyermekjóléti Központ Speciális szolgáltatásai a Szentgotthárdi
Járás vonatkozásában
A Gyermekvédelmi törvény valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján a Család-és
Gyermekjóléti Központ az általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a gyermek
igényeinek és szükségleteinek megfelelő alábbi speciális szolgáltatásokat, programokat
nyújtja:
-

-

Utcai/lakótelepi szociális munka: magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését
veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése,
valamint a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásából kitett,
ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő
visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy
gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése. A korábbi évekhez
képest Szentgotthárd és a hozzá tartózó települések vonatkozásában a területek
feltérképezése kapcsán komolynak mondható devianciával nem találkoztunk. Ifjúsági
Körút, „őrjárat keretében heti rendszerességgel az intézmény kollégái felkeresik a város,
ellátási terület frekventáltabb helyeit. Amennyiben pl.: csellengő gyermekkel találkoznak,
megszólítják, és érdeklődnek vele kapcsolatban. Javaslatokat tesznek pl.: a szabadidejének
hasznos eltöltését célzó programokon való részvételre. Deviáns fiatalok észrevétele során,
a probléma helyzethez képest megteszik a szükséges intézkedést.
Kapcsolattartási ügyelet: Célja: A gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy
más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas
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-

-

-

-

-

-

-

semleges hely biztosítása, amelyet kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosít
intézményünk a gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult számára.
Kórházi szociális munka: Célja a szülészeti- nőgyógyászati osztályon - kórházi
védőnővel együttműködve - a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermeke, valamint
a gyermekosztályon az elhanyagolt és bántalmazott gyermekek részére szükséges
intézkedések megtétele.
A kórházi szociális munkát intézményünk esetmenedzsere heti négy órában tudja
biztosítani Szentgotthárd Városában található Rehabilitációs Kórház betegei körében,
együttműködési megállapodás alapján. Városunkban és az ellátási területen szülészeti,
nőgyógyászati osztályok jelen pillanatban nem találhatóak.
Készenléti szolgálat: Célja: a Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő
krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A
készenléti szolgálat egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával került
megszervezésre úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget ad, vagy
ilyen segítséget mozgósít.
Pedagógiai tanácsadás: A Család-és Gyermekjóléti Központ kliensei körében előforduló
tanulási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása valósul meg. Egyéni készséges fejlesztés
mentén. Azon gyermekek megsegítése, akik szociokulturális konfliktusok miatt a napi
tananyag gyakorlása, elsajátítása családi környezetben nem érték. Intézményünkben a
pedagógus végzettséggel is rendelkező kollégák gondoskodnak az érintett gyermekek
ellátásáról, előre egyeztetett időben.
Pszichológiai tanácsadás: A Család-és Gyermekjóléti Központ kliensei körében
előforduló veszélyeztetett és/vagy hátrányos helyzetben lévő magatartási problémával,
családi krízissel, tanulmányi nehézségekkel küzdő, veszteség élményt (válás,
gyászreakció) átélő gyermekek számára pszichológiai, életvezetési tanácsadást biztosítunk
előre egyeztetett időben, a szakemberrel együttműködési megállapodás alapján.
Jogi tanácsadás: az intézmény a kliensek részére ingyenes jogi tanácsadást biztosít, előre
egyeztetett időben, a szakemberrel együttműködési megállapodás alapján.
Iskolai szociális tanácsadás: Az iskola felkérésére adott gyermek magatartásában
bekövetkezett oly mértékű vagy jellegű problémák kezelése, amelyek pedagógiai
eszközzel nem kezelhetőek. Ebben az esetben a szakember az iskola hívása esetén,
probléma súlyosságától függően azonnal, de lehetőleg három napon belül felkeresi az
adott intézményt,. és a szükségesnek ítélt szakmai segítséget megadja, szüksége setén más
szakembereket is bevon a gyermek helyzetének javítása érdekében.
Mediáció: Családi mediáció célja a konfliktuskezelés, melynek eredményeképpen pl.:
házastársak, családok megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. Speciális
segítség a válás folyamatában, alapvető kérdéseiben. Támogatást képes nyújtani a válás
utáni terhelt lezárásban, hogy minél előbb túljussanak az érintettek a fájdalmas
eseményeken. A Család-és Gyermekjóléti Központ a mediációs ellátást külsős
szakemberekkel, de az intézményen belül biztosítja a kliensek számára, előre egyeztetett
keretek közt, a szakemberekkel együttműködési megállapodás alapján.
Családterápia, családkonzultáció: A családkonzultáció olyan szakmailag kvalifikált
tevékenység, amely az egyén és a család interperszonális kapcsolataival foglalkozik.
Családkonzultációra a mindennapi élet általános kérdéseiben elakadt emberek
jelentkezhetnek, akik klinikai értelemben nem betegek, és akikben él a változás igénye.
Segítséget kérhetnek az igénybeevők életvezetési nehézségekben, partner kapcsolat, és
családi élet során felmerülő konfliktusaik megoldásában. Családterápia: Olyan
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pszichoterápiás módszer, mely megpróbálja feltárni és enyhíteni a család rendszerén belül
összefonódó érzelmi problémákat, úgy hogy segít a diszfunkcionális kapcsolati minták
megváltoztatásában.
A Család-és Gyermekjóléti Központ a családkonzultációt, családterápiát, és a szupervíziót
a Gyvt. 40/A (4) bekezdése értelmében továbbirányítással tudja biztosítani az ellátást
igénybeevők számára. Az igénybevétel koordinálásában szükség szerint a szakembereink
segítséget nyújtanak. Az ellátást Szentgotthárdhoz viszonylag közel eső városban,
Szombathelyen lehet igénybe venni a Családterápiás Egyesület, a Nevelési Tanácsadó, és
a Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Rendelő szervezeteiben.
Az ellátottak köre, az ellátandó célcsoport, a demográfiai mutatói, a szociális jellemzői,
az ellátási szükségletei:
- szociálisan hátrányos helyzetűek,
- nagycsaládosok,
- gyermeküket egyedül nevelő szülők,
- gyermeket nevelő nagyszülők,
- mentális problémákkal küzdő szülők, gyermekek,
- munkanélküliek,
- halmozott problémákkal küzdők,
- érdekérvényesítésben gyenge egyének, családok,
- hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek, családok,
- állami neveltetésből kikerülők, stb.
- devianciákkal élő szülők, fiatalkorúak
Az intézmény szolgáltatásairól szóló tájékoztatás helyi módja
A Szakmai Program minden olyan információt tartalmaz, melynek alapján ismerté válik az
intézmény működése, az alkalmazott szakterületek, az ellátás igénybevétele, ennek feltétele, a
szolgálatnál dolgozó munkatársak elérhetősége.
Ennek érdekében a Szakmai Programot nyilvánosságra kell hozni, ezáltal kifüggesztésre kerül
az intézményben, jól látható és hozzáférhető helyen. Minden érdeklődő személyesen és
elektronikus úton is tájékozódhat a dokumentumban található információkkal kapcsolatban.
A Szakmai Program a Fenntartó által működtetett honlapon is elérhető válik. A Szakmai
Program módosításakor a nyilvánosságra hozataláról ismételten gondoskodni kell. A Szakmai
Program tartalmát az intézmény munkavállalói és a kliensek is elérhetik, a tartalmát
megismerhetik.
Munkatársaink a szolgáltatásainkról szóló tájékoztatás érdekében, folyamatosan
gondoskodnak a kistérség egész területén. A szolgáltatás nyújtás során vagy új kliens
felvételekor is hangsúlyt fektetnek a már meglévő szóróanyagok közvetítésére, átadására,
terjesztésére. Az ellátási területen lévő intézményeket, szervezeteket, hivatalokat is
folyamatosan szóban, írásban, és a szórólapok formájában is tájékoztatjuk. Az
intézményekben a szolgálatról pontos információk találhatóak az elérhetőségeinkről, az
ellátásainkról, a családgondozók személyéről, a fogadóórák rendjéről. A helyi televízió, és
egyéb más médiumokkal való kapcsolattartás következménye ként is az érdeklődök tudomást
szerezhetnek az intézmény ellátásairól. Napra kész információkkal szolgálunk az intézmény
honlapján, mely a http://csaladsegito.szentgotthard.hu internetes oldalon érhető el. Más
intézményekkel való kapcsolattartás során a társ intézmények honlapjain, fenntartói honlapon
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is olvashatóak a szolgáltatásainkkal kapcsolatos legfontosabb információk. Programjainkról
folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a plakátok kihelyezésével.
Jövőbeni célok, feladatok
Fontos faladat a 2009-ben elindult iskolai szociális munka, és mentálhigiénés ellátás
továbbfejlesztése az iskoláskorú fiatalok körében, illetve a mentálhigiénés szemlélet
kialakítása a dolgozók körében is. Ebben a tevékenységben aktívabban be szeretnénk vonni a
jelzőrendszeri tagokat, és a szülőket is egyaránt.
A gyermekekre orientálódó iskolai szociális munka
A szociális munka közvetítő funkciója itt a legkifejezettebb a gyermekvédelem és az iskola
között. Az iskolai szociális munkás saját módszerein keresztül – egyéni esetkezelés, szociális
csoportmunka, közösségi munka – próbál meg preventív jelleggel a gyermek problémáira
megoldást találni. Az iskolai szociális munka önálló intézmény, autonóm módon cselekszik,
nincs az iskolavezetésnek alárendelve, de nem is szól bele az iskola életébe, rendszerint
független fenntartó finanszírozza. A családdal való szoros kapcsolattartás jellemzi gyakori
családlátogatással. Ezen szakfeladat megszervezése, mint új szolgáltatás bevezetése valósul
meg 2018. szeptemberétől a jogszabályi előírásoknak megfelelően, ehhez az intézménynek
plusz 2 főt kell majd ettől az időponttól alkalmazni.
Mentálhigiénés szemlélet, ellátás
Munkánk során követjük a Magyar Mentálhigiénés Szövetség megfogalmazását, mely szerint
a mentálhigiéné elsődlegesen szemlélet: a proszociális értékek, valamint az élet minőségének
fejlesztésére, az életigenlő magatartás támogatására irányul. Ezáltal hozzájárul az erkölcsi
értékek megszilárdulásához, az önpusztító, destruktív és aszociális megnyilvánulások és
minták gyakoriságának mérséklődéséhez is.

