TARTALOMMUTATÓ
I. számú fogászati körzetben kompresszor csere kérelme.
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból.
Skorpió SE - kérelme.
Szentgotthárdi VSE - tekeszakosztályának kérelme – bábucsere.
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017.
Tájékoztatás az „Ipari parkok energiahatékonyságának növelése energetikai
együttműködések, valamit kölcsönös energiaszolgáltatások segítségével” (EE18-2017) c. pályázatról.
7. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet
Melléklet módosítása.
8. 1/2017. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítása.
9. A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítása.
10. A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III. 26.) önkormányzati rendelet
módosítása.
11. A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása.
12. Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi bérleti díjának felhasználása.
13. A közbeszerzési eljárások ellenőrzése.
14. Telekhatár-rendezési kérelem. (Bouti Csaba és Boutiné Nagy Hajnalka)
15. Pályázati lehetőség bérlakások felújítására vonatkozóan.
16. SZET Szentgotthárdi Kft TEÁOR számának kiegészítése.
17. Leopold Ferenc Közterület-használat ügye.
18. Felügyelő bizottsági tag megválasztása.
19. Szentgotthárdi Ipari Park Kft TEÁOR számának kiegészítése.
20. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatokról.
21. Közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása. Úthálózat (úttest, járda,
kerékpárút) műszaki állapotának áttekintése. Felújítási munkák tervezése,
ütemezése.
22. Temetkezési szolgáltatás tapasztalatai, temetők fenntartásának, rendjének
áttekintése.
23. Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési
terv végrehajtásáról, a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Tárgy: I. számú fogászati körzetben kompresszor csere kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. június 28 -i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A mellékelt kérelemmel fordul az I. számú felnőtt fogászati körzet fogorvosa Dr. Kocsis
Beatrix a Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. sz. Melléklet).
A doktornő 2014. október 01. időponttól tölti be az I. számú felnőtt fogorvosi körzetet. 2015.
júliusában az Önkormányzat új fogászati kezelőegységet vásárolt a körzetbe. A fogászati
kezelőegységhez tartozó kompresszor az elmúlt két évben többször is meghibásodott,
karbantartásra szorult, a meghibásodás többször akadályozta a megfelelő munkavégzést. A
szakemberek véleménye, és a Doktornő kérése, hogy a kezelőegységhez erősebb kompresszor
szükséges – tehát a jelenlegit le kellene cserélni, a megfelelő szakellátás érdekében.
A beszerző céggel egy kedvezőbb konstrukcióban is megegyezhetünk: a cég képviselője
Cattani kompresszort ajánlott br. 350.000,- Ft értékben, úgy hogy a jelenlegi már két éve
használt kompresszort 100.000,- Ft értékben be tudják számítani –> így (bruttó)
250.000,- forintba kerülne az új, erősebb kompresszor.
A körzetet ellátó fogorvossal kötött Egészségügyi Ellátási Szerződés alapján a megbízó
önkormányzat biztosítja a minimum szakmai feltételeket, melyhez a megfelelő kompresszor is
hozzátartozik.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
-

-

-

Mi indokolja a beszerzést/szolgáltatást?
A fogászati kezelőegységhez tartozó kompresszor gyakori meghibásodása, amely
többször akadályozta a fogászati ellátást. A szakemberek javaslata és a Doktornő
kérése, hogy a kezelőegységhez erősebb kompresszort szerezzen be a tulajdonos.
Mi a hosszú távú kihatása?
Valószínűsíthetően a fogorvosi ellátást zavartalanul lehet biztosítani.
Mi történik a beszerzés elmaradása esetén?
További meghibásodások (és javítási költségek) fordulhatnak elő.
A pályázat megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak-e?
Nem tervezett erre összeget az Önkormányzat, tehát a beszerzéshez forrást is kell találni
az Önkormányzat költségvetésében.
Fenntartási időszak van-e?
Nem releváns.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. számú fogorvosi körzetet
ellátó Dr. Kocsis Beatrix kérelmét megismerte és támogatja az új Cattani kompresszor
beszerzését 250.000,- Ft értékben a ………………….terhére.
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Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2017. június 15.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. Melléklet
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2.sz. Melléklet
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Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket
támogató alapból
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. június 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi alap”-nak
nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Civil Alap) különített el az Önkormányzat
2017. évi költségvetésében 6.100.000,- Ft értékben.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 66/2017. számú határozatában
elfogadta a 2017. évre vonatkozó Civil Alap Szabályzatát, amely jelen előterjesztés 1. számú
melléklete.
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Szabályzat értelmében egy-egy
döntésnél csak az adott pályázati időszakban megvalósuló programokra nyújthatnak be
kérelmet a civil szervezetek, illetve városrészek. Ezért fontos, hogy a kérelmek elbírálásánál
körültekintően járjanak el és figyeljenek arra, hogy minden időszakban álljon rendelkezésre
megfelelő összeg a támogatások odaítéléséhez.
A beérkezett kérelmek:
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek
érkeztek be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével terjesztünk a Tisztelt
Képviselő-testület elé:
I.

CIVIL KERET (Rendelkezésre álló összeg: 1.600.000,- Ft)

1. ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány kérelme:
Az Alapítvány egyrészt a Szentgotthárdi Történelmi Napokhoz kapcsolódva a Nyugati
Gyepük Pajzsa hagyományőrző csoport meghívásához, másrészt a különböző
bemutatókon használt
íjvesszők beszerzéséhez igényel támogatást az
Önkormányzattól.
Céljuk, hogy az egyik legautentikusabb X. századi kort megidéző hagyományőrző
csoport meghívásával, akik között tudományos szakemberek is vannak, színesebbé
tegyék a Szentgotthárdi Történelmi Napok hagyományőrző programjait. Emellett
pedig szeretnének íjvesszőket vásárolni. Mivel a Történelmi Napokon, iskolai
bemutatókon, nyári táborokban ingyenesen lehetőséget biztosítanak mindenki
számára, aki szeretné kipróbálni az íjászatot, ez a leggyorsabban fogyó eszközük,
amelyet folyamatosan pótolniuk szükséges.
Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 2000 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. g)/
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2. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány kérelme:
Az Alapítvány az idei Csodaszarvas tábor költségeihez kéri az Önkormányzat anyagi
támogatását. Az Arany János Iskola minden nyáron táborozási lehetőséget biztosít
tanulói számára, mivel a szülőknek sok esetben gondot jelent gyermekeit
felügyeletének megoldása a nyári szünidő alatt. A természetvédelmi táborban a
gyerekek hasznosan tölthetik idejüket és bővíthetik a környezetismeret órákon
elsajátított tudásukat. A tervezett programok között szerepel a környezetóra a
tanösvényen, népi kézműves foglalkoztató, korongozás, interaktív történelemóra,
csónakázás, stb. A tábor költségei évről évre emelkednek, amelyet nem szeretnének
teljes egészében a szülőkre terhelni.
Az igényelt támogatás összege: 80.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 52 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.2. b)/
3. Nagyboldogasszony Plébánia kérelme:
A Plébánia az idei nyári hittantábor költségeihez igényel támogatást az
Önkormányzattól. Az idei tábort Szombathelyen tervezik az Egyházmegyei
Kollégiumban, ahol biztosított a gyerekek számára a szállás és az étkezés. Terveik
szerint bejárják Szombathely nevezetességeit, elviszik a gyerekeket a fürdőbe, illetve a
Kalandvárosba, de meglátogatják a múzeumfalut és az arborétumot is.
Az igényelt támogatásból szeretnék fedezni a felnőtt kísérők költségeit, hozzájárulni
azon családok befizetéséhez, akik nehezen engedhetik meg maguknak a gyerekek
nyári táboroztatását, illetve a napi háromszori étkezés felett egy-egy uzsonnát vagy
fagylaltozást.
Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 20 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.2. b)/
4. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület kérelme:
Az Egyesület a „Nyugdíjas Barátság Tekekupa” szervezési költségeihez igényel
támogatást az Önkormányzattól. A tekekupára szeptemberben kerül sor, admelyen
Hodos, Muraszombat, a szombathelyi Aranykorúak és a helyi tekecsapat vesz részt. A
verseny megszervezésével az Egyesület célja a nemzetközi és sportkapcsolatok
erősítése. Az igényelt támogatást a pályadíjak megfizetésére fordítják.
Az igényelt támogatás összege: 35.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 25 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.8. a)/
5. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme:
Az Alapítvány az idei nyári Művészeti tábor szervezéséhez igényli az Önkormányzat
támogatását. A tábor alapkoncepciója, hogy intenzív szakmai munka és tábori
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közösségi élmények segítségével juttassák a gyerekeket a művészetek közelébe. A
tanévközi próbákhoz képest a foglalkozások intenzitását a tábori körülmények között
többszörösére lehet növelni. A táborban elérhető fejlődés több hónapos tanévközi
munkával egyenértékű. Az idei tábor helyszíne Badacsonytomaj, a gyerekek
felügyeletét a zeneiskola tanárai látják el. A hét munkáját a helyszínen táborozó
koncerttel tervezik összefoglalni. Az igényelt támogatást a szállásköltséghez szeretnék
felhasználni, csökkentve ezzel a gyerekek 1 főre jutó kiadását.
Az igényelt támogatás összege: 300.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 51 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.2. b)/
II.

VÁROSRÉSZI KERET (Rendelkezésre álló összeg: 1.985.000,- Ft)

6. Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat kérelme:
A városrészi önkormányzat falunapi programjának szervezéséhez igényel támogatást,
amelynek keretében idén is várják a városrész lakót és az érdeklődőket kulturális
programokkal, vendéglátással. A városrész éves keretét 85.000,- Ft-ot használt fel a
SZEMLE Egyesület, így a kért 215.000,- Ft összeg rendelkezésükre áll.
Az igényelt támogatás összege: 215.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 300 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. f)/
7. Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat kérelme:
A városrészi önkormányzat a hagyományoknak megfelelően idén is megrendezi
falunapi programját júliusban, amely a városrészen élők legfontosabb közösségi
eseménye. Kulturális műsorokkal, vendéglátással, zenével és bállal várják majd a
máriaújfalusiakat és természetesen minden érdeklődőt.
A városrész idén még nem vette igénybe 300.000,- Ft-os keretét, így a kért összeg
teljes egészében rendelkezésükre áll.
Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 150 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. f)/

8. Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme:
Az Önkormányzat a Nemzet Napja – a reformáció 500. évfordulójáról való
megemlékezés – Nemzetiségi Nap Rábafüzesen rendezvényekhez igényel támogatást
az Önkormányzattól. A céljuk, hogy a városrész és az ott élő német nemzetiség
összetartozását erősítsék. A kereszténység átalakulásának egyik évfordulója
jelentőségének tudatosítása istentisztelettel és egy kulturális műsorsorozattal történik,
amelyet egy vidám, zenés esttel zárnak.
A városrész keretéből a Rábafüzesért Egyesület 30.000,- Ft-ot vett igénybe, így a kért
összeg teljes egészében rendelkezésükre áll.
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Az igényelt támogatás összege: 150.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 400 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. f)/
9. Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme:
Az Egyesület az „Ültessünk fát közösen” elnevezésű programjához kéri az
Önkormányzat támogatását A programba minden farkasfai lakost szeretnének bevonni,
hogy mindenki ültessen egy fát a kultúrházhoz. A faültetés gyakorlati hasznán túl
céljuk a közösségük jövőbe vetett hitének megerősítése. A támogatásból a facsemeték,
tuják költségeit szeretnék fedezni.
A városrész idén még nem vette igénybe 300.000,- Ft-os keretét, így a kért összeg
teljes egészében rendelkezésükre áll.
Az igényelt támogatás összege: 150.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 250 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.7. a)/
10. Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat kérelme:
A városrészi önkormányzat a hagyományoknak megfelelően idén is megrendezi
falunapi programját, amely a városrészen élők egyik leginkább várt közösségi
eseménye. Kulturális műsorokkal és főzőversennyel várják az érdeklődőket.
A városrész idén még nem vette igénybe 300.000,- Ft-os keretét, így a kért összeg
teljes egészében rendelkezésükre áll.
Az igényelt támogatás összege: 250.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 250-300 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. f)/

III.

MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEK SZÖVETSÉGÉNEK ÉVES KERET
(Rendelkezésre álló összeg: 1.000.000,- Ft)

11. Magyarországi Szlovének Szövetsége kérelme:
A Szövetség a 16. Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep megszervezésének
költségeihez igényel támogatást a Civil Alap terhére. A Szövetség 2016 augusztusában
16. alkalommal rendezi meg a programot. A táborba 8-10 művészt hív meg a
Szövetség Magyarországról, Szlovéniából, Olaszországból, Ausztriából és
Szlovákiából, akik egy hétig tartózkodnak, alkotnak Szentgotthárdon a Szlovén
Kulturális és Információs Központban. A művészek számára a Szövetség biztosítja a
szállást, étkezést. Az elkészített műalkotásokból több nyelven színes katalógus készül,
novemberben pedig kiállítás lesz a Szlovének Házában.
Az igényelt támogatás összege: 1.000.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: kb. 100 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f)/

9

A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat
Civil
szervezet/Városrész

I.
ŐR-NYÉK Alapítvány
Iskolánk Tanulóiért
Alapítvány
Nagyboldogasszony
Plébánia
Szentgotthárdi
Nyugdíjas Egyesület
Szentgotthárdi
Muzsikáért Alapítvány

Igényelt összeg

Program/Feladat

CIVIL KERET

Hagyományőrző csoport
meghívás a Történelmi
Napokra, íjvesszők
beszerzése

200.000,-

200.000,-

Csodaszarvas tábor

80.000,-

80.000,-

Nyári hittantábor

200.000,-

200.000,-

Nyugdíjas tekebajnokság

35.000,-

35.000,-

Nyári művészeti tábor

300.000,-

300.000,-

Rendelkezésre áll:

1.600.000,- Ft

Beérkezett igény:

815.000,- Ft

Civil referens javaslata:

815.000,- Ft
II.

Zsida-Zsidahegy Vár.
rész Önk. kérelme
Máriaújfalu Vár. rész
Önk. kérelme
Rábatótfalu Vár. rész
Önk. kérelme

Civil referens
javaslata

VÁROSRÉSZI KERET
Falunap

215.000,-

215.000,-

Falunap

200.000,-

200.000,-

Falunap

250.000,-

250.000,-

Német Nemzetiségi Önk.

Nemzet Napja – a reformáció
500. évfordulójáról való
megemlékezés – Nemzetiségi
Nap Rábafüzesen

150.000,-

150.000,-

Farkasfa Jövőjéért
Egyesület

Faültetés program

150.000,-

150.000,-

Rendelkezésre áll:

1.985.000,- Ft

Beérkezett igény:

965.000,- Ft

Civil referens javaslata:

965.000,- Ft

III.

MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEK SZÖVETSÉGÉNEK ÉVES KERET

Magyarországi Szlov.
Szöv.