A Központ szolgáltatásait igénybe vevő személyek száma nem és korcsoport szerint
Forrás: 2016. évi KSH statisztika – Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
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6

9
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g

h

i

j

1
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05

1

4

5

06

Férfi

2

3

12

7

24

07

Nő

3

6

12

10

31

08

Összesen
(06+07 sor)

5

9

24

17

55

09

Rendszeresen Ebből (08-ból)
szolgálat által
továbbított

3

2

5

10

Ebből (08-ból)
jogerős hatósági
intézkedéssel
érintett

2

9

24

17

52

11

Férfi

2

3

14

9

28

12

Nő

3

6

13

14

36

13

Összesen
(11+12 sor)

5

9

27

23

64

Ebből (13-ból)
szolgálat által
továbbított

3

Ebből (13-ból)
jogerős hatósági
intézkedéssel
érintett

2

14

Összesen

15

16
17

Speciális
szolgáltatást
igénybe
vevők

18

3
9

25

6
21

57

Összesen

18

Ebből (16-ból)
szolgálat által
továbbított

3

Ebből (16-ból)
jogerős hatósági
intézkedéssel
érintett

15

Hatósági intézkedésekhez (javasolt és jogerős) kapcsolódó tevékenységek és az ellátott
kiskorúak száma
Forrás: 2016. évi KSH statisztika – Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
Sorszám

Tevékenység

Hatósági
intézkedésekhez
kapcsolódó
tevékenységek száma

Hatósági
intézkedésekhez
kapcsolódó
tevékenység keretein
belül ellátott kiskorúak
száma (fő)

a

b

01

Szociális segítő tevékenység

167

63

02

Esetkonferencián részvétel

9

13

03

Első védelembe vételi tárgyaláson

9

7
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való részvétel
04

Felülvizsgálati tárgyaláson való
részvétel – nevelésbe vétel

4

7

05

Felülvizsgálati tárgyaláson való
részvétel – védelembe vétel

8

13

06

Elhelyezési értekezleten, tárgyaláson
való részvétel

6

15

07

családlátogatás

138

63

08

Környezettanulmány elkészítésében
való közreműködés

7

28

09

Környezettanulmány készítése
önállóan

20

51

10

egyéb

313

64

99

Összesen (01-10 sorok)

681

324
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Hatósági intézkedésre tett javaslatok és jogerős hatósági határozattal érintett kiskorúak száma
Forrás: 2016. évi KSH statisztika – Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
Sor-szám

Hatósági intézkedés

Hatóság intézkedésre tett javaslatok száma
(darab)

Jogerős hatósági határozattal érintett kiskorúak száma (fő)
Ebből (d-ből):
0-2

3-5

6-13

Ebből (d-ből)
lány

14-17

Ebből (d-ből) tárgyévben új
határozattal érintettek száma

éves
a
01

Védelembe vétel

02

Megelőző pártfogás

03

b

c

d

e

f

g

h

j

k

20

5

22

13

Ideiglenes hatályú
elhelyezés

12

4

12

4

1

4

3

7

11

04

Nevelésbe vétel

14

3

19

2

2

5

10

12

14

05

Családba fogadás

12

10

12

1

8

3

6

2

06

Harmadik személynél
történő elhelyezés
kezdeményezése

07

A gyermek gondozási
helyének megváltoztatása

08

A gyermek után járó családi
pótlék természetbeni
formában történő nyújtása

99

Összesen

58

22

65

7

28

20

38

40

10
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Sorszám

Speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek és az azokkal ellátott személyek adatai
Forrás: 2016. évi KSH statisztika – Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
Tevékenység
Speciális tevékenységek száma (darab)
Speciális tevékenység keretein belül ellátott személyek
száma (fő)
Összes
tevékenység
száma

ebből (a-ból)
Jogerős hatósági
intézkedéssel
érintett

Központban
végzett

b

c

a

Összes
ebből (e-ből)
ellátott
száma
Szolgálatokhoz
Jogerős hatósági Központban
Szolgálatokhoz
kihelyezett

d

01

Kapcsolattartási ügyelet 28

02

Utcai (lakótelepi)
szociális munka

03

Kórházi szociális munka 47

04

Iskolai szociális munka

05

Készenléti szolgálat

365

17

3

4

06

Jogi tanácsadás

88

9

9

07

Pszichológiai tanácsadás 351

76

08

Munkavállalási,
pályaválasztási
tanácsadás

09

Mediáció

10

Családkonzultáció

11

Esetkonferencia

12

Család- és párterápia

13

Konfliktuskezelés

14

Fejlesztőpedagógiai
ellátás

21

21

intézkedéssel
érintett

ellátott

kihelyezettként
ellátott

f

g

h

e
3

3

2

5

3

3

2

3

18

9

1

2

61

1

19

14

14

4

7

4

7

7

4

9

2

13

11

2

42
72

21
9

9

11
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15

Menekültekkel végzett
tevékenység

16

Hátralékkezelésii
tanácsadás

17

Egyéb

99

Összesen (01-17
sorok összege)

951

132

110

14

137

40

38

14
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III/3. VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE
1./ A Városi Gondozási Központ bemutatása
Az 1970-ben létesített Öregek napközi Otthona először a régi Városháza földszintjén
működött. Befogadóképessége 20 fő volt. 1981 augusztusában került jelenlegi helyére. 1970
óta működik az idősek klubja, 1976-ban került bevezetésre a házi segítségnyújtás és az
étkeztetés. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2006 óta, a Támogató Szolgálat és a
Közösségi Pszichiátriai Alapellátás 2007 óta működik. Az ideális környezetben működő
intézmény a város központjától 300-400 m-re, a városi liget szomszédságában fekszik.
Az intézmény neve: Városi Gondozási Központ Szentgotthárd
Az intézmény székhelye: 9970 Szentgotthárd, Arany János út 1.
Az intézmény fenntartója: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
Működési területe: egyrészt Szentgotthárd város, másrészt a szentgotthárdi kistérség
közigazgatási területe.
Az intézmény szervezeti formája:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III.
törvény 57. § (1) bekezdése alapján biztosított alapszolgáltatások:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
d) támogató szolgáltatás
e) közösségi ellátás → Közösségi pszichiátriai alapellátás
f) nappali ellátás → Idősek klubja
Az 1993. évi III. törvény szerinti besorolás alapján a Városi Gondozási Központ szociális
alapszolgáltatásokat nyújtó integrált intézmény.
Az integrált intézmény jelentősége az ellátások egymásra épülésében, a komplex
szolgáltatásokban, az egyéni szükségletekhez igazodó rugalmas gondozásban van.
Ez igazán fontos alapelv intézményi filozófiánkban.
Intézményünkben az egymásra épülő lépcsőzetes ellátórendszer megteremti, megteremtheti a
feltételeit a gondozási formák közötti átjárhatóságnak.
Az alapszolgáltatások legfontosabb célja a szolgáltatásokat igénybe vevők önellátó
képességének a megőrzése, a valós környezetben történő közvetlen ellátása. Az otthon és a
településen maradás egyaránt érdeke a szolgáltatást igénybe vevőknek, intézményünknek és a
társadalomnak.

A városi gondozási központ által biztosított kötelező és önként vállalt
szociális alapszolgáltatások
1.) Szentgotthárd város közigazgatási területén működtetett kötelező szolgáltatások:
- étkeztetés
- nappali idősek klubja
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2.) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén
működtetett kötelező és önként vállalt szolgáltatások:
- Házi segítségnyújtás – Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu települések kivételével
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Támogató szolgálat
- Közösségi Pszichiátriai Alapellátás
A kötelező és az önként vállalt feladatok a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével
normatív állami támogatás igénybevételével működnek.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal
megkötött támogatási szerződéssel működik. Támogatói szerződés száma: JHS–124–0– 2017.
Működési engedély:
Az intézmény a szolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik jogerős működési engedéllyel
(VAC/SZGY/785-4/2013.), engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről
(VAC/SZGY/675-2/2014.) és adatmódosításról szóló határozatokkal.
Alapító okirat száma: 653/2016.
Székhely: a szolgáltatások az Arany János út 1. szám alatti épületben 7. óra 45 perctől 15. óra
45 percig tartó nyitva tartási időben működnek.
Ellátandó célcsoportok:
- időskorúak,
- megromlott egészségi állapotban lévő aktív korú személyek
- különböző fogyatékkal élő személyek
- pszichiátriai betegek
Szolgáltatások igénybevétele:
- önkéntes
- a szolgáltatások kérvényezhetők szóban és írásban
- a közösségi pszichiátriai alapellátás kivételével a szolgáltatások térítési díjkötelesek.