16. szentgotthárdi
művésztelep

1.000.000,-

1.000.000,-
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Rendelkezésre áll:

1.000.000,- Ft

Beérkezett igény:

1.000.000,- Ft

Civil referens javaslata:

1.000.000,- Ft

Egyéb információk
A megkötendő szerződések mintáját az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.
Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, az egyesületek
igazolását a bírósági bejegyzésükről, illetve az Országos Bírósági Hivatal felé megküldött
beszámoló igazolását az anyag terjedelme miatt nem küldjük ki, de a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők.
A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az
előterjesztés 3. sz. mellékletében olvasható.
Megjegyzés: A civil referens a javaslatait úgy állította össze, hogy az éves szinten
rendelkezésre álló 2.500.000,- Ft kb. egyharmada legyen kiosztva minden alkalommal
(természetesen nem forintra pontosan, csupán nagyságrendileg). Mivel minden pályázati
időszakban közel azonos mértékű a beérkezett kérelmek összege, a kiosztás csak úgy lehet
igazságos, ha az minden alkalommal szintén közel azonos nagyságrendű.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen!
Hatásvizsgálat
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi
alap”-nak nevezett pénzügyi keretet különített el az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésében 6.100.000,- Ft értékben, amelyet ez év folyamán szét kell osztani a
városrészek és a civil szervezetek között.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Igen.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns. Tekintettel arra, hogy a támogatásról tételesen el kell számolni, így az
önkormányzatnak mint támogatást nyújtónak rálátása van az adott összegek
felhasználására – így azokat akik nem számolnak el vagy a támogatást nem arra
használják fel amire kapták, így a következő évben nagy valószínűséggel nem
kaphatnak támogatást. A finanszírozás ebből a nézőpontból fenntartható.
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4.) 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.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A szentgotthárdi civil szervezetek támogatásának elmaradása esetén nem vagy csak
nehézségek árán valósulnak meg a tervezett civil tevékenységek. Mivel az előző
években a támogatás nyújtását próbáltuk önkormányzati feladatok ellátásához is
kapcsolni, így ha a civil támogatások elmaradnak ez valamilyen szinten az
önkormányzatot is hátráltatja.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző civil referensnek vannak, majd
az utalást végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző
köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret
terhére a(z)
a.) ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány hagyományőrző csoport
meghívás a Történelmi Napokra, íjvesszők beszerzése irányuló kérelmét …….. Ft-tal
támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet
részére.
Elszámolási határidő: 2017. szeptember 30.
b.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Csodaszarvas tábor szervezésére irányuló kérelmét
…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. július 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. augusztus 31.
c.) Nagyboldogasszony Plébánia nyári hittantábor szervezésére irányuló kérelmét ……..
Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. július 15-ig átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. augusztus 31.
d.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület tekebajnokság szervezésére irányuló kérelmét
…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. július 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. szeptember 30.
e.) Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány nyári művészeti tábor szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. július 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. szeptember 30.
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f.) nyári hittantábor szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget
a Pénzügy 2017. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. július 31.
g.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány gyermeknapi program szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. május 31-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. július 15.
h.) Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete a Csodaszarvas Tájparkba
szervezendő kirándulás megvalósítására irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az
összeget a Pénzügy 2017. május 5-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. július 15.
i.) Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat falunapi program szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy
részére 2017. augusztus 31-ig kell eljuttatni.
j.) Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat falunapi program szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy
részére 2017. augusztus 31-ig kell eljuttatni.
k.) Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat falunapi program szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy
részére 2017. augusztus 31-ig kell eljuttatni.
l.) Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzet Napja – a reformáció 500.
évfordulójáról való megemlékezés – Nemzetiségi Nap Rábafüzesen programok
megvalósítására irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy
2017. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. szeptember 30.
m.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület faültetési program megvalósítására irányuló kérelmét
…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. július 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. szeptember 30.
n.) Magyarországi
Szlovének
Szövetsége
16.
szentgotthárdi
művésztelep
megvalósítására irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy
2017. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. szeptember 30.

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével.
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 20.) pontját figyelembe véve:
azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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civil szervezetek elnökei
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Szentgotthárd, 2017. június 19.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztéshez a csatolt pdf
állományban találhatóak.
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1. sz. melléklet
Szabályzat
a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott 2017. évi Civil Alap
felosztásáról
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi
költségvetése Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap (a továbbiakban:
Alap)

megjelöléssel

egy

olyan

pénzügyi

keretet

tartalmaz,

amelyből

elsősorban

szentgotthárdi civil szervezetek, valamint városrészek számára nyújtható támogatás,
amely

a

településrészeken

jelentkező

önkormányzati

feladatok

elvégzésének

finanszírozását is szolgálhatja. Az Alapból támogatás nyújtására csak külön önkormányzati
döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet sor. A támogatással a
támogatottaknak el kell számolniuk.
2.) Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és osztja
fel. A felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján kell az
előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.
3.) Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást igényelni, a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati

Hivatal

(a

továbbiakban:

Hivatal)

honlapján

a

„Civilek

és

az

Önkormányzat” menüpontban megtalálható, folyamatosan aktualizált Támogatásigénylő
lap kitöltésével, a hozzá tartozó mellékletek csatolásával és határidőre a Hivatalba, a civil
referenshez történő eljuttatásával. Kizárólag egy pályázatban, az adott megvalósítási
időszakban

rendezendő

programokra,

rendezvényekre,

feladatokra

nyújthatnak

be

kérelmet.
4.) Támogatást kérhet elsősorban – de nem kizárólagosan – az a bíróság által bejegyzett civil
szervezet vagy alapítvány, melynek a székhelye Szentgotthárdon van (a továbbiakban
együtt említve őket: civil szervezet) és eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének. A bírósági
bejegyzést és a beszámoló letétbe helyezését igazolni kell a pályázat benyújtásával
egyidejűleg A beszámoló kapcsán a törvényben előírtaknak megfelelő időpontban megtett
legutolsó letétbe helyezést kell igazolni. Ennek megfelelően a május 31. előtt beadott
pályázat esetén a 2016-ban történt letétbe helyezést, a május 31-et követően beadott
pályázat esetén a 2017-ben megtett letétet kell igazolni.

Amennyiben a pályázat

benyújtása még május 31. előtt megtörténik, de a kifizetésre csak ezt követően kerül sor,
úgy a 2017. évi letétbe helyezést még a kifizetés előtt igazolni kell. A beszámoló letétbe
helyezésének igazolására utólag, a pályázat beadását követően nincs mód.
5.) Az Alap egy részére a településrészi önkormányzatok, a településrészeken működő
civil szervezetek pályázhatnak maximum évi 300.000,- Ft értékben a településrészen
megvalósuló programokra. Az összeg a negyedévi döntések alkalmával lehívható (akár egy
összegben, akár részletekben). A pályát benyújtásakor a támogatásigénylő lap és
kötelező mellékletei mögé a városrési önkormányzat, illetve civil szervezet köteles a
megvalósítandó programokról, elvégzendő feladatokról részletes költségvetést
csatolni.
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6.) Az Alapból 1.000.000,- Ft-ot el kell elkülöníteni a Magyarországi Szlovének Szövetsége
részére a Nemzetközi Művésztelep megrendezésének költségeihez.
7.) Az Alapból évi maximum 500.000,- Ft-ra pályázhat a Szentgotthárdi Civil Fórum, amely
összeg az általuk szervezett rendezvényekhez (pl.: Civil Nap, Kistérségi Forgatag,
CISZEBAT, stb.), illetve a civil iroda működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez
használható fel.
8.) Az Alap mindenkori maradványösszege a következő évi keretbe kerül át, így azzal az
összeggel emelkedik a következő évi keret.
9.) A civil szervezetek, alapítványok a helyben megvalósuló társadalmi, kulturális életét
színesítő tevékenységek támogatására, programok szervezésére, feladatok ellátására
pályázhatnak, az alábbiak szerint:
9. 1. Kulturális feladatok
a) Civil nap és Kistérségi Forgatag szervezése
b) Gyermeknapi, idősek napi programok szervezése
c) Hangversenyek, zenei programok szervezése
d) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése
e) Adventi, karácsonyi programok szervezése
f)

Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó, stb.)

g) Éves városi rendezvényekhez kapcsolódó programok szervezése
h) Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi programjának szervezése,
amely helyben valósul meg
9.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása
a) Iskolai versenyek szervezése
b) Nyári táborok szervezése
c) Egyéb oktatási feladatok szervezése
9.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok
a) A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló egészségfejlesztő,
egészségre nevelő programok szervezése (pl.: prevenciós előadások szervezése, stb.)
9.4. Ismeretterjesztő feladatok
a) Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet tagjait érintő
ismeretterjesztő előadások szervezése
9.5. Szabadidősport szervezése
a) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények
szervezése a szabadidő sport területén
9.6.

Városi

értékmentés:

Szentgotthárd

értékeinek

feltárása,

bemutatása,

fejlesztése
a)

a

város

intézményeinek,

nevezetességeinek,

természeti

és

egyéb

értékeinek

fejlesztésére irányuló tevékenységek,
b) a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló tevékenységek,
c)

helytörténeti

kutatások

folytatására

és

annak

eredményeinek

közzétételére,

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek.
9.7. Környezetvédelem
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a)

A

környezet

megőrzése

és

fenntartásában,

a

Zöld

Szentgotthárd

program

megvalósításában való szerepvállalás
9.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli
településeken
a) Közös kulturális programok, szabadidősport rendezvények szervezése
9.9. Civil Iroda működtetése
10.)

A pályázat benyújtásához szükséges a támogatásigénylő lap, írásos kérelem a

megvalósítandó program, ellátandó feladat részletes leírásával, valamint egy írásos
beszámoló a civil szervezet elmúlt évi – a város kulturális, sport és civil életét színesítő
– tevékenységéről. A pályázatok elbírálása során a Testület különös figyelmet fordít a
civil

szervezetek

rendezvényeinek,

ellátott

feladatai

hatékonyságának,

jellegének

vizsgálatára, továbbá előnyben részesíti azokat a kérelmeket, amelyek a lakosság jelentős
részét érintik.
11.)

A civil szervezet támogatási igényéhez mellékelnie kell a közpénzekből nyújtott

támogatások

átláthatóságáról

összeférhetetlenség,

illetve

szóló

2007.

érintettség

évi

CLXXXI.

fennállásáról

vagy

törvény

szerinti

hiányáról

szóló

nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1)
bekezdése szerinti érintettségről, továbbá a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a értelmében az Országos
Bírósági Hivatal részére megküldött mérlegbeszámoló feladását igazoló postai
feladóvény másolatát, elektronikus úton benyújtott beszámoló esetében az erről
szóló igazolást.
12.)

Amennyiben

nem

szentgotthárdi

illetve

településrész

vonatkozásában

nem

településrészen működő civil szervezet jelentett be támogatási kérelmet, akkor a kérelmet
fokozott figyelemmel kell megvizsgálni.
13.) A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező
kérelmeket a Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) véleményeztetni
kell. A Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés
kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Hivatalba. Amennyiben a Fórum
nem ad véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható.
14.) A Civil Alapból igényelhetnek támogatást a szentgotthárdi római katolikus, református és
evangélikus egyházközösségek is ugyanazokkal a feltételekkel és követelményekkel, mint a
civil szervezetek.
15.) A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban levő
összegről.
16.) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az
Önkormányzat és a Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok
megvalósítását vállalja fel.
17.) A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a
2017. áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. Adott pályázati időszakban csak az
abban az időszakban megvalósuló programokra lehet pályázni:
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1. megvalósítási időszak: 2017. április 1. – 2017. június 30.
Benyújtási határidő: 2017. április 12. 16.00 óra
2. megvalósítási időszak: 2017. július 1. – 2017. szeptember 30.
Benyújtási határidő: 2017. június 9. 12.00
3. megvalósítási időszak: 2017. október 1. – 2017. december 31.
Benyújtási határidő: 2017. szeptember 8. 12.00 óra

18.) A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum véleményét.
19.) Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi csoportja
gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget.
20.) Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén a
támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött szerződéseket,
támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek felhasználásáról szóló
beszámolót átveszi, a Pénzüggyel együtt értékeli, szükség esetén ellenőrzést kezdeményez.
21.) A

támogatásban

részesült

szervezet

a

kapott

támogatást

kizárólagosan

a

kérelmében megjelölt célra fordíthatja. A felhasználást a pénzügyi szabályoknak
megfelelően bizonylatokkal és írásos beszámolóval – településrészek esetében
legalább írásban benyújtott beszámolóval - köteles igazolni. Amennyiben a megkötött
támogatási szerződésben foglalt határidőig, illetve az első írásos felszólításig a támogatott
szervezet nem számol el a felhasználásról akkor a támogatást köteles az Alapba
visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a támogatást az Alapba, ha a
2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének
törvényes határidőben nem tesz eleget. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a
jegybanki alapkamatnak megfelelő, a

támogatás átutalásának dátumától számított

kamattal együtt köteles visszafizetni.
22.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet,

a.)
b.)
c.)
d.)

amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,
amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,
amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak,
amellyel szemben a 2007. évi CLXXV. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll
fenn, illetve ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az
ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte,

e.)

amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi beszámolóját
határidőben nem helyezte letétbe.

Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a 66/2017. számú határozatában
fogadta el 2017. március 29-én.
Szentgotthárd, 2017. március 29.
Huszár Gábor
polgármester
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2. sz. melléklet
Ikt. sz.: ……/2017.
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárd, Széll K. tér 11.,
képviselője: Huszár Gábor polgármester) – a továbbiakban Önkormányzat,
másrészről …… (székhelye: ………, adószáma: ……………, bankszámlaszáma: …………, képviselője:
…………) – a továbbiakban Támogatott
között az alábbiak szerint:
1.) A Támogatott civil szervezet, mely az Önkormányzattól a 2014. évi „Civil szervezeteket
és városrészeket támogató Alap” keretből (a továbbiakban: Alap) támogatást igényelt.
2.) Az Önkormányzat …... számú Képviselő-testületi határozata ….. pontja értelmében
az Alap terhére a Támogatott részére egyszeri ………,- Ft
támogatást
Az

összeget

nyújt
az

a

Önkormányzat

azaz …… 00/100

…………………………………………
………-ig

átutalja

a

forint

programhoz.

Támogatott

által

megjelölt

bankszámlára.
3.) A támogatás feltétele, hogy a Támogatott
a.) a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében megjelölt célra fordítja,
b.) a támogatás tényét honlapján, a támogatott rendezvénnyel kapcsolatban megjelenő
szórólapjain, plakátjain, sajtóanyagaiban, interjúiban megjeleníti és
c.) eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről

és

támogatásáról

szóló

2011.

évi

CLXXV.

törvény

30.

§-ban

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének.
4.) A Támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal
köteles igazolni, továbbá köteles igazolni beszámolója letétbe helyezésének tényét.
A pénzügyi elszámolás végső határideje: ………………
Amennyiben eddig a határidőig a Támogatott nem számol el a felhasználásról, akkor a
támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a
támogatást az Alapba, ha jelen megállapodás 3. c.) pontjában foglalt feltételnek törvényes
határidőben nem tesz eleget. A Támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki
alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt
köteles visszafizetni.
5.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet,
a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,
b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,
c.) amely

nem

felel

meg

az

Önkormányzat

66/2017.

számú

Képviselő-testületi

határozatával elfogadott, a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil
szervezeteket

és

városrészeket

támogató

Alap

felosztásáról

szóló

szabályzat

előírásainak,
d.) amellyel szemben a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll
fenn,
e.) amelyik a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét
az ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte vagy
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f.) amelyik az előző évi beszámolóját határidőben nem helyezte letétbe a 2011. évi
CLXXV. törvényben előírtak szerint.
6.) A szerződő felek a jelen magállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. Az egyedi támogatási igény

alapján

lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. tv. rendelkezéseinek, az erről szóló …………………… kelt nyilatkozat a jelen
megállapodás elválaszthatatlan melléklete.
A szerződő felek a fenti megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Szentgotthárd, ………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Szentgotthárd Város Önkormányzata

…………………

Képviseli: Huszár Gábor polgármester

Képviseli: …………………

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

………………………………………………………

……………………………………………

Dr. Dancsecs Zsolt

Somorjainé D. Zsuzsanna

jegyző

pénzügyi vezető
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3. sz. melléklet
Szentgotthárdi Civil Fórum
Szentgotthárd
Széll K. tér 7.
Tárgy: kérelmek véleményezése
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
A Képviselő-testület 2017. márciusi ülésén fogadta el Szentgotthárd Város
Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét és
Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról szóló
szabályzatot. A programterv és szabályzat biztosítja, a Civil Alap szabályozott keretek
közti felosztását.

A szabályzat 3. pontja szerint:

az adott megvalósítási időszakban rendezendő programokra,

rendezvényekre, feladatokra nyújthatnak be kérelmet.

A
Szabályzat 12. pontja értelmében a civil szervezetektől érkező kérelmeket, a
Szentgotthárdi Civil Fórummal, a Képviselő-testület döntését megelőző előkészítő szakaszban
előzetesen véleményeztetni kell.
A Szabályzat 15. pontja szerint a kérelmek elbírálása során előnyben kell
részesíteni azt a civil szervezetet, amely az önkormányzat és a Civil Fórum
közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja
fel.
A Szentgotthárdi Civil Fórum elnöksége áttekintette a pályázatokat és
kialakította javaslatát. A véleményezésnél figyelembe vettük, hogy a
kérelmező szervezet milyen aktivitást mutat, a városban megvalósuló
programokban való részvétel tekintetében, továbbá milyen a kapcsolódása a
Szentgotthárdi Civil Fórumhoz.
A kérelmező civil szervezetek tagjai a Civil Fórumnak, tevékenységükre nagy
aktivitás a jellemző.
A Civil Fórum elnöksége a fenti szempontok
vonatkozásában a következő javaslatot teszi:

figyelembevételével,

a

kérelmek

Kulturális programok, évfordulók, táborok, határon túli kapcsolatok a szabályzat
szerint is támogatásra javasoltak:
1.

Az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány „Csodaszarvas tábor „ programhoz kért
támogatást. A támogatását javasoljuk a kért 80 000,- Ft összegben megadni.

2.

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány Badacsonytomajba szervezett
Művészeti táborát javasoljuk a kért mértékkel támogatni, összesen 300 000,Ft összegben.
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3.

„Nagyboldogasszony”
Plébánia
szombathelyi
nyári
programját javasoljuk támogatni 200 000,- Ft összegben.

4.

A Szentgotthárd Nyugdíjas Egyesület kérelmében „Barátság Tekekupa „
programra kért támogatást, javasoljuk megadni 35 000,- Ft összegben.

5. Magyarországi Szlovének Szövetsége XVI. Művésztelep
1 000 000,- Ft támogatást. Javasoljuk a biztosítását.
6.

hittantábor

költségeihez

kér

Őrnyék Alapítvány kérelmében programra és íjjak
beszerzéséhez kér
támogatást, amely segíti a hagyományőrző programjaik megvalósítását.
Javasoljuk az 200 000,- Ft megítélését.

Városrészi és egyéb programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak:
7. A Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelmét javasoljuk támogatni 150 000,- Ft
értékben.
8. Szentgotthárd-Rábatófalu városrészen megvalósuló Rábatótfalu 2017. Falunap
programot 250 000,- Ft összegben javasoljuk támogatni.
9. Máriaújfaluért Egyesület Falunap programra kért 200 000,- Ft támogatást,
javasoljuk megadni.
10. Német Nemzetiségi Önkormányzat évfordulós rendezvényét a kért mértékben

150 000,- Ft-tal javasoljuk támogatni.
11. Zsida-Zsidahegy városrész kérelmében Falunap programra kér támogatást, javasoljuk
150 000,- Ft átadását a megvalósításhoz.
Szervezet neve

Összeg Ft-ban

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány

80 000,300 000,200 000,35 000,1 000 000,-

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány
Nagyboldogasszony” Plébánia

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
Magyarországi Szlovének Szövetsége
Őrnyék Alapítvány

200 000,-

Civil szervezeteket támogató alaprész terhére
összesen:

1 815 000,-

A Farkasfa Jövőjéért Egyesület
Szentgotthárd-Rábatófalu

150 000,250 000,-

Máriaújfaluért Egyesület

200 000,-

Német Nemzetiségi Önkormányzat

150 000,-

Zsida-Zsidahegy

150 000,-

Városrészi Alap terhére összesen:

900 000,-

Szentgotthárd, 2017. június 19.
Tisztelettel:
Cziráky László
SZCIF elnök
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Tárgy: Skorpió SE kérelme Utánpótlás Európa Bajnokságon való
részvételhez
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. június 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A szentgotthárdi Skorpió SE (kick-box) elnöke a csatolt kérelemmel fordult a Tisztelt
Képviselő-testülethez (lásd: 1. számú melléklet), amelyben anyagi támogatást kér a 2017. évi
Utánpótlás Európa Bajnokságon való részvételhez, az egyesület versenyzője Tóth Bence
részére.
Bence a 2017-es évben megnyerte a Magyar Utánpótlás Kick-box Magyar Bajnokságot, ami
ismét válogatott meghívót eredményezett az ifjú gotthárdi küzdősport versenyző részére,
valamint a kerettagságnak köszönhetően, ő képviselheti korosztályában Magyarországot a
szeptemberi Macedóniában (Skopje) zajló Európa Bajnokágon. Bence legjobb eredményei:
Európa Bajnoki III. hely, 2x Magyar Bajnok, 2x Diákolimpiai Bajnok.
A verseny költségeit az Egyesületnek illetve a szülőknek kell biztosítani, ami a kérelem
alapján kb. 250.000,- Ft (utazás, szállás, étkezés, nevezési díj). Az induláshoz az Egyesület is
hozzájárul, azonban ez a teljes költségekre nem elég.
A versenyen az európai küzdősport elit ott lesz, így ismét egy rangos versenyen versenyezhet
szentgotthárdi Egyesület helyi versenyzője, ezzel öregbítve városunk hírnevét.
Az egyesület a támogatás ellenszolgáltatásaként média megjelenést, közösségi oldalon
megjelenést illetve a ruházaton történő megjelenést vállal.
Az előterjesztés 1. számú mellékletében található az Egyesület kérelme, amelyben szerepel
az igényelt támogatási összeg, ami 100.000, - Ft. A kérelmező arra kéri a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az utánpótlás EB-hez való részvételhez anyagi támogatásával segítse a
szentgotthárdi versenyzőt.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
1. Mi indokolja, miért szükséges?
Támogatás mellett szól, hogy szentgotthárdi versenyző sportágukban kiemelkedően
szerepel (Magyar Bajnok) az idei évben, a versenyeken jól szerepelt a korábbi
években is, ezért kiérdemelte a válogatott meghívót, valamint a EB-n való részvételt.
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Az Önkormányzat költségvetésében konkrétan ilyen támogatást nem tervezett, de az
Önkormányzat Diáksportra fordítható 2017. évi keretéből támogatható.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns kérdés.
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
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Amennyiben az Önkormányzat a támogatást biztosítja, akkor ennek nincsen kockázati
tényezője.
5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A versenyzőnek (szüleinek) magának vagy egyéb szponzori támogatásból kell
finanszírozni azokat a kiadásokat, amiket a Magyar Kick-box Szövetség és az
Egyesülete nem fedez számukra.
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás átutalása és elszámolásának
ellenőrzése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:

A.

/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Skorpió SE kérelmét
megismerte és 100.000,- Ft összegben támogatja a 2017. évi diáksport keret terhére,
azzal, hogy az Egyesület a támogatás felhasználására támogatási szerződést köt az
Önkormányzattal, továbbá az Önkormányzatot a rendelkezésre álló felületeken
támogatóként feltünteti.

B.

/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Skorpió SE kérelmét
megismerte, de fedezet hiányában NEM tudja támogatni.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2017. június 14.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
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Tárgy: Szentgotthárdi VSE tekeszakosztályának kérelme - bábucsere
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. június 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárdi VSE elnöke a csatolt kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd:
1. számú melléklet). A kérelemben foglaltak szerint a 3 éve az Önkormányzat által beépített
új tekepályán szükségessé vált a tekebábuk cseréje, ezt jelzi levelében a VSE elnöke.
Városunk önkormányzati tulajdonban lévő tekepályája a világ minden táján megállja a helyét
a minőség tekintetében, ezt igazolták a városunkba érkező kiváló tekeversenyzők is. A bábuk
az évek során azonban a mérkőzések, edzések, bérbeadás során elhasználódtak. Ez az
eredményesség és a minőség rovására megy, valamint az NB-I-es licenchez is szükséges a
bábuknak a megfelelő állapota, minősége.
Az Egyesület elnöke már utánajárt, hogy mennyibe kerülhet a csere, ezek alapján maximum
400.000,- Ft a 4 garnitúra (4 * 9 bábu) cseréje. A kérelmező arra kéri a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a csatolt kérelem tartalma alapján 400.000,- Ft-ot biztosítson a bábucserékre.
A kérelemben szerepel, hogy Szentgotthárd 2017-ben több nívós versenynek is a házigazdája
lehet (Országos Férfi Döntő), amire a szakszövetség ígéretet is adott, azonban ezeknek a
versenyek rendezéséhez elengedhetetlen a bábuk cseréje.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
6. Mi indokolja, miért szükséges?
A tekepálya bábui az elmúlt években elkoptak. A csere szükséges lehet ahhoz, hogy
„nagy” versenyeket tudjunk rendezni városunkban, illetve megfeleljünk a műszaki
vizsgálaton megfelelő értéknek.
7. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Az Önkormányzat költségvetésében konkrétan ilyen célra elkülönített összeget nem
tervezett, azonban a műfüves pálya karbantartására tervezett idei pénzügyi kereten
belül ez az összeg rendelkezésre állna.
8. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns kérdés ebben az esetben.
9. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Amennyiben az Önkormányzat a forrást biztosítja, akkor ennek nincsen kockázati
tényezője.
10. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Az is előfordulhat, hogy emiatt az idei évben városunk elesik színvonalas versenyek
rendezésétől, illetve félő, hogy az eszközök nem felelnek meg a tekeszövetség által
előírt feltételeknek.
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
A biztosított összegből megvásárlásra majd leltárba kerülnek az eszközök
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:

C. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE
kérelmét megismerte és legfeljebb 400.000- Ft összeget biztosít a szentgotthárdi
sporttelepen lévő tekepályára 4*9 db tekebábu megvásárlására, a meglévő bábuk
cseréjére. Ehhez forrás az Önkormányzat költségvetésében a műfüves pálya
karbantartására meghatározott keret.

D. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárdi VSE
kérelmét fedezet hiányában NEM tudja támogatni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2017. június 29.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
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Tárgy: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. június 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás elnyerésére. A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az
önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési
megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki
technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületeinek
karbantartására, felújítására. A támogatásban a közművelődési intézményt, közösségi színteret
saját fenntartásában vagy közművelődési megállapodás keretében működtető települési
önkormányzat részesülhet.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel egyeztettünk a pályázati lehetőséget illetően. A
közelmúltban a színházba új digitális keverőpult szereztünk be, mobil használatához azonban
szükséges lenne opcionális kiegészítő digitális színpadi stagebox vásárlása, amely
megkönnyítené a színpadi jelrendszerek feldolgozását. Az eszköz beszerzése nélkül az új
keverőpult kihasználása teljesen minimalizált lenne. Ahhoz, hogy az új keverőpultot ne csak
egy fix, beépített helyen tudjuk használni, szükségünk van a mobil rendszerre, amelynek
segítségével nem csak a színházteremben tudjuk majd használni a keverőpultot, de szabadtériilletve külső helyszíni rendezvényeken is. Mivel Szentgotthárdon jelentős számban
szervezünk kültéri- illetve egyéb helyszínen rendezvényeket, ez a beszerzés jelentős
mértékben hozzájárulna a város (és térsége) kulturális rendezvényszervezése
feltételrendszerének javításához.
A pályázati támogatásból tervezett beszerzés (Audio rack GLD és QU keverőhöz) költsége az
előzetes árajánlat szerint bruttó 361.000,- Ft (286.252,- FT + ÁFA). A felhívás alapján a
támogatás maximális mértéke a vállalt önrész kilencszerese, tehát 361.000,- Ft esetében
36.100,- Ft saját forrást kell biztosítani a 324.900,- Ft támogatás elnyeréséhez.
A pályázati ablak 2017. június 23-ig áll nyitva, eddig az időpontig a pályázatot elkészítetjük
és benyújtjuk, jelen előterjesztéssel pedig a Képviselő-testület utólagos jóváhagyását kérjük.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
-

-

Mi indokolja a beszerzést/szolgáltatást?
A pályázati lehetőség segítségével a színház, mint a város egyik legfontosabb közösségi
terének hangtechnikai fejlesztését valósíthatnánk meg.
Mi a hosszú távú kihatása?
A színház jobb felszereltségű infrastruktúrával működik.
Mi történik a beszerzés elmaradása esetén?
Nem változik semmi ezen a téren vagy saját forrásból kell megvásárolni a berendezést.
A pályázat megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak-e?
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-