A Városi Gondozási Központ célja, feladata, szerepe a település életében
A területi integráció elvén alapul, az időskorúak gondozását biztosító területi gondozási
formákat egy szervezetbe vonja össze. Mivel a gondozási központ az alap és nappali ellátás
biztosításának egy komplex szervezeti – szolgáltatási formája, így megfelelő odafigyeléssel és
felkészültséggel több feladatot tud ellátni az idős populáció és a település érdekében.
Az intézmény céljának, működésének, filozófiájának középpontjában az idős ember
szükségleteinek kielégítése áll, egyéni igényeik szerint.
Az intézmény egymásra épülő, lépcsőzetes ellátórendszere megteremti a feltételeit a
gondozási formák közötti átjárhatóságnak. Minden esetben figyelembe kell venni az ellátást
igénylő szükségleteinek leginkább megfelelő ellátási formát. Az intézményi szolgáltatások
biztosításánál egyik legfontosabb alapelv annak állandó szem előtt tartása, hogy ezeknek a
szolgáltatásoknak az igénybevételét valamilyen kényszerhelyzet, kiszolgáltatott állapot teszi
szükségessé.
A Városi Gondozási Központ célja, hogy idősödő társadalmunk kihívásainak és a korszerű
idősgondozás szakmai kívánalmainak megfelelően olyan magas minőségi színvonalú
korszerű, egységes szakmai elveken alapuló hatékony szociális szolgáltatásokat nyújtsunk,
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amellyel hozzájárulhatunk ellátottaink idős korának szebbé, tartalmasabbá, elfogadhatóbbá
tételéhez.
Filozófiánk az idős, a fogyatékos és beteg emberek tisztelete és szeretete, valamint ezen
értékek átadása és közvetítése a jövő nemzedéke számára.
Intézményünk keretén belül olyan szolgáltatásokat kell biztosítanunk, melyeknek segítségével
az életkorral, egészségi állapottal, élethelyzettel változó életfunkciók, tevékenységi formák a
lehető leghosszabb ideig szolgálják az önálló életvitel megtartását.
Az intézmény által 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 foglalkoztatottak oldaláról is.

Az intézmény gazdálkodása
A Gondozási Központ önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A pénzügyi, gazdasági,
számviteli feladatokat a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal kötött
együttműködési megállapodás alapján a pénzügyi irodavezető irányításával a pénzügyi
osztály munkatársai látják el.
Intézményi keretek között 1 fő pénzügyi-számviteli ügyintézőt foglalkoztat.
Az ellátottak az igénybe vett szolgáltatásokért a fenntartó által az adott tárgyévre jóváhagyott
önkormányzati / Társulási Tanácsi határozat alapján rendeletben meghatározottak szerint
fizetik a személyi térítési díjat.
Az ellátottak részére kiállított számlák a „TSZG” Alapszolgáltatási programrendszerrel
készülnek.

Humán erőforrás - Személyi feltételek
Engedélyezett álláshelyek száma 37 fő. A 37 főből 34 fő főfoglalkozású, 3 fő 4 órás
részfoglalkozású és 3 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott.
Városi Gondozási Központ szakfeladatainak engedélyezett és betöltött
létszámkimutatása 2017. augusztus 01-jén
Betöltött létszám
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tt
zetlen
t
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étkeztetés
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A szakalkalmazottak valamennyien rendelkeznek az 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú
mellékletében szabályozott az adott munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel, így a
szakképzettségi arány 100 %-os. A szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 5 fő
főiskolai, 3 fő egyetemi, 6 fő emelt szintű a többiek pedig középfokú szakképesítéssel
rendelkeznek. A szakvizsgázottak létszáma: 5 fő.
A szakalkalmazottak valamennyien rendelkeznek érvényes működési nyilvántartási számmal.
A szakdolgozók az éves továbbképzési terv és a 9/2002.(VIII.04.) SZCSM rendeletben
meghatározottak szerint folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken.
Jelenleg valamennyi szolgáltatás vonatkozásában az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendeletben
szabályozott szakképzettségi arány megfelelő.
2018. január 01-től a Támogató Szolgálat vonatkozásában 1 fő szakmai létszámhiány
(gondozó, terápiás munkatárs) mutatkozik az 1/2017. (II14.) EMMI rendelet 8. számú
melléklete alapján. A rendelet 3 főt ír elő, jelenleg a Támogató Szolgálat ellátásban 2 fő
dolgozik.

Tárgyi feltételek
Az intézmény által nyújtott valamennyi szolgáltatás a székhelyen működik, telephely nincs.
Az épület a város központjában helyezkedik el, tömegközlekedési eszközzel könnyen
megközelíthető. Az épület teljes körű akadálymentesítése pályázati forrásból, 2010 illetve
2011években valósult meg. A bejárat akadálymentesítése lépcsőjáró berendezés segítségével
megoldott, a bejárati ajtó önműködően nyitódik, illetve záródik. Az ajtók szélessége lehetővé
teszi a kerekes székes közlekedést, mozgáskorlátozott vizesblokk kialakításra került. Az
épület belső állapota részben felújított. Bútorzata, berendezési és felszerelési tárgyai
megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.
Az épület mellett elhelyezkedő gondozott parkban az ellátottak részére kerti bútorok kerültek
elhelyezésre.
Szociális étkeztetés vonatkozásában:
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Az étel helyben fogyasztásának feltételei, így az étterem felszereltsége megfelelő,
étkezőasztalok és székek, evőeszközök és edények, kézmosási lehetőség és nemenként
elkülönített illemhely rendelkezésre áll.
Az étel kiszállításához 2 db intézményi gépjármű áll rendelkezésre, MZS-931 rendszámú
Dacia Duster és a NYK-058 rendszámú Dacia Dokker.
Házi segítségnyújtás vonatkozásában:
A gondozónők közlekedése az ellátási területen kerékpárokkal, saját gépjármű munkahelyi
célú igénybevételével, illetve az intézmény tulajdonában lévő gépjárművekkel, illetve
távolsági autóbuszjáratokkal megfelelő, összehangolt szervezéssel megoldott.
A gondozáshoz szükséges eszközöket (gumikesztyű, szájmaszk, egyszer használatos köpeny,
vérnyomás és vércukor mérő, automata mosógép, stb.) biztosít az intézmény a dolgozók
részére.
A kistérségi folyamatos és zökkenőmentes gondozónői feladatellátás érdekében tervezzük egy
új kis fogyasztású személygépkocsi beszerzését.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában:
A segélyhívásokat fogadó diszpécserközpont az intézményben különálló helyiségben
található. A szolgáltatás segélyhívó rendszere rádiófrekvenciás alapú, amely tartalmazza a
nyakba akasztható vagy csuklóra erősíthető ütés és cseppálló kézi jeladót, valamint az ellátott
lakásán elhelyezett segélyhívó adót. (típusa SH-402) A segélyhívó adó alkalmas a gondozó
kiérkezésének nyugtázására, a kétirányú kommunikációs feltételnek nem felel meg. A
számítógép felügyeleti szoftverrel felszerelt.
A készenlétet teljesítő gondozó részére a kommunikáció megkönnyítése érdekében
munkahelyi mobiltelefon áll rendelkezésre. A segélyhívást kezdeményező személy megfelelő
ellátása érdekében készenléti táska biztosított, amely az alapvető gondozást segítő felszerelést
(vérnyomásmérő, vércukormérő készülék, zseblámpa) és az elsősegélynyújtáshoz szükséges
eszközöket tartalmazza.
Támogató Szolgálat vonatkozásában:
A szállítási feladatok ellátásához a NXF-335 forgalmi rendszámú Renault Trafic kisbusz
biztosított. A gépjármű megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, akadálymentesítése
megtörtént, érvényes kötelező és casco biztosítással rendelkezik.
Az idősek nappali ellátása vonatkozásában:
Az igénybe vevők részére két közösségi együttlétre szolgáló helyiség van kialakítva,
amelyben fotelok, asztalok, szekrények megfelelő számban állnak rendelkezésre. Egy
különálló helyiségben 2 db ágy került elhelyezésre, amely igény esetén alkalmas az ellátottak
pihenésére. Az ellátottak részére személyes ruházat tisztítására szolgáló eszközök (automata
mosógép), személyi tisztálkodásra szolgáló helyiségek (nemenként 1-1 zuhanyzó, valamint
egy további mozgássérült vizesblokk), továbbá sajtótermékek, könyv, társasjáték,
tömegkommunikációs eszközök (TV, CD, DVD) biztosítottak.
A közösségi pszichiátriai ellátásban dolgozó munkatársak részére a speciális tárgyi feltételek
biztosítottak. Az ellátás részére egy, az intézmény további szolgáltatásainak munkatársaival
közösen használt irodahelyiség áll rendelkezésre, amelynek berendezési tárgyai alkalmasak a
napi adminisztrációs tevékenység elvégzésére. A megfelelő informatikai és kommunikációs
eszközök (számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, telefax, vezetékes telefonok)
megtalálhatóak, intézményi mobiltelefonnal minden közösségi gondozó rendelkezik.
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Valamennyi szolgáltatás részére rendelkezésére álló 1 db irodahelyiség kevés és zsúfolt,
ami nehezíti a felelősségteljes, pontos munkavégzést. Ideális az lenne, ha az egyes
szakmai egységek munkatársai részére különálló irodahelyiségek állnának
rendelkezésre.