A projekt saját pénzügyi forrását annak ellenére biztosítani kell, hogy az Önkormányzat
költségvetésében külön erre nem állítottunk be összeget – javasolt fedezete az
Önkormányzat pályázati tartaléka lehet.
Fenntartási időszak van-e?
A pályázati támogatás általi fejlesztés eredménye az amortizációs időszakon belül el
nem idegeníthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás keretében a szentgotthárdi színház fejlesztésére nyújt be
pályázatot az előterjesztésben meghatározottak szerint digitális színpadi stagebox beszerzése
érdekében. A szükséges saját forrást 36.100,- Ft összegben biztosítja az Önkormányzat 2017.
évi pályázati tartaléka terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2017. június 21.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Tájékoztatás az „Ipari parkok energiahatékonyságának
növelése energetikai együttműködések, valamit kölcsönös
energiaszolgáltatások segítségével” (EE-18-2017) c. pályázatról
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. június 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A pályázati lehetőségről:
A Magyar Fejlesztési Központ által közzétett „Ipari parkok energiahatékonyságának növelése
energetikai együttműködések, valamit kölcsönös energiaszolgáltatások segítségével” (EE-182017) c. pályázat kapcsán az Ipari Parkok Egyesületének megkeresése után az Önkormányzati
Hivatal felvette a kapcsolatot az „Inspirália” nevű élvonalbeli spanyol innovációs és
pályázatíró céggel, amely egy széles nemzetközi együttműködésen alapuló-, ipari parkok
energia-hatékonyságának növelését célzó pályázatot készített elő. A pályázatot az Európai
Unió pályázati felhívása nyomán nyújtottak be 2017. június 7-i határidővel a SZIP Kft
részvételével.
A projekt-javaslat lényege, hogy az európai unió területén lévő ipari parkok számára az
energia-hatékonyságot növelő módszereket (az ipari parkokban működő cégek energetikai
együttműködése a csúcsfogyasztás kiegyenlítésére; az energetikai szolgáltatások közös
keretszerződések keretében történő igénybe vétele stb.) teszteljen, illetve terjesszen.
A projekt-javaslat értelmében a pályázatban együttműködő 7 szervezet között megtalálható a
Magyar Villamos Művek Zrt., egy Párizs melletti ipari park, egy olasz energetikai vállalat,
továbbá egy-egy spanyol, francia és görög energetikai szakértő vállalat. A támogatás
elnyerése esetén a megvalósítás időtartama 2,5 év (30 hónap).
A projekt várható támogatása és költségfelosztása:
A sokszereplős, összetett projekt költségvetéséből a szentgotthárdi partnerre (Szentgotthárdi
Ipari Park) jutó támogatási összeg SZIP-re eső része várhatóan 72 millió Ft (237.375EUR)
lesz.
A projekt támogatás-intenzitása 100 %. Önerő nem szükséges, azonban amennyiben a
pályázat elnyeri az EU támogatását, akkor az elnyert támogatás terhére 10 % sikerdíj
fizetendő a pályázatot összeállító és menedzselő „Inspirália” innovációs cégnek. Az előleget
a támogatói okirat EU Bizottság általi kiállítását követően 30 napon belül ki kell fizetnünk az
Inspiráliának - szükség esetén megelőzve a támogatásnak az EU részéről számunkra történő
átutalását. A támogatás elnyerése esetén egyébként a projekt elkezdése előtt a támogatási
összeg kb. 40%-a, a projekt felénél (15 hónap után) kb. 50%-a, a projekt vége felé kb 10%-a
hívható le.
A SZIP Kft. alvállalkozót is bevonhat a projekt-együttműködésbe kb. 4,5 millió (15.000
EUR) Ft keretösszegben. A fennmaradó támogatás 54%-át (128.700 EUR) bérjellegű
költségekre lehet fordítani: a projekt által kidolgozott energia-hatékonysági módszereknek az
ipari parkban történő tesztelését-, elemzését-, a mérő-eszközök működtetését-, karbantartását-,
a módszerek ipari parkok körében történő terjesztését végző személyek munkájának
díjazására.
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A SZIP Kft. projektben vállalt feladatai:
A projekt 6 munkafejezetből áll, fejezetenként 4-8 alfeladattal. Ez összesen 31 alfeladatot
jelent. Minden munkafejezetnek és alfeladatnak a projektben résztvevők egyike a
koordinátora. A támogatás mértékét a vállalt alfeladatok és a vállalt koordinátori feladatok
száma befolyásolta. A SZIP kft a 31 féle alfeladatból 23-at vállalt el. Ezeken túl 1
munkafejezetnek és 3 alfeladatnak a koordinátora. A vállalt feladatok témái többek között
projekt menedzsment feladatok, továbbá adatgyűjtés és adatelemzés, az eredmények
terjesztése és érdekeltek, vállalatok bevonása, hálózatépítés, rendezvényszervezés. A SZIP
kft. hálozatépítés munkafejezet koordinálását vállalta el, amely internetes terjesztést és
regionális, országos és nemzetközi rendezvények szervezését foglalja magában. Az
alfeladatok közül a SZIP Kft vezeti a vállalatok bevonása c. alfeladatot, az üzleti modellek
létrehozását és terjesztését és a záró rendezvény szervezését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ipari parkok
energiahatékonyságának növelése energetikai együttműködések, valamit kölcsönös
energiaszolgáltatások segítségével” (EE-18-2017) c. pályázati projektről szóló tájékoztatást
megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gyökös Imre Gergő ügyvezető igazgató
Szentgotthárd, 2017. június 19.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati
rendelet Melléklet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. június 28 -i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 25/2002. (VII.4.) önkormányzati rendeletet
Kormányhivatali ellenőrzés és jogszabály változások miatt 2016 októberében módosítottuk.
Jelen módosítás indoka, hogy a két gyermek háziorvosi körzet 0-18 éves korú lakosságának
száma igen aránytalan. A két körzet lakosságszámát szeretnénk kiegyenlíteni, azért is, mert a
közel három éve üres I. körzetbe orvos érkezik.
Jelenleg az I. sz körzet (volt Dr. Máté körzet) lakosságszáma: 456 fő, a II. sz. körzet
lakosságszáma: 674 fő.
Ezért a Rendelet Mellékletében a II. sz. gyermekorvosi körzetből az alábbi utcák átkerülnek
az I.sz. gyermekorvosi körzetbe:
- Árpád u. (58 fő)
- Kossuth L. u. (49 fő)
Így az I.sz. körzetben a lakosság szám 563 fő, a II. körzetben 567 fő lenne, azaz
aránytalanság megszűnne.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján)
A rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet módosítása számottevő
társadalmi, gazdasági hatással annyiban jár, hogy a két gyermekorvosi körzetben az ellátandó
lakosságszám közel azonos lesz.
Költségvetési hatás: költségvetési hatása nincs.
Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet módosítása közvetlen környezeti és egészségügyi
következményekkel nem jár.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív többletteherrel nem jár.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Aránytalan feladatellátást von maga után amennyiben a jelen helyzet és a
jelenlegi körzethatárok maradnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási körzetről szóló
önkormányzati rendelet Melléklet módosítását megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Szentgotthárd, 2017. június 15.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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1.

sz. Melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének
…./…. (….) önkormányzati r e n d e l e t e a
Szentgotthárd Város közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi, iskolafogászati körzetek kialakításáról szóló 25/2002(VII.4.) sz.
önkormányzati rendelet Melléklet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szentgotthárd város közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi,
iskolafogászati körzetek kialakításáról szóló 25/2002. (VII. 4.) önkormányzati rendelet
háziorvosi és házi gyermekorvosi körzethatárokat megállapító Melléklete helyébe a jelen
rendelet 1. melléklete szerinti szövegezésű melléklet lép.
2.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Jelen rendelet Szentgotthárd Város 2017. …………….. napján kihirdetésre kerül.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. melléklet a 25/2002. (VII.4.) önkormányzati rendelet 1. mellékletéről
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Indokolás:1.§-hoz: A rendelet Mellékletében módosítás történt, az I.sz. házi gyermekorvosi
körzet két utcával kiegészül ( Árpád út , Kossuth L. út ), a II.sz. házi gyermekorvosi körzetből
két utca törlésre kerül az egyenletes lakosságszám elosztása miatt.
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Tárgy: 1/2017.(II.02.) önkormányzati rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017.06.28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
Működési céltartalék
Fedezete:Működési célú ktgvitámog és kieg.tám.
Ebből: kötelező feladat
673.562 Ft
nem kötelező feladat
Ft

673.562 Ft
673.562 Ft

2. Könyvtárban foglalkoztatottak 2017. évi kulturális illetménypótléka
Működési céltartalék
Fedezete:Településiönkorm.kultúrálisfel.támog.
Ebből: kötelező feladat
276.940 Ft

276.940 Ft
276.940 Ft

3. Működési célú támogatások államháztartáson belül
Működési céltartalék
Fedezete:
Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.
Ebből: kötelező feladat 4.781.316 Ft
nem kötelező feladat
Ft

4.781.316 Ft
4.781.316 Ft

4. Képviselő – testületi határozatok
146/2017 sz. határozat Városi Pedagógus Nap alkalmából Díj
145/2017 sz. határozat „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja”
144/2017 sz.határozat „Szentgotthárd Egészségügyi és Szociális Ellátásért Díj”
143/2017 sz. határozat „Szentgotthárd Közoktatásáért Díj”
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
1.011.421 Ft
Ebből: személyi jutt.
829.000 Ft
munkaad.terh.jár.
182.421 Ft
Fedezete: Kitüntetési keret zárolás /műk.c.p.átadás áhn.kívül/
1.011.421 Ft

9. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása
A./ Önkormányzat
Város és községgazd. szolg. /dologi kiadás./
Közművelődési tev. ésámog.
Ebből: dologi kiadás
242 Ft
személyijutt.
4.843 Ft

- 5.085 Ft
5.085 Ft
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Múzeum terepasztal
Ebből: felújítás
beruházás

- 1.000.000 Ft
1.000.000 Ft

B./ Rendelőintézet
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./
Ebből : személyi jutt.
81.530 Ft
munkaa.terh.j.
8.975 Ft
dologi kiadás
38.783 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv

129.288 Ft

129.288 Ft

Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./ /dologi kiadás/
Fedezete: Járóbeteg szakellátás /dologi kiadás/

- 7 Ft
7 Ft

Hatásvizsgálat
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: előírás, hogy a
költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korrigálni
szükséges, hiszen így tudjuk lekövetni a gazdasági – pénzügyi folyamatokat. A követés
naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek.
A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.
Környezeti és egészségi következménye: nincs.
A jogalkotás elmaradásának esetén: a kialakuló helyzet ellentétes lesz a törvényi
előírásokkal.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot
Kérem a T. Képviselő – testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2017.évi költségvetés
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen
Szentgotthárd, 2017. június 19.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
1.sz.melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./... (…...) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.2) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017
(II.2) önkormányzati rendelete / továbbiakban: Rendelet/ 2.(1) bekezdés helyébe a
következő lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetésének
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a) kiadási főösszegét 3.041.884.090 Ft azaz hárommilliárd-negyvenegymilliónyolcszáznyolcvannégyezer-kilencven forintban
b)
bevételi
főösszegét
3.041.884.090
Ft
hárommilliárd-negyvenegymilliónyolcszáznyolcvannégyezer-kilencven azaz forintban, állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg
forrásait és azok összegét - a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján - az
alábbiak szerint határozza meg:
(2) Működési bevételek
2 205.185.424 Ft
a) Intézményi működési bevételek:
192.100.836 Ft,
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1 540 500 000 Ft
c) Működési támogatások:
308.579.280 Ft
d) Egyéb működési bevételek:
164.005.308 Ft
(3) Felhalmozási bevételek
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
b) Felhalmozási támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek

200.152.562 Ft
186 127.087 Ft
0 Ft.
14.025.475 Ft

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.

187.250.000 Ft

(5) Költségvetési bevételek összesen:

2 592.587.986 Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből
az előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges - mértéke:
449.296.104 Ft
Ebből:
a) működési pénzmaradvány
149.296.104 Ft,
b) felhalmozási pénzmaradvány
300 000 000 Ft.
(7)Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek „
fejlesztési hitel
0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:
449.296.104 Ft”
3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a)
b)
c)
d)
e)

működési kiadások előirányzatra
felhalmozási kiadások előirányzatra
támogatások kölcsönök nyújtására
pénzforgalom nélküli kiadásokra
finanszírozási kiadásra

1 950.912.431 Ft-ot
851.592.285 Ft-ot
34.991.100 Ft-ot
198.460.567 Ft-ot
5.927.707 Ft-ot

határoz meg.”
4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
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„5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a)
személyi juttatások előirányzata
386.065.171 Ft
b)
munkaadót terhelő járulékok előirányzata
94.860.463 Ft
c)
dologi kiadások előirányzata
718.363.756 Ft
d)
egyéb működési kiadásra
736.573.041 Ft
ebből
da) műk. célú peszk átad. államh belülre
670.086.662 Ft
db)
dc)
e)

műk. célú peszk átad. államh kivülre
társ. szocpol. és egyéb juttatás
ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
Működési kiadások összesen:

66.486.379 Ft
0 Ft
15 050 000 Ft
1.950.912.431 Ft

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az
Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A 4. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez
3.572.146 Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete
ab) katasztrófa alap
ac) általános tartalék

1.572.146 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 194.888.421 Ft összegben, az alábbiak szerint
(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
a)
b)
c)
c)
d)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Rendezvény Tört.Napok
PKKE többlettámogatás
háziorvosi rendelő rámpa
Wifi kiépítése
Intézménykarbantartás
Környezetv. alap
Működési céltartalék
Egyéb tartalék pályázati
önrész,
felhalmozási kiadás
Kötött felhasználású pénzkészlet
Rendelőintézeti tartalék
Szennyvíz felújítás

1 000 000 Ft
5.738.760 Ft
4 000 000 Ft
647 700 Ft
3 000 000 Ft
1 000 000 Ft
11.830.967 Ft
94.868.737 Ft
32.859.178 Ft
5.000.000 Ft
34.943.079 Ft

„
5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 302.264.178 Ft
állami támogatásban részesül. (Az állami támogatásból 226 765 537 Ft nem kerül
folyósításra.)”
6.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

53

Huszár Gábor
polgármester

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:
2017. ……..

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Indokolás a Rendelettervezethez:
1.§
A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási
kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.
2.§
A rendelet tervezet ezen rendelkezései az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
3.§ – 4.§
A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei
(esetünkben a 3. és 4. melléklet) részletesen mutatják be a kiadásokat előirányzat csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a
felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat és a tartalékot. Külön részletezésre
kerül a céltartalék.
5.§
Az állami költségvetésből járó bevételeket tartalmazza, amely részletezését külön melléklet is
rendezi.
6.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz
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Tárgy: A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet
módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. 06. 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A szilárd hulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos helyi szabályokkal jelenleg a
41/2001. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az NHKV Zrt. 2017. április 05-én érkezett levelében tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a
Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 32/A. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján a 3700-78/2016. számon kiállított
megfelelőségi véleményt azonnali hatállyal visszavonta.
A fentiek alapján a 2013. március 29-én Szentgotthárd város közigazgatási területére a szilárd
hulladékkezelési tevékenységre a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött
közszolgáltatási szerződésünket a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (3),
illetve 41. § (2) bekezdésére, valamint a szerződés 2. pontjára hivatkozással azonnali
hatállyal fel kellett mondanunk.
A 2012. évi CLXXXV. törvény 37. § (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a települési önkormányzatnak haladéktalanul
intézkednie kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosításáról. A fenti
jogszabályi előírásra, az NHKV Zrt. korábbi tájékoztatásaira, valamint a STKH Sopron és
Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási
szerződési ajánlatára is hivatkozással új közszolgáltatási szerződést kötöttünk 2017. április
07. hatállyal az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft-vel. A szerződést a Képviselő-testület 91/2017. számú határozatában
jóváhagyta.
2017. június 1-én megnyitott a szentgotthárdi hulladékudvar, melyet az STKH Sopron és
Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. üzemeltet.
A közszolgáltatást végző szervezet változása, valamint a megnyílt hulladékudvarra tekintettel
rendeletünket módosítani szükséges.
Hatásvizsgálat:
Tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletmódosítás adminisztratív, formai változtatásokat tartalmaz így ezekre hatása nincs.
Gazdasági, költségvetési: nem releváns
Környezeti és egészségi következménye: Annak, hogy az első sorban a
hulladékgazdálkodást szabályozó rrendeletben a megfelelő szervezetek a megfelelő helyen
vannak szabályozva, áttételesen van környezetvédelmi hatása. Egyébként nem releváns
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: mivel lehetnek olyan dokumentumok
melyekben e rendeletmódosítás nyomán kell a változtatást átvezetni (a megfelelő szervezet
nevét feltüntetni) jár némi adminisztrációval. .
A jogalkotás elmaradásának esetén:
A rendeletünk a valós helyzettel ellentétesen szabályoz.
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Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendeletmódosításával kapcsolatos döntés
meghozatalát.
Szentgotthárd, 2017. június 15.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../---. /---./ önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról
szóló 41/2001. (XI.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42. § 1. pontja alapján a következőket rendeli el:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és
elszállításáról szóló 41/2001. (XI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2 § (4)
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„2.§ (4) Közszolgáltatást végző szervezet: STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2.§ A R. 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 6.§ (2) A lakossági körben keletkező építési-bontási törmelék elhelyezésére az STKH
Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által
üzemeltetett hulladékudvarban a Szentgotthárd, Nyárfa utca 0284/32 hrsz.-on történhet.”
3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:
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Indokolás
Az 1. §-hoz:
A rendelet szövegében jelenleg még a régi szolgáltató van feltüntetve, ennek helyére kerül az
új szervezet neve.
A 2.§-hoz:
Jelenleg a most módosítandó §-ban még az szerepel, hogy a lakossági építési – bontási
törmeléket a SZET Szentgotthárdi telepén lehet átmenetileg elhelyezni. A hulladékudvar
megnyitásával ilyen hulladékot a lakosság csak a hulladékudvarban helyezhet el.
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Tárgy: a lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.)
önkormányzati rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. 06. 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 12/1998. (III.26.)
önkormányzati rendelete szabályozza a lakáscélú támogatásokat.
Utoljára 2015.június 25-n került sor a rendelet módosítására, ekkor fogadtuk el az 1.§. a.) és
c) pontjának az aktualizálását, melyben a jövedelmi határ került megemelésre 130.000.-Ft-ról
170.000.-Ft-ra.
Nemzetgazdaságban dolgozók nettó átlagkeresete a KSH adatai alapján 2015-ben: 162.391.Ft volt, 2016-ban: 175.009.-Ft s az idei reálbér növekedéssel még nem kalkuláltunk.
KSH: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1703.html
„2017. márciusban:
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű átlagos bruttó keresete – a
legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt
nonprofit szervezeteknél – 298 300 forint volt.
Nemzetgazdasági szinten az átlagos nettó kereset családi kedvezmény nélkül 198 400 forint
volt, a kedvezményt is figyelembe véve pedig 206 300 forintra becsülhető.
A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 12,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához
képest.”
Tehát a 2015 és 2017 közt a nemzetgazdaságban dolgozók átlagkeresete: 22%-kal emelkedett.
Javasoljuk a fentiek alapján ismét a jövedelmi határ emelését legalább 17%-kal - 200.000.-Ftra azzal, hogy ettől függetlenül a Testület állapíthat meg más értéket is. Az említett 22 %-os
mérték esetén az összeg 208.000.-Ft körül alakulna.
A „c” pontban a vagyontárgyak együttes értékét is a rendeletben leírtak alapján az előzőeket
figyelembe véve kérjük 5.000.000.-Ft helyett 6.000.000.-Ft-ban megállapítani.
Természetesen a T. Testület ettől az emelés mértékétől is eltérhet.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Szélesebb
körben lesz igényelhető a támogatás, többen lesznek jogosultak annak igénylésére.
Többletkiadást nem jelent, mivel az éves költségvetésben maximálva van a támogathatók
száma.
Környezeti és egészségi következménye: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
A jogalkotás elmaradásának esetén: A megállapított szintek a reálbér emelkedést sem
követik, szűkebb körben lesz igényelhető a támogatás, évente kevesebb kiadást jelent.
Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását.
Szentgotthárd, 2017. június 14.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

60

1.sz. melléklet:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének …./…. (..)
önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás bekezdésében és a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a lakáscélú
támogatásokról szóló 12/1998. (III.26) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 1.§. a)
pontja a következők szerint módosul:
„1.§ a.) a kérelmező közös háztartásban élő és az igénylővel együtt költöző családtagokra
jutó nettó havi átlagjövedelme a 170.000.-Ft-ot …………………..-Ft-ot nem haladja
meg.”
(2) A R. 1.§ c.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„c) A kérelmező és a Vele együtt költöző családtagok -a jövedelmi viszonyoktól függetlenülegyéb az 1.§.(1) bekezdés b) /pontjában nem említett ingatlannal vagy nagy értékű
személygépkocsival nem rendelkeznek, kivéve a külterületi termőföldet és a haszonélvezettel
terhelt ingatlant.
Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha ezen pont szerinti vagyontárgyak együttes
értéke a 5.000.000.-Ft-ot 6.000.000.-Ft-ot meghaladja.
Ez az értékhatár az infláció hivatalosan megállapított és az illetékes állami szerv által
közzétett mértékével arányosan évenként január 1-től emelkedik.”
2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:
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Indokolás:
1.§-hoz:

Azoknál a rendeleteknél, ahol bármilyen önkormányzati szolgáltatás vagy juttatás
jövedelemhatárhoz, más értékhatárhoz kötött, ott időnként ezeket az értékhatárokat
módosítani kell. Esetünkben ez az emelés a reálbér emelkedéséhez hasonló mértékű, mellyel
növelhető a támogatást igénybe vevők köre.
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Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. 06. 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
T. Testület a 124/2017. számú Képviselő-testületi határozatában, a lakáskoncepció
felülvizsgálatakor egyetértett a szolgálati lakásokkal kapcsolatosan a lakásgazdálkodási
kontrollmegbeszélésekén megfogalmazott, Beszámoló részét képező javaslatokkal, mely
alapján szükséges a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása.
A kontrollmegbeszélésen az alábbi módosító javaslat született a munkakörhöz kötött
lakások bérleti díjára vonatkozóan (A lakáskoncepció felülvizsgálatakor is ezt
fogalmaztuk meg):
A munkakörhöz kötött lakások igénylőit/bérlőit két külön kategóriába sorolnák:
1. "Az egyikben a saját és önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó munkavállalók,
szakemberek tartoznának, mint pl. Közös Önk-i Hivatal, Könyvtár, Óvoda, Bölcsőde,
Családsegítő és Gyerm. Jóléti Szolg., egészségügyi ellátásban dolgozók, SZET KFt,
a bérleti díj az alábbiak szerint alakulna minden esetben, függetlenül az egy főre eső
jövedelem szinttől:
-0-4 évig a szociális alapon megállapított bérleti díjjal azonos (most 5 évig van így)
- 5-6 évben duplája a szociális alapon megállapítottnak
- 7 évtől.: piaci alapú (3 vagy 5-szörös a szociális alapon megállapítottnak a jelenlegi
rendelet szerinti előírásokat figyelembe véve.)
2. Szentgotthárdi közoktatásban résztvevő pedagógusok, Szentgotthárdi Rendőrőrsön
foglalkoztatott rendőrök, (tehát akiknek a foglalkoztatója nem az önkormányzat, a
társulás, vagy 100%-os önkormányzati tulajdonú cég)
a bérleti díj az alábbiak szerint alakulna minden esetben, függetlenül az egy főre eső
jövedelem szinttől:
- 0-3 évig a szociális alapon megállapított bérleti díjjal azonos (most 5 évig van így)
- 4-5. évben: duplája a szociális alapon megállapítottnak
- 6. évtől: piaci alapú (3 vagy 5-szörös a szociális alapon megállapítottnak a jelenlegi
rendelet szerinti előírásokat figyelembe véve.)
Itt vannak olyan bérlők, pl. pedagógusok, családok is, akik 15-20 éve bérlik a lakást így
rendezkedtek be életük során, nekik (is) biztos gyökeres változást hoz a rendszer változása,
bérleti díj megemelése így átmenetre hosszabb időt javasolt a Bizottság. Az új rendszer
alkalmazása nemcsak a jövőbeli új munkaköri lakáskiutalásokra vonatkozna, hanem a
meglévő szerződésekre is, ezért ezeknél a „régi” bérlőknél is 0-ról indulna az évek
számítása..”
Jelenlegi szabályozás:
4.§ (1) Szociális alapon bérbe adott lakások esetén a havi lakbér általános mértéke 177,Ft/m2, ha az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 94.788,- Ft-ot vagy a
lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében
meghatározott esetekben megállapított korrekcióval számított értéket, 118.485,- Ft-ot.
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(2) Költségelven bérbe adott lakások esetén, amennyiben az egy főre jutó havi nettó
átlagjövedelem meghaladja a 94.788,- Ft-ot vagy a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.
29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben megállapított
korrekcióval számított értéket, 118.485,- Ft-ot, a havi lakbér általános mértéke az 1. melléklet
táblázatában foglalt korrekciókkal módosul.
(2a) Költségelven bérbe adott lakások esetén amennyiben a bérlő vagyoni helyzete
meghaladja a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (1)
bekezdésében szereplő mértéket, akkor a havi lakbér mértéke a (4) bekezdésben szereplő
magasabb bérleti díj szerint kerül megállapításra.
(3) A munkakörhöz kapcsolódó lakás bérleti díja a bérbeadástól számított 5 évig a 4.§
(1) bek. szerinti lakbér.
A bérbeadástól számított 6. évtől kezdve a költségelven bérbe adott lakásokra és az 5. §
szerinti korrekciókkal számított lakbért kell megállapítani.
(4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér és az
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által, az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti
korrekciók közül – amennyiben számítható – legalább egy korrekció figyelembevétele szerint
számított mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, egyedül álló
személyek, gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok
esetében a piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér és az
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti
korrekciók közül - amennyiben számítható - legalább egy korrekció figyelembevétele szerinti
korrekciókkal számított mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a 145.014,- Ft-ot, továbbá nem rendelkeznek legalább ¼
tulajdoni arányban megfelelő és beköltözhető lakóingatlannal. Ugyancsak e szabály
vonatkozik a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/E. §-ában
szabályozott, piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások lejárt szociális vagy
költségelvű lakásbérletek bérletére is azzal az eltéréssel, hogy a kedvezményes, 3-szoros
bérleti díj minden esetben alkalmazható akkor, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a 145.014,- Ft-ot.
A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendeletünkben az alábbi
kategóriák vannak felsorolva:
„2/C § Munkakörhöz kapcsolódó önkormányzati bérlakás
Munkakörhöz kapcsolódóan lakás Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatában kötelezően és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges
szakemberek elhelyezésére, az önkormányzat vagy a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati
Társulás, vagy a Szentgotthárdon működő oktatási intézményekben foglalkoztatott
pedagógusok, az egészségügyi alapellátásban és szakorvosi ellátásban dolgozók és a
Rendőrség alkalmazásában lévő, a Szentgotthárdi Rendőrőrsön foglalkoztatott szakemberek
elhelyezéséhez adható bérbe.”
Tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Társadalmi: Az összes munkakörhöz kötött lakás bérlőjére kihat, nekik a korábbi
rendszerhez képest a 4-5-6. évtől többletkiadást fog jelenteni, de a hosszabb ideje szolgálati
lakásban lakók a rendelet módosításakor átmenetileg kedvezőbb pozicíóba kerülnek. A bérleti
díj majdani emelkedése mindig elégedetlenkedéssel jár, a rendelet módosítás elfogadása és
annak közlése esetén tisztában lesznek az új feltételekkel, ami alapján tervezni tudnak a
jövőben.
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Gazdasági, költségvetési: Bérbeadói oldalról – amennyiben a Képviselő – testület a
rendeletet az annak végén olvasható „B” variáció nélkül fogadja el, akkor kb 3 évig némi
bevétel csökkenéssel jár, majd ezt követően növekedést jelent.
Környezeti és egészségi következménye: nem releváns
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a változtatás valamennyi munkakörhöz kötött
lakást érinti, egyszeri tájékoztatási kötelezettséget és módosítást jelent.
A jogalkotás elmaradásának esetén:
Marad a régi statikusnak is mondható rendszer.
Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását.
Szentgotthárd, 2017. június 14.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/---. (---- )
önkormányzati rendelete
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1.§ A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban Rendelet) 4. §. (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(3) Munkakörhöz kapcsolódó lakás bérleti díja
a) A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv-ben és a
Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához
szükséges szakemberek: az önkormányzat, a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati
Társulás által fenntartott intézményekben, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatalban, az egészségügyi alapellátásban és szakorvosi ellátásban és a SZET
Szentgotthárdi KFT-nél dolgozók esetében
- 0-4 évig az (1) bekezdés szerinti lakbér
- 5-6 évben az (1) bekezdés szerinti lakbér kétszerese
- 7 évtől: piaci alapú, a (4) bekezdésben szabályozottak szerint.
b) a Szentgotthárdon működő oktatási intézményekben foglalkoztatott pedagógusok és a
Rendőrség alkalmazásában lévő, a Szentgotthárdi Rendőrőrsön foglalkoztatott
szakemberek valamint az a) pontban nem említett munkaköri szolgálati lakásban
lakók esetében
- 0-3 évig az (1) bekezdés szerinti lakbér
- 4-5. évben: az (1) bekezdés szerinti lakbér kétszerese
- 6. évtől: piaci alapú, a (4) bekezdésben szabályozottak szerint.
2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépéskor
már fennálló munkakörhöz kötött bérleti jogviszonyokra is alkalmazni kell azzal, hogy e
jogviszonyok esetén a bérleti díj kiszámításakor a hatályba lépést megelőző bérleti
jogviszony idejét figyelmen kívül kell hagyni.
„B” variáció: azonban a bérleti díj mértéke nem lehet kevesebb a rendelet hatályba
lépésekor fizetett bérleti díjnál.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
Kihirdetés:

Huszár Gábor
polgármester
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Indoklás:
1.§-hoz:A tervezet a munkakörhöz kötött lakások esetében egy kedvezményes bérleti időszak

után magasabb bérleti díjat javasol megállapítani, ami arra késztetheti a bérlőket, hogy saját
tulajdonú ingatlan megszerzésére törekedjenek, vagy fizessenek piacinak mondott bérleti
díjat. A módosítás hatásaként mobilisabbá válhatnak a munkakörhöz kötött lakások.
2. §-hoz: A tervezet a már munkakörhöz kötött szolgálati jogviszony bérlőit nem kívánja
hátrányosabb helyzetbe hozni azzal, hogy egy lépésben, azonnal vonatkozik rájuk a rendelet
szövege és így különösen a hosszabb bérleti jogviszonyban érintettekre azonnal vonatkozik a
piaci lakbér fizetésének kötelezettsége. Az is egy lehetőség, hogy a bérleti díj mértéke e
bérlők esetén átmenetileg akár csökkenhet is. Amennyiben nem ezt a célt akarjuk elérni,
akkor a „B” variációként hozott rendelkezés elfogadása a célszerű ami kizárja a bérleti díj
csökkenésének a lehetőségét a már hosszabb ideje szolgálati lakást bérlők esetében. .