2. Alapszolgáltatások bemutatása
Kizárólag Szentgotthárd Város közigazgatási területén működtetett szolgáltatások

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 külső szolgáltató által működtetett
Széchényi István Általános Iskola konyhájáról vásárolja.
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 az intézmény 2 db gépkocsija – NYK:058
Dácia Dokker 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.
Az ebédek mennyisége és minősége, az igénybe vevők elmondása szerint általánosan jónak
mondható. Az étkeztetést igénylők létszáma hasonló az előző évihez.
A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres jövedelmétől függően térítési díjköteles.
Étkeztetést igénybe vevők adatai 2012-től 2016-ig az éves statisztikai jelentések alapján.
A tárgyév folyamán
Év

2012
2013
2014
2015
2016

ellátásba
vettek
száma
28
31
56
49
24

ellátásból
kikerülők
száma
28
39
35
46
29

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

Nő

fizetők
száma

125
117
138
141
136

77
76
86
95
89

119
109
132
132
129

48
41
52
46
47

nem
fizetők
száma
6
8
6
9
7

Étkeztetést igénybevevő vidéki, kiszállítással étkezők létszáma 2017-ben: 136 fő.
Ennek a szolgáltatásnak továbbra is az alapvető hiányossága, hogy a településrészeken
hétvégén és ünnepnapokon az étkezés lehetősége nem megoldott. Ennek finanszírozási
oka van, mivel ezt csak plusz 1-2 milliós többlettámogatással tudná megoldani
Szentgotthárd városa.
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Nappali Idősek Klubja
Az ellátás célja a nappali ellátást igénybe vevő személyek, egészségi állapotának megőrzése
és javítása, valamint szintentartása. Az idősek klubja szakmai tevékenységének alapja a
prevenciós szemlélet erősítése. Programjaink összeállításánál a szellemi és fizikai aktivitás
megőrzését, valamint a társas kapcsolati háló kialakulását, fenntartását tartjuk elsődlegesnek.
A klubban komplex gondozási tevékenység folyik, amely magába foglalja a fizikai és
egészségügyi ellátást és a pszichés gondozást.
A klub ellátotti köre egyrészt a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra
szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, másrészt az a 18. életévét betöltött
személy is, aki egészségi állapota miatt szociális és mentális támogatásra szorul. Az
időskorúakon kívül a klubtagok körében megtalálhatók a szenvedély és pszichiátriai betegek
is.
A klub folyamatosan, 7 napos nyitva tartással: hétfőtől vasárnapig 7 óra 45 perctől – 15 óra
45 percig üzemel. Férőhelyek száma: 60 fő.
A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres jövedelemétől függően térítési díjköteles.
A klub által biztosított szolgáltatások
•Étkeztetés: melynek keretében az időskornak megfelelő kétszeri étkezést biztosítjuk (reggelit
és ebédet), helyben történő fogyasztással. 33 fő napi rendszerességgel étkezik 7 fő
időközönként, 4 fő ellátott csak a klubtagságot veszi igénybe. A reggelit naponta 13-14 fő
igényli. Az ellátottak közül 4 fő diabeteszes, étkezést igényelt.
•Kulturált klubélet: 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, gyógyszerek felíratása, kiváltása, beutalók megkérése, stb.)
•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 7-8 fő él a lehetőséggel. Hajápolásra is van lehetőség, minden héten,
csütörtöki napokon, általában 9-10 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
Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2016. december 31-én
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Férfi
3
8
2
13

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

Nő
2
2
15
8
27

A demográfiai adatokat vizsgálva a szolgáltatást, 13 fő férfi és 27 fő női ellátott vette igénybe.
A kliensek többsége 3 korcsoportból -, 60-69, 70-79, 80 év felettiekből kerül ki.
A korösszetételt vizsgálva a férfiaknál minimális eltéréseket találunk, a nőknél nagyobb
eltérések mutatkoznak, de örvendetes, hogy többen vannak az igénybevevők között 80 éven
felüliek is az ellátottak 20 %-t teszik ki.
A klubtagok egészségi állapota a legtöbb esetben nem megfelelő.

Klubtagok egészségügyi állapota 2017 július 31.
(Elátotti létszám 44 fő)
22

11

12

22

11
6

7

7

1
Pszichés

Érzékszerv Emésztőrendszer Daganat
(látás -hallás)

Mozgásszervi

Alkohol

Szív és
érrendszer

Halmozott

Demencia

Egészségi állapot jelentős mértékű csökkenése esetén lehetőség nyílik a közösségi
pszichiátriai alapellátás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve támogató szolgáltatás
igénybevételére.
Az ellátottak köre főként az öregségi nyugellátásban részesülők köréből tevődik össze. A klub
szolgáltatásait az utóbbi években egyre több pszichiátriai ellátott 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.
1 fő gondozónői kísérettel, 1 fő speciális kerékpárral, 1 fő elektromos kerekesszékkel érkezik
a klubba.
Az idősek klubja szolgáltatását igénybevevők létszámának alakulása 2012-től – 2016-ig.
az éves statisztikai jelentés alapján.
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Ellátottak száma a tárgyév XII. Az ellátásért térítési
31-én
díjat
ellátásból
nem
fizetők
kikerülők Összesen
Férfi
Nő
fizetők
száma
száma
száma
7
46
16
30
46
9
42
14
28
41
1
5
41
14
27
40
1
7
38
11
27
37
1
3
40
13
27
38
2

A tárgyév folyamán
Év

2012
2013
2014
2015
2016

ellátásba
vettek
száma
3
5
4
4
5

A táblázatból megfigyelhető, hogy több mint kétszer annyi a női ellátottak száma, mint a
férfiaké, ennek oka, hogy a férfiak halandósága magasabb, mint a nőké.
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási
területén működtetett szolgáltatások

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 az
igénybevevő lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 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.
2016. január 01-jei hatálybalépéssel átalakult a házi segítségnyújtás szakmai tartalma és két
tevékenységi kör került kialakításra: szociális segítés és személyi gondozás.
A szociális segítés keretében az alábbi szolgáltatások nyújthatók:
- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtás
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
A személyi gondozás keretében a segítség lehetőségei:
- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
- a gondozási és ápolási feladatok elvégzése
- háztartási segítségnyújtás és
- a szociális segítés
Az igény benyújtását követően, az igénybevételt megelőzően el kell végezni a gondozási
szükséglet vizsgálatát. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az
igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében
meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő jogosult-e házi segítségnyújtásra, ezen belül
szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt.
A gondozási szükséglet vizsgálata és a vizsgálat eredményének igazolása értékelő adatlapon
történik. Az értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos a megjelölt orvosi szakkérdésekben
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közreműködik. Az értékelő adatlap másolati példányát a vizsgálat elvégzését követően át
kell adni az igénylőnek, illetve törvényes képviselőjének. Az értékelő adatlap hatálya
határozatlan ideig fennáll, azzal a kitétellel, hogy amennyiben szociális segítés biztosítása
esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet
vizsgálatát ismételten el kell végezni.
Házi segítségnyújtás 2017. évi változásai:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2017. január
01-től hatályba lépett módosítása szerint a házi segítségnyújtás esetében megszűnik az
óraalapú szolgáltatásnyújtás követelménye. A gondozási szükséglet vizsgálatának
eredményeként elért pontszám a jövőben nem korlátozza a házi segítségnyújtás napi
időtartamát. (Megszűnt a napi gondozási szükséglet maximum 4 órás időtartama, csupán az
intézmény személyi feltétele szabhat korlátot a napi személyi gondozási óraszámnak.) A
módosítás célja az ellátott szükségleteihez rugalmasan igazodó szolgáltatás-nyújtás, melynek
konkrét időtartama az ellátást igénylő és a szolgáltató közötti megállapodás eredményeként
kerül megállapításra.
Gondozási fokozatok a gondozási szükségletvizsgálat eredménye alapján
Fokozat Értékelés

Pontszám Jellemzők

0.

Tevékenységeit elvégzi

0 - 19

I.

Egyes
tevékenységekben
segítségre szoruló

24-34

II.

Részleges
szoruló

III.

Teljes ellátásra szoruló

segítségre 35-39

40-56

Az egyén a vizsgált tevékenységeket el
tudja végezni. A szolgáltatás a szociális és
egészségi állapot szinten tartására
korlátozódik.
Az egyén egyes tevékenységekben hetente
többször segítségre szorul vagy figyelmet,
irányítást igényel
Az egyén bizonyos tevékenységek
elvégzésében napi rendszeres segítségre
szorul vagy napi szintű kontrollt igényel.
Az egyén teljes ellátásra, folyamatos
gondozásra, ápolásra szorul, intenzív
odafigyelést és gyakori beavatkozást
igényel

0. FOKOZAT:
A házi segítségnyújtás tevékenységformái közül a szociális segítés a 0. fokozatban akkor
indokolt, ha az ellátást igénylő
 65. életévét betöltötte és egyedül él,
 70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli,
 75. életévét betöltötte,
 egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel - időszakosan vagy tartósan - a lakását nem
képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen képes.
I. ÉS II. FOKOZAT
A személyi gondozás és a szociális segítés a I. vagy II. fokozatban tekinthető indokoltnak.
Ezen esetekben a biztosított tevékenységhez megfelelő megállapodás megkötésével és
dokumentációval biztosítható a szolgáltatást.
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III. FOKOZAT
Idősotthoni ellátás III. fokozat esetén indokolt. Ha a gondozási szükséglet III. fokozatú, a
szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás
igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi
elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.
Lényeges változás, hogy 2017. évtől a házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel
nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más
személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj
megfizetését. Ilyen ellátott után normatív állami támogatás nem igényelhető!
2016. december 31.-én 71 fő ellátásban részesülő gondozási fokozat alapján történő
megoszlása:
Ellátottak gondozási fokozat szerinti megoszlása

4 fő

14 fő

0. fokozat
I.-II. fokozat
III. fokozat

53 fő

Az ellátást igénylő és a szolgáltató között megállapodás, vagy szociális segítésre vagy
személyi gondozásra köthető.
Tevékenységi napló
A házi segítségnyújtás tevékenységnaplója a jövőben több szempontból is meghatározó
jelentőségű dokumentum lesz. Az ellátott számára elvégzett résztevékenységek megnevezése
és a tevékenységek elvégzésére fordított idő mellett a központi költségvetésről szóló
törvényben biztosított állami támogatás elszámolásának, valamint a kötelező szakmai létszám
megállapításának dokumentumává is válik.
A házi segítségnyújtás tevékenységnaplója két részre válik: külön naplót kell vezetni a
szociális segítésre jogosultaknak nyújtott segítő tevékenységekről és a személyi gondozásra
jogosultak ellátása során végzett tevékenységekről.
A központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott támogatásra jogosító
tevékenységeket és résztevékenységeket A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 5. számú melléklet A) rész II. pontja, valamint B) rész II. pontja tartalmazza.
A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei
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Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
–

takarítás a lakás életvitelszerűen használt
fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

–

mosás

–

vasalás

helyiségeiben

(hálószobában,

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
–

bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása

–

segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

–

mosogatás

–

ruhajavítás

–

közkútról, fúrtkútról vízhordás

–

tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység
egyéb szakmai kompetenciát igényel)

–

télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt

–

kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet
veszélyhelyzet elhárításában

kialakulásának

megelőzésében

és

a

kialakult

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyi gondozás keretében:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
–

információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás

–

családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

–

az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való
közreműködés

–

ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
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Gondozási és ápolási feladatok körében:
–

mosdatás

–

fürdetés

–

öltöztetés

–

ágyazás, ágyneműcsere

–

inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése

–

haj, arcszőrzet ápolás

–

száj, fog és protézis ápolása

–

körömápolás, bőrápolás

–

folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)

–

mozgatás ágyban

–

decubitus megelőzés

–

felületi sebkezelés

–

sztómazsák cseréje

–

gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

–

vérnyomás és vércukor mérése

–

hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

–

kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés

–

kényelmi
és
gyógyászati
segédeszközök
karbantartásában való segítségnyújtás

–

a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység
elvégzéséhez való kompetencia határáig)

használatának

betanítása,

Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
– takarítás a lakás életvitelszerűen használt
fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

helyiségeiben

(hálószobában,
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–

mosás

–

vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
–

bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása

–

segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

–

mosogatás

–

ruhajavítás

–

ágyazás, ágyneműcsere

–

közkútról, fúrtkútról vízhordás

– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység
egyéb szakmai kompetenciát igényel)
–

télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt

–

kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet
veszélyhelyzet elhárításában

kialakulásának

megelőzésében

és

a

kialakult

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
Egy ellátott esetében azon napok számának, amelyen személyi gondozást is nyújtottak, éves
átlagban el kell érnie az összes gondozási nap legalább 50%-át.
Azt a napot lehet figyelembe venni személyi gondozásos napként, amelyiken csak személyi
gondozás történt, vagy szociális segítés és személyi gondozás is történt.
A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából
tevődik össze. A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési
díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett
tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani.
Ellátottak létszáma a 2016. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 71 fő :
Ebből: Kistérségi ellátottak létszáma: 31 fő
Szentgotthárdi ellátottak létszáma: 40 fő
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Házi segítségnyújtás igénybevevők 2017. július 31-ai létszáma: 69 Fő
Ebből kistérségi ellátott: 31 fő
Szentgotthárdi ellátott: 38 fő
A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 31 fő településenkénti kimutatása:
1. körzet: Felsőszölnök 2 fő, Szakonyfalu 0 fő, Alsószölnök 0 fő.
2. körzet: Rátót 3 fő, Vasszentmihály 3 fő, Gasztony 3 fő, Rönök 1 fő, Nemesmedves 0 fő.
3. körzet: Rábagyarmat 2 fő, Csörötnek 11 fő, Magyarlak 5 fő
Házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2012-től 2016-ig az éves, valamint 2017. / I
féléves statisztikai jelentések alapján:
6. számú táblázat
Házi segítségnyújtás alapszolgáltatást igénylők létszáma (fő)
Település
2012.12.3 2013.01.3 2014.12.3 2015.12.3 2016.07.3
1.
1.
1.
1.
1.
Szentgotthárd
49
48
60
46
40
Felsőszölnök
2
1
1
2
2
Alsószölnök
1
1
2
1
1
Szakonyfalu
Rönök
2
2
1
2
Vasszentmihály 2
3
3
3
3
Nemesmedves
0
Rátót
1
3
4
4
3
Gasztony
1
0
2
Rábagyarmat
4
5
3
3
5
Csörötnek
11
9
8
9
9
Magyarlak
3
3
3
4
4
Kistérség
25
27
26
27
31
összesen:
Összesen:
74
75
86
73
71

2017.07.3
1.
38
2
1
3
3
3
2
11
5
31
69

A vizsgált 2012-2016 év közötti időszakban az ellátotti létszám a társult településeken
emelkedett, míg Szentgotthárdon folyamatos csökkenés mutatkozik, kivéve 2014. évben
amikor kiugrás látható. Az ellátotti létszám tekintetében is érzékelhetők a módosítások,
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melyek annak érdekében hajtottak végre, hogy a házi segítségnyújtás keretében az igénylő
szükséglete alapján célzottabb szolgáltatásnyújtásra kerüljön sor, és az állami szerepvállalás
erősödjön a nagyobb ellátási szükséglettel rendelkező személyek irányában,
Látható az is, hogy Szakony Nemesmedves esetében továbbra sincs igénylő, Gasztonyban
viszont igénylik a szolgáltatás jelenlétét. Rátóton és Rábagyarmaton folyamatos létszám
emelkedés látható. Csörötnek és Magyarlak településen továbbra is 1 fő gondozónő jelenléte
szükséges.
Házi segítségnyújtás 2016. december 31-ei ellátotti létszámának korcsoport szerinti
megosztása:
2016. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása
Település
életkor
40-59 éves
60-64 éves
65-69 éves
70-74 éves
75-79 éves
80-89 éves

Szentgotthárd
férfi
nő
1 fő

Kistérség
férfi
1 fő
1 fő

1 fő
3 fő
7 fő

90 év feletti

3 fő
4 fő
18 fő

1 fő
1 fő

3 fő

Összes:

12 fő

28 fő

nő
1 fő
2 fő
1 fő
4 fő
16 fő
3 fő

4 fő

27 fő

Ellátottak korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása
2016. XII. 31.-én (71 fő)

40

Fő

30
20

10
0

Az ellátási területen mind a férfiak mind a nők esetében a legtöbb ellátott 80-89 év között
van.
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Az ellátottak 92 %-a (65fő) 65 éven felüli, ebből 65 % 80 év feletti. Az ellátottak 8,5 % -a
aggkorú.
Szentgotthárdon az ellátotti létszám 40 fő, ebből 12 fő férfi, 28 fő nő :
Kistérség településein összesen az ellátotti létszám 31 fő, ebből 4 fő férfi és 27 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 85-90%-a egyedül él,
gyermekei és unokái távol élnek munkájuk miatt nem tudnak az idős ember gondozásából
részt vállalni.
A szolgáltatást igénybevevők tekintetében elmondható, hogy a célcsoportot döntő többséggel
az öregségi illetve a rokkant nyugdíjban részesülő személyek alkotják. Az öregségi
nyugdíjkorhatárt még el nem érők, vagyis az aktív korú személyek aránya (4,3 %)
alacsonyabb, ők elsősorban végstádiumban lévő rákos, daganatos betegek.
A jogosultsági feltételek szigorítása miatt megállapítható, hogy emelkedik azon ellátottak
száma akik egészségi állapotukból kifolyólag, a délelőtti ellátáson kívül a délutáni/esti
gondozást is igényelnek, amely értelemszerűen teljes mértékben megkívánja a személyi és
tárgyi feltételek igénybevételét.
A gondozó szolgálat 7 napos munkarendben, két műszakban (délelőtt és délután)
dolgozik, szakképzett gondozókkal látja el a feladatot.
Szakmai személyi létszám norma változásai a házi segítségnyújtás alapszolgáltatásban:
A házi segítségnyújtás létszámelőírásai keretében új számítási alapként bevezetésre kerül a
gondozásra fordított havi órakeret elszámolás.
A személyi gondozást végző szociális gondozók létszáma a jövőben nem a megállapodások
számához viszonyítva kerül meghatározásra, hanem az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5.
számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplóban ellátottanként, havonta rögzített
időtartamok összesítése alapján kerül megállapításra.
Ez a számítási mód lehetővé teszi, hogy minden szolgálat a nála felmerülő tényleges ellátotti
igények alapján végezze a házi segítségnyújtást és rugalmasan alkalmazkodjon a változó
körülményekhez.
Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra.
A jelenlegi szakmai létszám:
 1 fő vezetőgondozó,
 11 fő szociális gondozó szentgotthárdi feladat ellátásban
 4 fő szociális gondozó kistérségi feladat ellátásban (3 fő 8 órás, 1 fő 4 órás
alkalmazott)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Ezt a szolgáltatást a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtjuk, melynek célja, hogy az önálló
életvitel fenntartása mellett kialakuló krízishelyzeteket elhárítsuk, az igénybe vevők
biztonságérzetét erősítsük és a szükséges, szakszerű segítségnyújtás minél gyorsabb
biztosításával a súlyosabb helyzetek kialakulását megelőzzük.
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat.
2013. július 01. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosítja. A fenti időponttól a Főigazgatóság a fenntartóval
megkötött feladat-ellátási megállapodás keretében láttatja el a feladatot.
Szerződés időtartama: 2017.01.01-től – 2017.12.31-ig
A működési engedély alapján kihelyezhető jelzőkészülékek száma: 60 db.
2016. évre vállalt feladatmutató: 49 db jelzőkészülék.
2016. évi működési támogatás összege: 1.688.284,- Ft/év (844142 Ft/félév)
2016. évi ténylegesen teljesített feladatmutatók: 51,69
I. félév: 49,69 (visszafizetendő: 0,- Ft)
II. félév: 53,68 (visszafizetendő: 0,- Ft)
2016. évi személyi térítési díjbevétel összege: 1.306515 ,- Ft.
2017. évre vállalt feladatmutató: 49 db jelzőkészülék.
Finanszírozási
szerződés alapján
Vállalt feladatmutató
Működési támogatás
összege
Ténylegesen teljesített
feladatmutató
Kiutalt
támogatási
összegből
visszafizetendő