67

Tárgy: Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi bérleti díjának
felhasználása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. június 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Bedi Beatrix, a Farkasfa Jövőjéért Egyesület titkára az 1. számú melléklet szerinti kérelemmel
fordult a T. Képviselő-testülethez.
Kérelmében az Őriszentpéter – Szalafő és Környéke földtulajdonosi közösségnél a 2011. évi
többlethasználati díjból befolyt fel nem vett haszonbérleti díj felhasználásának engedélyezését
kezdeményezte. A fel nem vett többlethasználati díjat a Földtulajdonosi Közösség képviselője
a Képviselő – testület hozzájárulása esetén közvetlenül az Egyesület részére utalná át, amely a
kérelemben meghatározott, önkormányzati tulajdonú közösségi épület (Kultúrház) és
környéke szépítésére, programokra használná fel. Tekintettel arra, hogy ez a földtulajdonosi
közösség csak a farkasfai városrészhez tartozó erdőkben folyó vadászati tevékenységre
tekintettel tartozik Szentgotthárd önkormányzata felé befizetési kötelezettséggel, így
támogatható azon igény, hogy ez az összeg csak Farkasfára legyen fordítva. A kultúrház (úgy
is, mint az egyetlen önkormányzati közösségi hely) környezetének szépítése, a terület
karbantartása nekünk is érdekünk. A szóban forgó összeg 42 179 forintot tesz ki.
A farkasfai városrészi kultúrház üzemeltetését évek óta a Farkasfa Jövőjéért Egyesület végzi,
- hasonlóan a többi városrészi klub működtetéséhez - minimális önkormányzati támogatás
mellett. Az önkormányzati támogatás az épület állagmegóvását, ill. egyéb környezet szépítési
feladatok elvégzési költségeit nem fedezi, így a földtulajdonosi közösségtől kapott összeg
ilyen célra történő felhasználása a helyi közösség érdekeit szolgálná.
Emlékeztetjük a T. Testületet, hogy korábbi években ugyancsak átadtuk a fel nem vett
haszonbérleti díjat a Farkasfa Jövőjéért Egyesületnek, szintén a farkasfai művelődési ház
állagmegóvására és környezetének szépítésére.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Őriszentpéter-Szalafő és környéke földtulajdonosi közösség által Szentgotthárd Város
Önkormányzata számára fel nem vett haszonbérleti díjak címén 2017. évben átutalandó
összeg a Farkasfa városrészen a Művelődés Ház környezetének szépítésére az ingatlant
használó Farkasfa Jövőjéért Egyesület (Szentgotthárd, Farkasfai u. 8.) alatti civil szervezet
részére kerüljön átutalásra. Ennek érdekében az Őriszentpéter – Szalafő és Környéke
Földtulajdonosi közösségtől a fel nem vett haszonbérleti díjak címén 2017-ben fizetendő
összeget a Farkasfa Jövőjéért Egyesületre engedményezi a PTK 6:193. § rendelkezése szerint.
Az engedményezéshez szükséges szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. június 12.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz.melléklet
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Tárgy: A közbeszerzési eljárások ellenőrzése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. június 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi ellenőrzési terve alapján „A közbeszerzési
eljárások ellenőrzése” c. vizsgálat lefolytatásra került.
Az ellenőrzés célja volt, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény alapján a
2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokat vizsgálja, feltárva az esetleges
hiányosságokat és ha szükséges, javaslatot téve a munkavégzés továbbfejlesztéséhez.
Az ellenőrzés a téma szempontjából átfogó volt. A jelentésben leírtak alapján összességében
megállapítható, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások a vizsgált közbeszerzési eljárásokban
betartásra kerültek, így az ellenőrzés a témával kapcsolatos javaslatot nem tett.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbeszerzési eljárások
ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: közlésért Dr. Dancecs Zsolt - jegyző
Szentgotthárd, 2017. június 14.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

70

2017.
Szentgotthárd Város
Önkormányzata

Belső ellenőr
Németh-Tóth Marianna

Iktatószám:2495-6 /2017.
Ellenőrzés száma: BE-03/2017.

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS]
Közbeszerzési eljárások ellenőrzése
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ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
Közbeszerzési eljárások ellenőrzése

Szentgotthárd, 2017. június 13.

Ellenőrzést végző: Németh-Tóth Marianna
belső ellenőr

Az ellenőrzés célja:


a közbeszerzésekre vonatkozó előírások teljeskörű betartásának ellenőrzése



megfelelő kontrollfolyamatok működésének ellenőrzése
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Az ellenőrzött szervezeti egység:


Szentgotthárd Város Önkormányzata, Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal,
Városüzemeltetés

Az ellenőrzés tárgya:


Közbeszerzési eljárások ellenőrzése

Az ellenőrzés típusa:


rendszerellenőrzés

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások:


komplex ellenőrzési módszer

Vonatkozó jogi háttér:


2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról



370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről



Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi Éves Ellenőrzési Terve

Ellenőrzött időszak: 2016. év
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
Doncsecz András – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetés
vezetője
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi
vezetője

A közbeszerzési eljárások vizsgálatára Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi Éves
Ellenőrzési Terve alapján került sor.
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A belső ellenőrzést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés c) pontja alapján folytattam le. A
rendszerellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett közbeszerzési
eljárásokra vonatkozó előírások teljes körűen betartásra kerültek, a megfelelő kontrollfolyamatok
működnek és a feltárt hiányoságokat megszűntették.

1.

Előírásoknak való megfelelés
2015. évi CXLIII törvény a közbezserzésekről
44/2015. (XI.2) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának,
ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi
elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai

2.

Dokumentumok vizsgálata
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terve,
2016. évi statisztikai összegezés,
összeférhetetlenségi nyilatkozatok,
ajánlattételi felhívás és dokumentáció,
ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről szóló jegyzőkönyv,
benyújtott ajánlatok,
hiánypótlás dokumentumai,
bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye/döntési javaslata/jegyzőkönyvei, ~ tagjainak bírálati
lapjai,
írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról,
eljárás eredményéről szóló tájékoztató,
szerződéskötés dokumentálása

Jelen belső ellenőrzés kizárólag az Önkormányzat által végrehajtott közbeszerzésekre
vonatkozik.
Megállapítások:
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Az ellenőrzés során vizsgáltam az önkormányzat közbeszerzési ejlárásaira vonatkozó
általános szabályokat, valamint a 2016. évi konkrét közbeszerzések [„Kossuth Lajos utcai
parkoló átakalítás kivitelezési munkái”, „Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak
burkolat felújítási munkái 2016.” és az „Oktatási intézmények felújítása – Széchenyi
Általános Iskola részleges vizesblokk felújítás kivitelezési munkái”] alapján is vizsgáltam az
eljárás menetét.
Közbeszerzési terv:
A közbezserzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdése kimondja:
„Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – a központi beszerző szervek
kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett
közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A
közbeszerzési terv nyilvános.”
Szentgotthárd Város önkormányzatának 2016. évre vonatkozó közbeszerzési terve az
ellenőrzés idején rendelkezésemre állt, melyet Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Bizottsága a K/1/2016. (III.31.) számú Közbeszerzési Bizottsági határozatával
hagyott jóvá [Közbeszerzési Szabályzat IV. (20) pontja szeint].
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terve az alábbi
közbeszerzési eljárásokat tartalmazza:

„Építési beruházás:


Kossuth L. utcai parkoló átalakítás kivitelezési munkái



Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítási munkái 2016.



Oktatási intézmények felújítása - Széchenyi Általános Iskola részleges vizesblokk
felújítás kivitelezési munkái



Arany János Általános Iskola épületének energetikai fejlesztése”

A közbeszerzésekről szóló szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdése kimondja:
„Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban – amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a
saját vagy a fenntartója honlapján – közzétenni
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a) a

közbeszerzési

tervet,

valamint

annak

módosítását

az

elfogadást

követően

haladéktalanul;”
A Közbeszerzési Szabályzat
IV. (29) pontja alapján:
„A közbeszerzési terv és annak módosításai Kbt. szerinti közzétételéért a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző felel.”
V. (28) pontja alapján:
„A Kbt. 43. § (1) bekezdése szerinti kötelező információknak a Közbeszerzési Adatbázisban
illetve a saját honlapon történő közzétételéért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.”
Közbeszerzési Szabályzat
A közbezserzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (1) bekezdése szerint:
„Az