2015. / I. félév

2015. / II. félév

2016. /I. félév

2016./II. félév

49 db
844 142 Ft

49 db
844 142 Ft

49 db
844 142

49 db
844 142

42,99 db

47,97 db

49,69

53,68

74 921Ft

12 840 Ft

0 Ft

0 Ft

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 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.
2016. december 31.-én kihelyezett készülékek száma: 56 db
Ebből: 16 db a kistérségben
40 db Szentgotthárdon van kihelyezve és valamennyien szociálisan rászorultak.

202

2017. augusztus 30-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
2016. december 31-én ellátást igénylők szociális rászorultság szerinti megoszlása
○ Egyedül élő 65 év feletti személy: 48 fő
○ Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy: 4 fő
○ Egyedül élő pszichiátriai beteg: 2 fő
○ Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti: 2 fő
○ Kétszemélyes háztartásban élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy: 0 fő
Jogosultsá gi fe lté te le k me goszlá sa 2016 (fő)
Egyedül élő 65 év felet t i

4 fő 2 fő

2f ő

Egyedül élő fogyat ékos
személy

0 fő

Egyedül élő pszichiát riai bet eg

48 f ő

Két személyes házt art ásban élő
65 év felet t i személy
Két személyes házt art ásban élő
fogyat ékos, vagy pszichiát riai
bet eg

Az ellátottakból házi segítségnyújtást is igénylők száma: 30 fő (18 fő Szentgotthárdon, 12 fő
kistérség településein)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénylők száma 2017. július 31-én: 50 fő
Szentgotthárd: 33 fő, Kistérség: 17 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2012-től 2016-ig az éves, valamint
2016. évi statisztikai jelentések alapján.
település

2012.12.3
1.
Szentgotthárd 31
Felsőszölnök
Alsószölnök
1
Szakonyfalu
Rönök
1
Vasszentmihál 1
y
Nemesmedves Rátót
1
Gasztony
Rábagyarmat Csörötnek
7
Magyarlak
5
Kétvölgy
Apátistvánfalv a
Orrfalu
-

2013.01.3
1.
27
1
1
1
1

2014.12.3
1.
29
1
1
1
1

2015.12.3
1.
36
1
1

2016.12.3
1.
40
1
1

2017.07.3
1.
33
1

1
1
6
4
-

1
3
5
-

3
1
4
4
1
-

3
2
2
3
3
1
-

3
3
2
3
4
1
-

-

-

-

-

-

203

2017. augusztus 30-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
Kistérség
összesen:
Összesen:

16

16

13

15

16

17

43

43

42

51

56

50

2012-ben felvétel nem történt, viszont megszűnés sem. Ugyanez a stagnálás mondható el a
2013.-2014 évben is mint a társult településeken, mint Szentgotthárdon, ugyanannyi felvétel
történt, mint megszűnés. 2015.-2016.-ban az ellátotti létszám emelkedése tapasztalható.
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, Rátót,
Gasztony , Rábagyarmat, akik a kistérségi igénylőknek 85-90 %-át tették ki a vizsgált
időszakban.
Viszont Nemesmedves, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Orrfalu, Rönök tekintetében
egyáltalán nem történt igénybe vétel.
Kétvölgy, Vasszentmihály, illetve Alsószölnök településeken pedig csak egy-egy ellátottnak
nyújtottunk szolgáltatást.
2016. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása
Település

Szentgotthárd

Kistérség

életkor

férfi

férfi

40-59 éves

1 fő

nő

Nő

60-64 éves
65-69 éves

1 fő

1 fő

70-74 éves
75-79 éves

1 fő
2 fő

6 fő
5 fő

2 fő

80-89 éves

3 fő

17 fő

12 fő

90 év feletti

1 fő

3 fő

1 fő

Összes:

9 fő

31 fő

0 fő

16 fő
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Az ellátottak nemek szerinti eloszlásánál, e szolgáltatásnál is mutatkozik a demográfiai
jellemző, az ellátottak 84 %- a nő, 16 %- a pedig férfi. Mindkét nem esetében a 80 év felettiek
aránya a legmagasabb.
Jogosultság szerint 96 %-a egyedül élő, ezen belül 4 % pszichiátriai beteg, 8 % súlyosan
fogyatékos személy. Kétszemélyes háztartásban élő az ellátottak 4 %-a.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás engedélyezett létszámkerete: 2 fő.
Kimutatás a segélykérések számáról és azok okairól 2012-2016 között
téves
riasztás
Összesen
pszichés
Betegség, higiénés
egyéb
év hónap
elesés
amelynél
krízishelyzet segítségkérések
probléma
rosszullét szükséglet
ok
kiszállás
száma
történt
2012.
11
13
22
11
3
1
61
2013.

2

12

15

4

3

-

1

37

2014

0

8

12

50

3

2

-

75

2015.

10

4

6

20

5

6

1

52

2016.

1

21

14

2

2

0

2

42

58

69

87

16

9

4

267

Összesen 24

A táblázatból megállapítható, hogy a vizsgált időszakban 267 esetben került sor
segítségkérésre.
Ebből:
24 esetben pszichés probléma ( 9,0 %)
58 esetben elesés ( 21,7 %)
69 esetben betegség, rosszullét, (25,8 %)
87 esetben higiénés szükséglet, (32,6 %)
miatt kérték a segítséget
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9 esetben egyéb ok, (3,4 %)
4 esetben krízishelyzet (1,5 %)
16 esetben téves riasztás, (6,0 %)
2012.-2016. segélykérés okai

Pszichés
1,50%
3,40%

6%

Elesés

9%
21,70%

Betegség, rosszullét
Krízishelyzet

32,60%

Higiénés szükséglet
25,80%

Téves riasztás
Egyéb

A riasztások legnagyobb százaléka higiénés szükséglet kielégítése kapcsán illetve 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.

Támogató Szolgálat
A támogató szolgálat finanszírozási rendszere megújult, ezért a pályázati rendszer 2016.
január 1-jétől megszüntetésre került, és a fenntartó a költségvetési törvény által meghatározott
feltételek szerinti támogatásban részesül, azonban a támogatási összegek és feltételek,
elszámolásuk hasonló a pályázati rendszerhez.
A támogatási rendszer 2 részből áll:
 a vállalt feladatmutatótól függetlenül jelentkező állandó költségek fedezetére szolgáló
alaptámogatásból,
 és a vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatásból.
Az egy feladategység támogató szolgáltatás esetén a szociálisan rászorult személyek
segítésével töltött 1 óra (halmozottan fogyatékos és autista személy esetén 40 perc), illetve a
szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer.
A jogszabály bevezette a kötelezően teljesítendő feladatmutató fogalmát is, amely támogató
szolgáltatás esetén évi 3000 feladategység. Emellett meghatározásra került, hogy évente
minimum 1200 feladategységet, vagy annak időarányos részét kell személyi segítéssel
teljesíteni.
A Támogató szolgálat engedélyezett létszámkerete: 4 fő
Működési hó: 12 hónap
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt, a támogató szolgáltatást,
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott
közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése c. felhívásban
szereplő gépjármű vásárlására adtunk be pályázatot, amely sajnos nem nyert.
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Ezért az intézmény önerőből, 2016. decemberében egy új Renault Trafic 8+1 férőhelyes
mikrobuszt vásárolt, melynek pénzügyi fedezete a régi gépjármű eladása, valamint hagyatéki
forrás.
Az új gépjármű is alkalmas kerekes székes személyek szállítására, rendelkezik mobil
rámpával, 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel, a busz oldalajtajához szerelhető kazettás
lépcsővel és GPS rendszerrel, kötelező és casco biztosítással.
A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja a szociálisan rászorultnak
minősülő súlyos fogyatékos személyek köre:
 látási fogyatékosság,
 hallási fogyatékosság,
 értelmi fogyatékosság,
 mozgásszervi fogyatékosság,
 pervazív fejlődési zavarok,
 halmozottan fogyatékosság,
 egyéb fogyatékosság.
Súlyosan fogyatékos személy az, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi
járadékában illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül.
A célcsoport igényeinek és elvárásainak megfelelően személyi segítő szolgálatot, szállító
szolgálatot, valamint információs és tájékoztató szolgáltatást működtetünk. A szolgáltatások
biztosításával elsődleges cél, hogy minél magasabb szinten megőrizzük az ellátottak önálló
életvitelét, autonómiáját lakókörnyezeten belül és azon kívül. Szolgáltatásainkat szociálisan
nem rászorultak, piaci alapon is igényelhetik. A pályázati rendszer bevezetésével kötelezően
teljesítendő feladatmutatókat kellett és kell teljesíteni most is.
Feladatmutató igények teljesülése
Finanszírozási
szerződés
alapján
Működési
támogatás
összege
Vállalt
feladatmutató
Ténylegesen
teljesített
feladatmutató
Teljesítés
aránya
Kiutalt
támogatási
összegből
visszafizetendő

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

8.550.000 Ft 8.848.500 Ft

8.550.000 Ft 8.697.500 Ft 8.967.000
Ft

3200

3371

3200

3315

3315

6845,1831

5832,6735

4838,85

4962,5665

4689,6882

213,9%

173%

151,2%

149,7%

141,5%

0 Ft

0F

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Mint a táblázatból is látható, a ténylegesen teljesített feladatmutató minden évben meghaladta
a szerződésben vállalt feladatmutatót, ezért az elmúlt években visszafizetési kötelezettség
nem keletkezett.
2013, 2014-ben a ténylegesen teljesített feladatmutató csökkenése azzal is magyarázható,
hogy a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló
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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 teljesített feladatmutatók éves megoszlása a személyszállítás és a személyi segítés között,
2012-2016

55,5

2016

44,5

51

2015

49

47,3

2014

52,7

43,4

2013

56,6
60,4

2012
0
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20

30

39,6
40

Szállítás

50

60

70

80

90

100

Személyi segítés

A teljesített feladatmutatók éves megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a szállítás és a
személyi segítés aránya 2013-tól fokozatosan a szállítás felé tolódott.
Támogató szolgáltatást igénybe vevők adatai 2012-től 2016-ig az éves statisztikai jelentések
alapján
Támogató szolgálat
Település
Szentgotthárd
Csörötnek
Rönök
Magyarlak
Rábagyarmat
Szakonyfalu
Rátót
Összesen:

2012.12.31
21
4
1
3
1
1
1
32

2013.12.31
24
3
1
2
2
2
0
34

2014.12.31
21
3
1
3
2
0
0
30

2015.12.31.
26
4
0
2
3
0
0
35

2016. 12. 31.
26
3
0
3
3
0
0
35

A 2016-os évben az ellátásból kiesett 6 fő elhalálozás, szolgáltatás lemondása, lakóhely
változtatás és szociális intézménybe költözés miatt. Új felvételes szintén 6 fő volt.
A támogató szolgáltatást igénybevevők közül az év végén 17 fő egyedül és 18 fő családban él.
2016. december 31-i ellátotti létszám megoszlása szociális rászorultság alapján
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2016. december 31-i ellátotti létszám: 35 fő

Szociálisan rászorult

Szociálisan nem rászorult

Szentgotthárd

6 fő

20 fő

Magyarlak

2 fő

1 fő

Csörötnek

0 fő

3 fő

Rábagyarmat

1 fő

2 fő

Összesen

9 fő

26 fő

Az ellátottak 74 %-a Szentgotthárdon él, míg 26 %-uk a kistérségben. A fogyatékosság típusa
szerint: értelmi fogyatékos 2 fő, látássérült: 3 fő, mozgássérült 4 fő, halmozottan sérült 0 fő,
egyéb kategória: 0 fő. Térítési díjat minden ellátott fizet.
Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2016. december 31-én

209

2017. augusztus 30-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
Ellátottak korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása
2016. XII. 31.-én (35 fő)

65-69 év közötti nő
70-74 év közötti ffi.
70-74 év közötti nő
75-79 év közötti ffi.
75-79 év közötti nő
80-89 év közötti ffi.
80-89 év közötti nő
90- év feletti ffi.
90- év feletti nő

14-17 év közötti fiú
14-17 év közötti lány
18-39 év közötti ffi.
18-39 év közötti nő
40-59 év közötti ffi.
40-59 év közötti nő
60-64 év közötti ffi.
60-64 év közötti nő
65-69 év közötti ffi.

12
10
8
6
4
2
0

0-5 év közötti fiú
0-5 év közötti lány
6-13 év közötti fiú
6-13 év közötti lány

Fő

Támogató szolgálat

Az elmúlt években a szolgáltatásokat leginkább a fogyatékkal élő gyermekek, és az idős
generáció vette igénybe. 2016-ban az arány egy picit megváltozott. Az igénybevevők között a
18-59 év közöttiek is megjelentek (11%). A férfi és női igénybe vevők életkori megoszlása
jelentős különbségeket mutat, és a nők dominanciája leginkább a 65 év feletti kategóriákban
jelenik meg.
A szállítást döntő többségében a fogyatékkal élő kiskorú gyermekek veszik igénybe, mivel
speciális fejlesztésük érdekében a szombathelyi és a rumi közoktatási intézmények tanulói. Ez
azért nagy jelentőségű, mivel helyi szinten nem biztosított a szociálisan rászorult és nem
rászorult kiskorúak speciális oktatási-nevelési szolgáltatásokhoz való hozzáférése.
Az inaktív korosztály, az idősebb generáció a szállítás során 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.
Személyi segítés körében elsősorban a következő tevékenységeket igénylik az ellátottak:
gondozási-ápolási tevékenységek, felügyelet biztosítása, háztartási segítségnyújtás,
segítségnyújtás közszolgáltatások igénybevételében, ügyintézés, mobilizáció lakókörnyezeten
belül, személyszállításhoz kapcsolódó személyi segítés (felügyelet, kísérés).
2017. július és augusztus hóban 7 fő kérte és kéri a támogató szolgálat szolgáltatásait.
Közülük 4 fő kiskorú gyermek, akik a szombathelyi Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs
Központban kezdik meg tanulmányaikat 2017. szeptemberétől. A kisbusz szállítási kapacitása
100% kihasználású lesz.

Közösségi Pszichiátriai alapellátás
A finanszírozási rendszer szintén megváltozott, így 2016. január 01-jétől a fenntartó a
költségvetési törvény által meghatározott feltételek szerinti támogatásban részesül, azonban a
támogatási összegek és feltételek, elszámolásuk hasonló a pályázati rendszerhez.
A támogatási rendszer 2 részből áll:
 a vállalt feladatmutatótól függetlenül jelentkező állandó költségek fedezetére szolgáló
alaptámogatásból,
 és a vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatásból.
Az egy feladategység pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a
külön jogszabályban foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10
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kódkönyv F 00-09 vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott. Kötelezően teljesítendő
feladatmutató éves átlagban 40 fő.
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt, a támogató szolgáltatást,
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott
közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése c. felhívásban
szereplő informatikai eszközök beszerzésére adtunk be pályázatot, amely támogatásban
részesült.
A támogatási szerződés száma: FEJL-B-002/0-2016. Beszerzésre került egy HP LASERJET
PRO 400 színes multifunkciós nyomtató.
A közösségi pszichiátriai alapellátás célja, hogy ellátást igénylő személyt minél tovább
megtartsa az eddigi életterében, segítséget, illetve támogatást nyújtson az ellátást igénylő és
szűkebb környezete részére. A szolgáltatás során hosszú távú egyéni szükségletekre alapozott
gondozást kínálunk, melynek során építünk az ellátottak aktív és felelős részvételére,
valamint a természetes közösségi erőforrásokra. A szolgáltatás hatékony biztosítása
érdekében alapvető fontosságú a kliens motiválása, bizalmának megnyerése. Célunk elkerülni
a kirekesztettséget és az izolációt, a betegek állapotában a visszaesések un. relapszusok száma
csökkenjen a korai figyelmeztető tünetek korai észlelésével. A közösségi gondozók a
szolgáltatásokat többnyire az ellátott otthonában végzik, a folyamatos kapcsolattartást segíti a
munkatársaknak biztosított szolgálati telefon.
A közösségi pszichiátriai alapellátás térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás.
A közösségi pszichiátriai alapellátás szolgáltatásai:
 állapot- és életvitel felmérés (problémafeltárás, személyes célok felmérése)
 problémaelemzés, problémamegoldás (a személyes célokat akadályozó problémák
feltárása, a változtatásra motiváló tényezők és a jelenlegi probléma megoldó stratégiák
feltárása)
 készségfejlesztés (életviteli készségek, önellátási képességek, szociális készségek,
alapvető társalgási készségek, kommunikációs tréningek megszervezése, a munkára
felkészítő tréning megszervezése)
 szociális ügyintézés
 speciális stratégiák (szorongás kezelése, a napi tevékenység megszervezése, az alvás
szabályozása, az agresszió kezelése, a gyógyszer-compliance segítése stb.)
 egyéni esetkezelés
 csoportokkal végzett munka
 természetes támogató háló szervezése
2012-től a kötelezően teljesítendő feladatmutatók alakulását a következő táblázat szemlélteti.
Feladatmutató igények teljesülése
Finanszírozási
szerződés alapján
Vállalt
feladatmutató
Működési
támogatás összege
Ténylegesen
teljesített

2012.év

2013.év

2014. év

2015. év

2016. év

40

41

42

42

42

8.000.000 Ft

8.150.000 Ft

8.300.000 Ft

8.300.000 Ft

8.300.000 Ft

48,68

49,57

44,70

44,41

42,1149
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feladatmutató
Kiutalt támogatási 0 Ft
összegből
visszafizetendő

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Az elmúlt évek során az ellátotti létszám emelkedésével fokozatosan növekedett a vállalt
feladatmutató is.
A szolgáltatás ellátotti létszámának alakulása kistérségi szinten 2012-től 2016-ig, az éves
statisztikai jelentések alapján
Közösségi pszichiátriai alapellátás
Település
2012.12.31
Szentgotthárd
33
Csörötnek
6
Rönök
2
Kétvölgy
2
Alsószölnök
2
Apátistvánfalva
1
Magyarlak
2
Összesen
48