ajánlatkérő

köteles

meghatározni

a

közbeszerzési

eljárásai

előkészítésének,

lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba
bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai
dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen
meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy
testületeket.”
Az előírásnak megfelelően Szentgotthárd Város Önkormányzata rendelkezik Közbeszerzési
Szabályzattal, melyet a képviselő-testület 287/2015. (XII.16.) számú Képviselő-testületi
határozátával hagyott jóvá.
Éves statisztikai összegzés
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 40. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően:
„Az ajánlatkérő az éves közbeszerzéseiről az e rendeletben meghatározott minta szerint éves
statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
napjáig kell közzétenni.”
A 2016. évi statisztikai összegzés az ellenőrzés során rendelkezésemre állt és a Közbeszerzési
Adatbázisban elektornikusan is elérhető volt.
2016. évi Szentgotthárd Város Önkormányzatának közbeszerzései
Kossuth Lajos utcai parkoló átalakítás kivitelezési munkái
Szentgotthárd Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény
alapján nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele
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nélküli az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított közbeszerzési eljárást
folytatott le a „Szentgotthárd, Kossuth L. utcai parkoló átépítése bővítése.” tárgyában.
Az ajánlatkérő a Kbt. 26. § (4) bekezdés előírásainak megfelelő bírálóbizottságot létrehozta,
valamint megtalálhatók az eljárással kapcsolatos tevékenységben résztvevő személyek Kbt.
25. § (6) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi nyilatkozatai is.
A közbeszerzés tárgya a Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján:építési beruházás. A Bírálóbizottság a
közbeszerzés értékét 15.003.960 + ÁFA összegeben hatázozta meg, amelynek során
figyelemmel voltak a Kbt. 17. §-ra és 18. §-ban foglalat egybeszámítási kötelezettségekre
vonatkozó előírásokra.
Mivel a közbeszerzés értéke meghaladta a 2016. évben építési beruházás estén irányadó nettó
15.000.000 Ft-os nemzeti értékhatárt, de nem érte ez az uniós eljárásrendben irányadó
értékhatárt, ezért a Bírálóbizottság Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési
Bizottságának a Kbt. Harmadik Rész: Nemzeti eljárásrend szerinti, Kbt. 115. § (1) bekezdése
szerinti hirdetmény közzététele nélküli az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével
indított közbeszerzési eljárás lefolytatását javasolja [2016.május11].
Eljárást megindító felhívás
Szentgotthárd Város önkormányzata, mint ajánlatkérő megfelelően biztosította a versenyt,
mivel a Közbeszerzési Bizottság K/7/2016. [2016.05.17.] számú döntésének megfelelően a
felhívást öt gazdasági szereplőnek küldte meg postai úton [2016.május 17-én] illetve e-mail
útján is [2016.május 17-én].
Az eljárást megindító felhívás a Kbt. 50. § (2) bekezdése és a Kbt. 84. § (1) bekezdés szerinti
elemeket tartalmazza. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban eljárásból való kizáró okokat
és azok igazolási módját írta elő a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésekben meghatározottaknak
megfelelően.
Közbeszerzési dokumentumok
A Kbt. 114. § (3) bekezdése kimondja, hogy:
„Az ajánlatkérő építési beruházás esetén – a 98. § (2)–(3) bekezdése szerinti jogcímen indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások kivételével – köteles az 57. § (1) bekezdésnek eleget
tevő közbeszerzési dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, egyéb esetekben jogosult azzal,
hogy árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az 57. § (1) bekezdés a)–b) pontjában
felsoroltakon kívül jogosult szerződéstervezet helyett a lényeges szerződéses feltételeket
közölni (a továbbiakban együtt: szerződéstervezet).”
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A fentiekben említett dokumentációt Szentgotthárd Város Önkormányzata elkészítette, ami a
Kbt. 57. §-ban előírt elemeket tartalmazza. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindító
felhívással együtt bocsátotta a gazdasági szereplők rendelkezésére.
Ajánlattételi határidő
A Kbt. 114 § (4) bekezdése előírja:
„Az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő nyílt eljárásban, meghívásos és tárgyalásos
eljárásban nem határozhatja meg az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény
feladásának vagy az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától, illetve az
ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított,
a) árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén tíz napnál,
b) építési beruházás esetén tizenöt napnál
rövidebb időtartamban. A több szakaszból álló eljárások részvételi szakaszában annyi
részvételi határidőt kell biztosítani, amely alatt megfelelően lehet részvételre jelentkezni.”
A vizsgált közbeszerzés esetében az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontja:
2016.05.17.
Az ajánlattételi határidő: 2016.05.31. [1030 óra].
Vagyis az ajánlattételi határidő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően került
meghatározásra.
Ajánlatok benyújtása és felbontása
A megadott határidőre [2016.05.31. (1030 óra)] a Kbt. 115. § (4) bekezdésének megfelelően
csak az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők [4] tettek ajánlatot. Az ajánlatokat a Kbt.
66. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően valamennyi ajánlattevő személyesen nyújtotta be.
Az ajánlattételi dokumentáció átvételéről/átadásáról átvételi elismervényt állítottak ki,
melynek tényét az átadó és az átvevő aláírásával igazolt (a Közbeszerzési Szabályzat
előírásainak megfelelően).
A beérkező ajánlatok a Kbt. 68. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő időpontban került
felbontásra. Az ajánlat felbontásáról és ismertetéséről a Kbt. 68. § (6) bekezdés előírásai
szerinti jegyzőkönyv elkészült, melyet az előírásoknak [Kbt. 68. § (6) bekezdés] megfelelő
időpontban, 2016.06.01-én továbbítottak az ajánlattevők részére [postai úton és e-mailben].
Hiánypótlás
A közbeszerzési törvény 71. § (2) bekezdése alapján:
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„A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a
többi ajánlattevő vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá
a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.”
Jelen közbeszerzési eljárásban hiánypótlásra történő felhívásra nem került sor.
Beérkezett ajánlatok bírálata
Az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 69. § (1) - (4) bekezdés előírásai megvalósultak.
A bírálóbizottság a beérkezett pályázatok bírálatáról jegyzőkönyvet készített [2016. június 06.
(945 óra)]. Annak részét képezik a bírálóbizottság tagjainak bírálati lapjai is.
A bírálóbizottság a pályázati anyagok alapján a 2. sz. ajánlattevő ajánlatát elfogadásra
javasolta, és az eljárásban nyertesként kihirdetni. A második legkedvezőbb ajánlatnak a
bírálóbizottság a 3. sz. ajánlattevő ajánlatát javasolta.
A bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata is megtalálható a jogszabályi
előírásoknak megfelelően.
Ajánlatkérő döntése
A KB döntését 2016.06.13-án hozta meg [K/11/2016. (VI.13.) Közbeszerzési Bizottsági
határozattal], melynek során a KB tagjai egyhangúlag kihirdetésre javasolták az UTPLAN ’95
Építőipari és Szolgáltató Kft-t, mint nyertes ajánlattevőt.
Az ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdésében meghatározott írásbeli összegezést az
ajánlatokról elkészítette (2016.06.13.), továbbá a Kbt. 79. § (2) bekezdésében előírt módon
[elektronikusan és postai úton is] megküldte az ajánlattevőnek (2016.06.13-án).
Szerződés megkötése
A szerződések megkötésére 2016. június 24-én került sor, melyek kapcsán figyelemmel
voltak a Kbt. 131. § (4) – (6) bekezdésében foglaltakra.
Az Önkormányzat a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pont előírásainak megfelelően a nyertes
ajánlattevővel megkötött szerződést a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal honlapján
(http://hivatal.szentgotthard.hu/) közzétette.
Eljárás eredményéről szóló tájékoztató
Az Önkormányzat az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót [Kbt. 37. § (1) bekezdés h) pont]
a jogszabályi előírásoknak megfelelően hirdetmény útján közzétette (KÉ-száma: 2016/76;
iktatószám: 7667/2016.; hirdetmény feladásának dátuma: 2016.06.29.; közzététel dátuma:
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2016.07.06.). Az említett tájékoztató megküldésekor az ajánlatkérő eleget tett a Kbt. 37. § (2)
bekezdésében foglaltaknak.
Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat a Kbt. 43. § (1) bekezdés f)
pontjában előírtaknak megfelelően közzétette.
Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítási munkái 2016.
Szentgotthárd Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény
alapján nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele
nélküli az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított közbeszerzési eljárást
folytatott le a „Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítási munkái 2016.”
tárgyában.
Az ajánlatkérő a Kbt. 26. § (4) bekezdés előírásainak megfelelő bírálóbizottságot létrehozta,
valamint megtalálhatók az eljárással kapcsolatos tevékenységben résztvevő személyek Kbt.
25. § (6) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi nyilatkozatai is.
A közbeszerzés tárgya a Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján:építési beruházás. A Bírálóbizottság a
közbeszerzés értékét 35.004.808 + ÁFA összegeben hatázozta meg, amelynek során
figyelemmel voltak a Kbt. 17. §-ra és 18. §-ban foglalat egybeszámítási kötelezettségekre
vonatkozó előírásokra.
Mivel a közbeszerzés értéke meghaladta a 2016. évben építési beruházás estén irányadó nettó
15.000.000 Ft-os nemzeti értékhatárt, de nem érte ez az uniós eljárásrendben irányadó
értékhatárt, ezért a Bírálóbizottság Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési
Bizottságának a Kbt. Harmadik Rész: Nemzeti eljárásrend szerinti, Kbt. 115. § (1) bekezdése
szerinti hirdetmény közzététele nélküli az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével
indított közbeszerzési eljárás lefolytatását javasolja [2016.május11].
Eljárást megindító felhívás
Szentgotthárd Város önkormányzata, mint ajánlatkérő megfelelően biztosította a versenyt,
mivel a Közbeszerzési Bizottság K/6/2016. [2016.05.17.] számú döntésének megfelelően a
felhívást öt gazdasági szereplőnek küldte meg postai úton [2016.május 17-én] illetve e-mail
útján is [2016.május 17-én].
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Az eljárást megindító felhívás a Kbt. 50. § (2) bekezdése és a Kbt. 84. § (1) bekezdés szerinti
elemeket tartalmazza. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban eljárásból való kizáró okokat
és azok igazolási módját írta elő a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésekben meghatározottaknak
megfelelően.
Közbeszerzési dokumentumok
A Kbt. 114. § (3) bekezdése kimondja, hogy:
„Az ajánlatkérő építési beruházás esetén – a 98. § (2)–(3) bekezdése szerinti jogcímen indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások kivételével – köteles az 57. § (1) bekezdésnek eleget
tevő közbeszerzési dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, egyéb esetekben jogosult azzal,
hogy árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az 57. § (1) bekezdés a)–b) pontjában
felsoroltakon kívül jogosult szerződéstervezet helyett a lényeges szerződéses feltételeket
közölni (a továbbiakban együtt: szerződéstervezet).”
A fentiekben említett dokumentációt Szentgotthárd Város Önkormányzata elkészítette, ami a
Kbt. 57. §-ban előírt elemeket tartalmazza. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindító
felhívással együtt bocsátotta a gazdasági szereplők rendelkezésére.
Ajánlattételi határidő
A Kbt. 114 § (4) bekezdése előírja:
„Az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő nyílt eljárásban, meghívásos és tárgyalásos
eljárásban nem határozhatja meg az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény
feladásának vagy az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától, illetve az
ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított,
a) árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén tíz napnál,
b) építési beruházás esetén tizenöt napnál
rövidebb időtartamban. A több szakaszból álló eljárások részvételi szakaszában annyi
részvételi határidőt kell biztosítani, amely alatt megfelelően lehet részvételre jelentkezni.”
A vizsgált közbeszerzés esetében az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontja:
2016.05.17.
Az ajánlattételi határidő: 2016.05.31. [1000 óra].
Vagyis az ajánlattételi határidő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően került
meghatározásra.
Ajánlatok benyújtása és felbontása
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A megadott határidőre [2016.05.31. (1000 óra)] a Kbt. 115. § (4) bekezdésének megfelelően
csak az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők [4] tettek ajánlatot. Az ajánlatokat a Kbt.
66. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően valamennyi ajánlattevő személyesen nyújtotta be.
Az ajánlattételi dokumentáció átvételéről/átadásáról átvételi elismervényt állítottak ki,
melynek tényét az átadó és az átvevő aláírásával igazolt (a Közbeszerzési Szabályzat
előírásainak megfelelően).
A beérkező ajánlatok a Kbt. 68. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő időpontban került
felbontásra. Az ajánlat felbontásáról és ismertetéséről a Kbt. 68. § (6) bekezdés előírásai
szerinti jegyzőkönyv elkészült, melyet az előírásoknak [Kbt. 68. § (6) bekezdés] megfelelő
időpontban, 2016.06.01-én továbbítottak az ajánlattevők részére [postai úton és e-mailben].
Hiánypótlás
A közbeszerzési törvény 71. § (2) bekezdése alapján:
„A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a
többi ajánlattevő vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá
a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.”
Jelen közbeszerzési eljárásban hiánypótlásra történő felhívásra nem került sor.
Beérkezett ajánlatok bírálata
Az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 69. § (1) - (4) bekezdés előírásai megvalósultak.
A bírálóbizottság a beérkezett pályázatok bírálatáról jegyzőkönyvet készített [2016. június 06.
(1030 óra)]. Annak részét képezik a bírálóbizottság tagjainak bírálati lapjai is.
A bírálóbizottság a pályázati anyagok alapján az I. rész tekintetében a 2. sz. ajánlattevő
ajánlatát elfogadásra javasolta, és az eljárásban nyertesként kihirdetni. A második
legkedvezőbb ajánlatnak a bírálóbizottság a 3. sz. ajánlattevő ajánlatát javasolta. A II. rész
tekintetében az 1. sz. ajánlattevő ajánlatát elfogadásra javasolta, és az eljárásban nyertesként
kihirdetni. A második legkedvezőbb ajánlatnak a bírálóbizottság a 2. sz. ajánlattevő ajánlatát
javasolta.
A bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata is megtalálható a jogszabályi
előírásoknak megfelelően.
Ajánlatkérő döntése
A KB döntését 2016.06.13-án hozta meg [K/9/2016. (VI.13.) és a K/10/2016. (VI.13.)
Közbeszerzési Bizottsági határozattal], melynek során a KB tagjai egyhangúlag kihirdetésre
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javasolták az I. rész tekintetében az UTPLAN ’95 Építőipari és Szolgáltató Kft-t, mint nyertes
ajánlattevőt, és a II. rész tekintetében a BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt-t, mint nyertes
ajánlattevőt.
Az ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdésében meghatározott írásbeli összegezést az
ajánlatokról elkészítette (2016.06.13.), továbbá a Kbt. 79. § (2) bekezdésében előírt módon
[elektronikusan és postai úton is] megküldte az ajánlattevőnek (2016.06.13-án).
Szerződés megkötése
A szerződések megkötésére az I. rész és a II. rész tekintetében is 2016. június 24-én került
sor, melyek kapcsán figyelemmel voltak a Kbt. 131. § (4) – (6) bekezdésében foglaltakra.
Az Önkormányzat a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pont előírásainak megfelelően a nyertes
ajánlattevővel megkötött szerződéseket a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
honlapján (http://hivatal.szentgotthard.hu/) közzétette.
Eljárás eredményéről szóló tájékoztató
Az Önkormányzat az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót [Kbt. 37. § (1) bekezdés h) pont]
a jogszabályi előírásoknak megfelelően hirdetmény útján közzétette (KÉ-száma: 2016/77.;
iktatószám: 7677/2016.; hirdetmény feladásának dátuma: 2016.07.06.; közzététel dátuma:
2016.07.08.). Az említett tájékoztató megküldésekor az ajánlatkérő eleget tett a Kbt. 37. § (2)
bekezdésében foglaltaknak.
Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat a Kbt. 43. § (1) bekezdés f)
pontjában előírtaknak megfelelően közzétette.
Oktatási intézmények felújítása – Széchenyi Általános Iskola részleges vizesblokk
felújítás kivitelezési munkái
Szentgotthárd Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény
alapján nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele
nélküli az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított közbeszerzési eljárást
folytatott le a „SZOI Széchenyi István Általános Iskola részleges vizesblokk felújítás II. ütem
kivitelezési munkái” tárgyában.
Az ajánlatkérő a Kbt. 26. § (4) bekezdés előírásainak megfelelő bírálóbizottságot létrehozta,
valamint megtalálhatók az eljárással kapcsolatos tevékenységben résztvevő személyek Kbt.
25. § (6) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi nyilatkozatai is.
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A közbeszerzés tárgya a Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján:építési beruházás. A Bírálóbizottság a
közbeszerzés értékét 15.750.000 + ÁFA összegeben hatázozta meg, amelynek során
figyelemmel voltak a Kbt. 17. §-ra és 18. §-ban foglalat egybeszámítási kötelezettségekre
vonatkozó előírásokra.
Mivel a közbeszerzés értéke meghaladta a 2016. évben építési beruházás estén irányadó nettó
15.000.000 Ft-os nemzeti értékhatárt, de nem érte ez az uniós eljárásrendben irányadó
értékhatárt, ezért a Bírálóbizottság Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési
Bizottságának a Kbt. Harmadik Rész: Nemzeti eljárásrend szerinti, Kbt. 115. § (1) bekezdése
szerinti hirdetmény közzététele nélküli az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével
indított közbeszerzési eljárás lefolytatását javasolja [2016.április 19.].
Eljárást megindító felhívás
Szentgotthárd Város önkormányzata, mint ajánlatkérő megfelelően biztosította a versenyt,
mivel a Közbeszerzési Bizottság K/5/2016. [2016.04.22.] számú döntésének megfelelően a
felhívást öt gazdasági szereplőnek küldte meg postai úton [2016.április 27-én] illetve e-mail
útján is [2016.április 27-én].
Az eljárást megindító felhívás a Kbt. 50. § (2) bekezdése és a Kbt. 84. § (1) bekezdés szerinti
elemeket tartalmazza. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban eljárásból való kizáró okokat
és azok igazolási módját írta elő a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésekben meghatározottaknak
megfelelően.
Közbeszerzési dokumentumok
A Kbt. 114. § (3) bekezdése kimondja, hogy:
„Az ajánlatkérő építési beruházás esetén – a 98. § (2)–(3) bekezdése szerinti jogcímen indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások kivételével – köteles az 57. § (1) bekezdésnek eleget
tevő közbeszerzési dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, egyéb esetekben jogosult azzal,
hogy árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az 57. § (1) bekezdés a)–b) pontjában
felsoroltakon kívül jogosult szerződéstervezet helyett a lényeges szerződéses feltételeket
közölni (a továbbiakban együtt: szerződéstervezet).”
A fentiekben említett dokumentációt Szentgotthárd Város Önkormányzata elkészítette, ami a
Kbt. 57. §-ban előírt elemeket tartalmazza. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindító
felhívással együtt bocsátotta a gazdasági szereplők rendelkezésére.
Ajánlattételi határidő
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A Kbt. 114 § (4) bekezdése előírja:
„Az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő nyílt eljárásban, meghívásos és tárgyalásos
eljárásban nem határozhatja meg az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény
feladásának vagy az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától, illetve az
ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított,
a) árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén tíz napnál,
b) építési beruházás esetén tizenöt napnál
rövidebb időtartamban. A több szakaszból álló eljárások részvételi szakaszában annyi
részvételi határidőt kell biztosítani, amely alatt megfelelően lehet részvételre jelentkezni.”
A vizsgált közbeszerzés esetében az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontja:
2016.04.27.
Az ajánlattételi határidő: 2016.05.11. [1000 óra].
Vagyis az ajánlattételi határidő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően került
meghatározásra.
Ajánlatok benyújtása és felbontása
A megadott határidőre [2016.05.11. (1000 óra)] a Kbt. 115. § (4) bekezdésének megfelelően
csak az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők [3] tettek ajánlatot. Az ajánlatokat a Kbt.
66. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően valamennyi ajánlattevő személyesen nyújtotta be.
Az ajánlattételi dokumentáció átvételéről/átadásáról átvételi elismervényt állítottak ki,
melynek tényét az átadó és az átvevő aláírásával igazolt (a Közbeszerzési Szabályzat
előírásainak megfelelően).
A beérkező ajánlatok a Kbt. 68. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő időpontban került
felbontásra. Az ajánlat felbontásáról és ismertetéséről a Kbt. 68. § (6) bekezdés előírásai
szerinti jegyzőkönyv elkészült, melyet az előírásoknak [Kbt. 68. § (6) bekezdés] megfelelő
időpontban, 2016.05.13-án továbbítottak az ajánlattevők részére [postai úton és e-mailben].
Hiánypótlás
A közbeszerzési törvény 71. § (2) bekezdése alapján:
„A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a
többi ajánlattevő vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá
a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.”
Jelen közbeszerzési eljárásban hiánypótlásra történő felhívásra nem került sor.
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Beérkezett ajánlatok bírálata
Az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 69. § (1) - (4) bekezdés előírásai megvalósultak.
A bírálóbizottság a beérkezett pályázatok bírálatáról jegyzőkönyvet készített [2016. május 25.
(800 óra)]. Annak részét képezik a bírálóbizottság tagjainak bírálati lapjai is.
A bírálóbizottság a pályázati anyagok alapján a 2. sz. ajánlattevő ajánlatát elfogadásra
javasolta, és az eljárásban nyertesként kihirdetni. A második legkedvezőbb ajánlatnak a
bírálóbizottság az 1. sz. ajánlattevő ajánlatát javasolta.
A bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata is megtalálható a jogszabályi
előírásoknak megfelelően.
Ajánlatkérő döntése
A KB döntését 2016.05.27-én hozta meg [K/8/2016. (VI.13.) Közbeszerzési Bizottsági
határozattal], melynek során a KB tagjai egyhangúlag kihirdetésre javasolták a CSEKE Kft-t,
mint nyertes ajánlattevőt.
Az ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdésében meghatározott írásbeli összegezést az
ajánlatokról elkészítette (2016.05.27.), továbbá a Kbt. 79. § (2) bekezdésében előírt módon
[elektronikusan és postai úton is] megküldte az ajánlattevőnek (2016.05.27-én).
Szerződés megkötése
A szerződések megkötésére 2016. június 20-án került sor, melyek kapcsán figyelemmel
voltak a Kbt. 131. § (4) – (6) bekezdésében foglaltakra.
Az Önkormányzat a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pont előírásainak megfelelően a nyertes
ajánlattevővel megkötött szerződést a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal honlapján
(http://hivatal.szentgotthard.hu/) közzétette.
Eljárás eredményéről szóló tájékoztató
Az Önkormányzat az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót [Kbt. 37. § (1) bekezdés h) pont]
a jogszabályi előírásoknak megfelelően hirdetmény útján közzétette (KÉ-száma: 2016/74.
iktatószám: 7399/2016.; hirdetmény feladásának dátuma: 2016.06.24.; közzététel dátuma:
2016.06.29.). Az említett tájékoztató megküldésekor az ajánlatkérő eleget tett a Kbt. 37. § (2)
bekezdésében foglaltaknak.
Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat a Kbt. 43. § (1) bekezdés f)
pontjában előírtaknak megfelelően közzétette.
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Arany János Általános Iskola épületének energetikai fejlesztése
Szentgotthárd Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény
alapján nemzeti értékhatárt elérő a Kbt. 53. §. e) bekezdés szerinti feltételes közbeszerzési
eljárást índított az „Arany János Általános Iskola épületének energetikai fejlesztése”
tárgyában.
Mivel a közbeszerzés értéke meghaladta a 2016. évben építési beruházás estén irányadó nettó
15.000.000 Ft-os nemzeti értékhatárt, de nem érte ez az uniós eljárásrendben irányadó
értékhatárt, ezért Szentgotthárd Város Önkormányzat Közbezserzési Bizottsága Kbt.
Harmadik Rész: Nemzeti eljárásrend szerinti, A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján hirdetmény
közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásról döntött [K/4/2016 (VI.22.)], melyet
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő testülete a 61/2016. (III.31.) határozatával
támogatott. A közbeszerzési eljárásban megvalósuló projekt ellenértéket Szenthotthárd Város
Önkormányzata

EGT

Finanszírozási

Mechanizmus

2009-2014

(EGT-FM)

Energiahatékonyság programterület által EGT FM keretében elnyerhető támogatásból
valósította volna meg, amely finanszírozás nem jött lérte.
A Kbt. 53. (6) bekezdése szerinti eredménytelenné nyilvánításra nem került sor, valamit a
Közbeszerzési Szabályzat IV. (10) pontja alapján a fentebb említett eljárás nem került törlésre
a közbeszerzési tervből sem.
Megállapítom, hogy a közbeszerzési terv módosítása a fent említett meg nem valósult
finanszírizási projekt miatt indkolt lett volna a Közbeszerzési Szabályzat IV (10) pontja
szerint:
„Amennyiben a közbeszerzési tervben szereplő beszerzést az önkormányzat nem kívánja
megvalósítani, úgy a közbeszerzési tervből a beszerzést a Közbeszerzési Bizottság
határozattal törli. A megvalósítás elmaradását indokolni kell.”