2013.12.31
36
5
2
2
2
1
2
50

2014.12.31
30
5
2
2
2
1
2
44

2015.12.31
29
5
2
3
2
1
2
44

2016.12.31.
31
5
2
2
1
1
1
43

2016. december 31-én összesen 43 ellátottunk volt, amelynek 72 %-a Szentgotthárd, 28 %-a
kistérség területéről. Ebből 65 % a nők aránya (28 fő) és 35 % a férfiak aránya (15 fő). Az
ellátottak közül 9 fő vette igénybe a Városi Gondozási Központon belül az idősek klubja
szolgáltatásait, 3 fő az étkeztetést és 1 fő a házi segítségnyújtást, 1 fő a támogató szolgáltatást.
A 2016-os évben az ellátásból kiesettek száma 4 fő szolgáltatás lemondása, szociális
intézménybe költözés, valamint lakóhely változtatás miatt. Az új felvételesek száma 3 fő volt.
Az ellátottak 65 %-a családban él, míg 35 %-a egyedül.
A közösségi pszichiátriai alapellátásban előforduló mentális betegségek - 2016. december 31én.
 BNO F 20-29: Schizophrenia, schizotypias és paranoid zavarok: 27 fő
 BNO F 31-33: Hangulatzavarok – Bipoláris affektív zavar és depressziós
megbetegedések: 15 fő
 BNO F 40-42: Fóbiák – szorongásos kórképek: 1 fő
Schizophrenia betegséggel él ellátásunkban az ellátottak 63 %-a, depressziós
megbetegedésben szenved 35 %-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 – 2016. 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 (47 %), de a 18-39 év közöttiek is nagyobb számban
jelen vannak (19%). Inaktív, időskori nyugdíjban részesülő ellátotti létszám 35 %. Az
ellátottak közül 19 fő rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül. Az ellátottak közül
csak 7 fő dolgozik. Ez annak is tudható be, hogy klienseink többsége alacsony iskolázottságú,
védett munkahely kevés van térségünkben és munkaerőt befogadó kapacitásuk korlátozott.
Közfoglalkoztatási programban 1 fő dolgozik. 1 fő volt, aki semmilyen pénzbeli juttatásban
nem részesült.
Klienseink számára a csoportokat kéthetente egy alkalommal tartjuk intézményünk közösségi
helyiségében. Csoportfoglalkozásaink: zeneterápia, kreatív – kézműves csoport,
személyiségfejlesztő és pszichoedukációs csoport.
A gondozási folyamat eredménye alapján az ellátottak életminősége javult,
kiegyensúlyozottabb lett a betegek mentális és fizikális állapota. A kliensek ellátása során
nagy gondot fordítunk a komplex gondozásra, minden területen pozitív változás elérésére
törekedünk. Az ellátottak állapotának folyamatos figyelemmel kísérése által, annak
romlásának azonnali felismerésével sikerül kiküszöbölni a betegségre jellemző
állapotrosszabbodást, ennek következtében a klienseknél csökkent a krízishelyzetek száma.
A rendszeres ambuláns kezelés mellett a klienseknél csökken a kórházba kerülés gyakorisága,
az absztinens időszakok hossza kitolódik. A munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a
természetes segítők, támogatók felkutatására és a kliensek gondozásába való bevonására.
A szolgálat együttműködő kapcsolatot alakított ki a közösségi munkacsoport tagjaival
(pszichiátriai gondozó, háziorvosok, hivatásos gondnokok, Közös Önkormányzati Hivatal,
Család- és Gyermekjóléti Központ, Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségi Pont,
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 igénybevétele önkéntes, ingyenes. A segítséget
ellenszolgáltatás nélkül vehetik igénybe a közösségi ellátást.

kérők mindenféle
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3. Jövőbeni célok, feladatok az intézményben











Az intézmény által működtetett kötelező és önként vállalt alapszolgáltatások
vonatkozásában a határozatlan időre szóló működési engedélyek valamint a
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzések megtartása, ennek érdekében a
személyi és tárgyi feltételeknek a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti
biztosítása.
2018. január 01-től Támogató Szolgálat részére 1 fő szakmai létszámfejlesztés
biztosítása.
Közigazgatásilag a városhoz csatolt településeken élők részére a szociális étkeztetés
lehetőségének a biztosítása hétvégén és ünnepnapokon is.
A Házi segítségnyújtás , a Támogató Szolgálat és a Közösségi Pszichiátriai
Alapellátás szakfeladatok kistérségi folyamatos és zökkenőmentes gondozónői
feladatellátása érdekében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz a
támogató szolgáltatást működtető és befogadó szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére
benyújtott pályázat negatív elbírálása esetén saját erőből 1 db személygépkocsi
beszerzése.
A beszerzendő gépkocsi típusa: Dacia Sandero, tervezett költsége: 3.500.000,- Ft,
forrása: hagyatéki pénzmaradvány.
A beszerzés indoka: a személyi segítést, a szociális és közösségi gondozást végző
gondozónőknek a kistérséghez tartozó településekre való eljutása nehézséget
okoz, mivel a személyzet saját gépkocsival nem rendelkezik, illetve a folyamatos
munkavégzés helyi tömegközlekedéssel nem megoldható.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kétirányú kommunikációs feltételeknek
nem megfelelő készülékek fokozatos cseréje vagy bérlése (az állami szerepvállalástól
függően)
A szolgáltatásoknak helyet adó Arany János út 1. szám alatti Gondozási Központ
épületének felújításával, karbantartásával kapcsolatos tervek és feladatok:
 Fűtéskorszerűsítés folytatása, az elhasználódott radiátorok cseréje. A folyamat az
akadálymentesítési pályázat kapcsán elkezdődött folytatásra vár.
 Villamoshálózat elavult, korszerűsítésre vár. A technikai berendezések számának
növekedésével (számítógépek, stb.) az elöregedett hálózat nem bírja a terhelést.
(Gyakran lecsapja a biztosítékokat.)
 Tálalókonyhában a vízvezeték és szennyvízhálózat felújítása, csempe, járólap
cseréje. Kettő és háromfázisú mosogatók cseréje.
 Gazdasági bejáratnál a külső lépcső járólapozása.
 Intézményi udvar aszfaltos részének cseréje.
 Idősek klubja épületén a tetőszerkezet javítása, pala cseréje.
 Idősek klubja épületében a nyílászárók cseréje.
 Külső lábazat javítása, festése.
 Klíma berendezés szerelése a közösségi termekben.
Az Arany János út 3. szám alatti, volt Gondozóház épületének visszaadása saját
intézményi feladatellátás céljára. (Jelenleg a Nevelési Tanácsadó működik benne.)
Az épület újrahasznosításának indoka:
Az Arany János út 1. szám alatti épületben egyrészt a szervezeti egységek részére nem
nem biztosíthatók irodai helyiségek, nincs irattári helyiség, másrészt az alkalmazottak
méltatlan körülmények között végzik a fokozott pszichés megterheléssel járó napi
munkájukat, mivel nem áll rendelkezésre adminisztrálásra alkalmas helyiség, nincs
személyzeti öltöző és zuhanyzó.
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IV.

Szentgotthárd Város Önkormányzata középtávú szociális
szolgáltatásfejlesztési terve

FELADAT

FELELŐS

HATÁRIDŐ

Jelen
szociális
szolgáltatástervezési KÖH
koncepció elfogadását követő kétévenkénti
felülvizsgálat.

2019.november

Az
intézmények
tekintetében
a Önk., intézmények
határozatlan
működési
engedély
megtartása érdekében a jogszabályi
előírásoknak megfelelően az intézmények
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

folyamatos

A Hivatal továbbra is a rászorulók számára KÖH
rendkívüli települési támogatást nyújt
pénzbeni illetve természetbeni formában.

folyamatos

A Család-és Gyermekjóléti Központ Önk.,
Család-és 2018. évi költségvetés
intézményénél az iskolai szociális munka Gyermekjóléti
tervezés
személyi feltételeinek megteremtése, +2 fő Központ
alkalmazása 2018. szeptemberétől
Városi Gondozási Központ intézményénél Városi
1 fő szakmai létszám bővítés a Támogató Központ
Szolgálatnál 2018. január 01-től
KÖH

Gondozási 2018. évi költségvetés
tervezés

Közigazgatásilag a városhoz csatolt Önk.,
Városi folyamatos
településeken élők részére a szociális Gondozási Központ
étkeztetés lehetőségének a biztosítása
hétvégén és ünnepnapokon is
A Városi Gondozási Központnál gépjármű Városi
beszerzése sikertelen pályázat esetén
Központ

Gondozási pályázati
eredményhirdetést
követően
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állam,
Városi folyamatos
és/vagy
ellátási területen a nem megfelelő Gondozási Központ
pályázati forrás bevonása
készülékek fokozatos cseréje vagy
készülékek bérlése
A
Gondozási
Központ
épületének Önk.
felújítása, karbantartása ütemezés alapján:
- belső felújítás
- fűtéskorszerűsítés
- villamoshálózat felújítása
- tálalókonyhában mosogatók cseréje,

folyamatos,
költségvetésben tervezni
és/vagy pályázati forrás
bevonása

vízvezeték és szennyvízhálózat cseréje
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klíma beszerelés a közösségi termekbe
épület külső felújítása
tetőszerkezet javítása, pala –csere
nyílászárók cseréje
lépcső járólapozás
udvar aszfaltos részének cseréje.

A Gondozóház épületének hasznosítása Önk.
szociális feladatellátásra.

a Ped. Szakszolgálat
kiköltözését követően

216