Megállapítások összegzése:
A leírtak alapján megállapítom, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzatának közbeszerzési
folyamatai szabályozottak. A közbeszerzési eljárások rendjének helyi szintű szabályozottsága
a korrupció elleni küzdelem hatékonyságát szolgálja.
Az Önkormányzat a közpénzek ésszerű felhasználása, a közbeszerzések átláthatóságának és
széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, a verseny tisztaságának védelme
érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben [Kbt. 27. § (1) bekezdés]
meghatározott kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások előkészítésével,

87

lefolytatásával, dokumentálásával, belső ellenőrzésével, valamint az ajánlatkérő nevében
eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, feladat és felelősségi renddel kapcsolatos
szabályozást megalkotta. A szabályzat tartalmazza annak személyi és tárgyi hatályát, az
eljárásban résztvevők feladatait, hatásköreit és felelősségi rendjét, a közbeszerzési eljárás
szabályos lebonyolítására vonatkozó előírásokat.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően az ellenőrzött időszakra (2016. év) vonatkozó
közbeszerzési terv elkészült, az éves statisztikai összegezés rendelkezésemre állt.
2016. évben vizsgált eljárások [„Kossuth Lajos utcai parkoló átakalítás kivitelezési munkái”,
„Szentgotthárd tulajdonú utak burkolat felújítási munkái 2016.” és az „Oktatási intézmények
felújítása – Széchenyi Általános Iskola részleges vizesblokk felújítás kivitelezési munkái”] a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint Szentgotthárd Város
Önkormányzata hatályos Közbeszerzési Szabályzatának előírásai szerint zajlottak. A
közbeszerzési feladatok elvégzéséért felelős személyek kijelölése megtörtént. A eljárásban
résztvevők esetében a Kbt. szerinti szakértelemre vonatkozó előírást biztosították. Az eljárási
folyamat áttekintése során szabálytalanság ténye nem merült fel.

Javaslatok:
A témával kapcsolatban javaslattal nem élek.
Szentgotthárd, 2017. június 13.
Németh-Tóth Marianna
belső ellenőr
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Tárgy: Telekhatár-rendezési kérelem (Bouti Csaba és Boutiné Nagy
Hajnalka)
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. 06. 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Bouti Csaba és Boutiné Nagy Hajnalka 9970 Szentgotthárd, Apáti u. 2. sz. alatti lakosok, mint
a szentgotthárdi 3848/1 hrsz-ú ingatlan ½ - ½ arányú tulajdonosai a mellékelt kérelemmel
(1.sz. melléklet) fordultak az Önkormányzathoz, hogy a mellékelt helyszínrajzon (2.sz.
melléklet) jelölt önkormányzati tulajdonú 3844 hrsz-ú, 6788 m2 területű közút és a
tulajdonunkat képező ingatlant érintően 70 m2-es területrész cseréjéhez hozzájárulni
szíveskedjenek.
Az ingatlanukat a Mérőlánc Bt-vel kitűzették, mely kitűzés során kiderült, hogy a közút egy
része a tulajdonukat képező 3848/1 hrsz-ú területen halad, ezért is kezdeményezték a területek
cseréjét.
Telekhatár-rendezés mindkét fél számára előnyös változásokkal jár, a közút az érintett
területrészen szélesebb lesz, a magántulajdon telekhatára egyenes vonalvezetésűvé válik.
A közút terület nagysága nem változik.
Az építéshatóság is támogatja ezen telekhatár-rendezést.
A vagyonrendeletünk alapján a 25.- M/Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetést
mellőzni lehet telekhatár-rendezés esetén a 15.§. (2) és (3) bekezdés a) pontja alapján:
15. § Vagyon elidegenítése
(2) -25.- M/Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a
helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TVben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való
közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.
(3) a) Mellőzni lehet a versenyeztetést tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatárrendezés, csere esetén.
Amennyiben a Testület támogatja Bouti Csaba és felesége kérelmét, úgy a Telekhatár
rendezéshez Változási vázrajzokat kell készíttetni, majd ezt követően köthető meg a
Csereszerződés.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bouti Csaba és Boutiné
Nagy Hajnalka 9970 Szentgotthárd, Apáti u. 2. sz alatti lakosok kérelmét támogatja.
A Testület hozzájárul a tulajdonukat képező szentgotthárdi 3848/1 hrsz-ú és az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 3844 hrsz-ú ingatlant érintő,
jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező helyszínrajzon jelölt 70-70 m2-es
területnagyságot képező telekhatár-rendezéshez.
A telekhatár rendezés során az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan területnagysága
változatlan marad.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bouti Csaba és Boutiné
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Nagy Hajnalka 9970 Szentgotthárd, Apáti u. 2. sz alatti lakosok kérelmét, melyben a
tulajdonukat képező szentgotthárdi 3848/1 hrsz-ú és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező szentgotthárdi 3844 hrsz-ú ingatlant érintő telekhatár-rendezést kezdeményezték,
nem támogatja.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2017. június 14.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem :
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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Tárgy: Pályázati lehetőség bérlakások felújítására vonatkozóan
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. június 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP)
keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Esély Otthon” című EFOP-1.2.1116 kódszámú pályázati felhívás. Az intézkedés átfogó célja a kevésbé fejlett régiókban élő,
illetve onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó 3.000 és 20.000
lakosságszám közötti településeken élő fiatalok képessé tétele arra, hogy a fenti településeken
fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani.
A cél tehát a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az
oda költözés. A cél elérését a Kormány a helyi önkormányzatok együttműködésével tervezi
megvalósítani a Felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a
Kormány vállalja, hogy:
 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 50 millió Ft - 200 millió Ft közötti vissza nem
térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a
Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. A támogatási kérelmet
benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával
hozzájárulnak:
 a településükön élő fiatalok helyben maradásához;
 a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és koordináláshoz;
 a településükön élő, továbbá az oda letelepülni szándékozó fiatalok kedvezményes
lakhatásának támogatásához;
 A kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
Benyújtási időszak: 2017.05.25. naptól 2019.03.06. napig van lehetőség.
A támogatás mértéke: minimum 50 millió Ft, maximum 200 millió Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Önerő: 0%
Előleg: 100% (az elszámolható költségekre)
Fenntartási kötelezettség: a projekt befejezését követő 5 év
Projekt tevékenység javaslat
A projekt kapcsán lehetőség nyílna a SZET Szentgotthárdi Kft-vel egyeztetett lakások
felújítására. javaslatuk az 1.sz. mellékletben található.

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
1. A támogatást igénylő vagy konzorciumi partnerének tulajdonában lévő ingatlanok
felújítása- átalakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a
célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára. A támogatási
összeg maximálisan 50%-ának erejéig.
2. Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési
ismeretek (pl. önéletrajz írás, interjú felkészítés, munkakeresési lehetőségek
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megismerése, továbbképzési és átképzési lehetőségek) bővítése. A támogatási összeg
maximálisan 10%-ának erejéig.
3. A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción
alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági
együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése. A támogatási összeg
maximálisan 10%-ának erejéig.
4. A 3. pont alapján a helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás /
helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása célcsoport számára (legfeljebb a projekt
lezárásáig). A támogatási összeg maximálisan 50%-ának erejéig.
5. Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós
pályázati programokban való részvételre. A támogatási összeg maximálisan 10%-ának
erejéig.
6. A fiatalok helyben maradását támogató, saját (dokumentált) jó gyakorlatok
folytatása, vagy más településeken alkalmazott (dokumentált) jó gyakorlatok
adaptálása. A támogatási összeg maximálisan 20%-ának erejéig.
Fentiek közül minimum 4 tevékenység választása kötelező ezért azokat vastagon
jelöltük, amelyekre gondoltunk.
Célcsoport:
A kevésbé fejlett, régiók 3.000-20.000 fős településein élő, illetve lakóhelyként ezen
településeket választani szándékozó 18-35 éves fiatalok (beleértve ezekről a településekről
elszármazott, visszaköltöző fiatalokat, valamint a letelepülő fiatalokat). A Felhívás 3.1.1
fejezetében szereplő 2., 5., illetve 6. tevékenységénél 16-35 éves fiatalok a célcsoport
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak; valamennyi
felsorolt tevékenység megvalósítása kötelező
I. Projekt előkészítés 1. Konstrukcióhoz rendelt támogató hálózat által kirendelt tanácsadóval
történő együttműködés (a szolgáltatás térítési díj mentes, nem számolható el költség rá).
2. Szakmai fejlesztési koncepció elkészítése (amely tartalmazza az aktuális adatokra épülő
helyzetelemzést,
környezeti
vizsgálatot,
fejlesztési
folyamatok
bemutatását,
megvalósíthatósághoz szükséges eszközök, erőforrások feltérképezését).
3. Célcsoporttal (legalább 15 fővel) történő kapcsolatfelvétel (dokumentáltan), egyeztetési
fórumok szervezése a benyújtásra kerülő támogatási kérelem kidolgozásának céljából.
4. Közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása (releváns esetben).
Szakmai elvárások
1. Felújításra kerülő ingatlan (lakás)
A program keretében felújításra kerülő ingatlanon eszközölt felújítás költségei nem
haladhatják meg a bruttó 70.000 Ft/nm-t, valamint az építmény tartószerkezeti rendszerét
vagy tartószerkezeti elemeit érintő átalakítás esetében a 100.000 Ft/nm-t..
Beköltöző személyenként maximum bruttó 50 nm alapterület felújítása számolható el..
Beköltöző fiatalok/párok/családok kiválasztásánál kedvezményezett előnyben
részesíti a 30. életévet el nem érőket.
Beköltöző fiatal páronként, családonként önálló bejárattal, vizesblokkal és konyhával
rendelkező ingatlan (önállóan beköltöző fiatalok esetében nem kötelező a külön bejárat,
azonban a vagyonbiztonságot garantáló kialakítás elvárás). Összközműves (amennyiben a
településen kiépített központi csatornahálózat rendelkezésre áll).
Minimum felszereltsége: mosógép, internet elérés, asztali gép vagy laptop, íróasztal, ágy,
szekrény, felszerelt konyha (főző és sütő berendezés, mikrohullámú sütő, mosogató,
hűtőszekrény).
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Projekt megvalósítási időszakában minimum 20 hónap, fenntartási időszak alatt minimum
60 hónapban lakott állapot (állandó lakcím bejelentéssel igazoltan).
Támogatást igénylő önkormányzat, illetve konzorciumi partnere(i) vezető tisztségviselői,
az önkormányzati képviselőtestület tagjai, valamint fentiek PTK szerinti közeli
hozzátartozói nem lehetnek a beköltözők.
A célcsoporttól a lakhatásért pénzügyi ellentételezés nem szedhető, ellenben igazolt rezsi
költségek fizetésére kötelezhetőek a célcsoport tagjai. A lakhatási lehetőség
igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző fiatal (vagy a család, pár legalább egyik
tagja) foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen vagy résztvevő legyen a 3.1.1 fejezet 4.,
5. tevékenységében.
A lakhatásban részesített fiatalok számára kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység
végzése a településen.
Egy fiatal, vagy pár, illetve család legfeljebb 2 éven keresztül lehet lakója a projekt
keretében felújított ingatlan(ok)nak.
A folyamat aktuális állapota
Mivel a projekt jelenleg kidolgozás alatt van, így a SZET Szentgotthárdi Kft által leadot
lakások alapján a minimum 70.000.-Ft/m2-rel számolva minimum 54.180.000.-Ft-ra
pályáznánk.
HATÁSVIZSGÁLAT
7.) Mi indokolja, miért szükséges?
Az Önkormányzati bérlakások jelentős részére ráférne a felújítás, amely Önkormányzati ill.
SZET forrásaiból nehezen, vagy nem finanszírozható jelentős anyagi ráfordítás nélkül.
továbbá a program a pályakezdő fiatalokra koncentrál, ami a térségben jelentkező munkaerő
hiányra is kedvező hatással lehet. Szentgotthárd lakossága is statisztikailag kimutathatóan
öregszik és fontos lenne a fiatalok megtartása és letelepítése. .
8.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A pályázat benyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a
kivitelezéshez szükséges feltételeket majd meg kell teremtenünk de az anyagi lehetőségek
megléte esetén ennek akadálya nincsen.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig nem
kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 36 hónap,
legfeljebb 42 hónap áll rendelkezésre (2022. december 31-ig). A projekt fizikailag befejezett,
amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a támogatási
szerződésben meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült.
A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai
teljesítésének a napja minősül.
9.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
A felújításban részesült ingatlanoknál a fenntartási időszakban nem szedhető bérleti díj, ami
kb. 7.000.000.-Ft bevétel kiesést jelent, de a megvalósuló beruházás során felújításra és gépek
beszerzésére kb. 27 millió forintot fordítanánk a pályázatból. A lakások a fentartási időszakot
követően már akár piaci alapon is kiadhatók lesznek ami akkortól jelentős bevételi forrás lesz.
10.)
Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
8 db. lakást érint a tervezett felújítás, így 2 éves periódusonként minimum 8-8 célcsoportba
tartozó fiatalnak kell bérelni folyamatosan a lakásokat. Kockázatit jelent, ha nem sikerül
azokat megfelelően feltölteni.
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11.)
Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Ha nem pályázunk, akkor saját erőből kell megoldani a felújításokat.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
A pályázat elkészítése a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal illetve a polgármester
feladata,
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete egyetért azzal, hogy az „Esély
Otthon” című EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázaton Szentgotthárd Város Önmkormányzata
elinduljon. A Képviselő – testület egyetért azzal, hogy az Előterjesztés 1. sz. mellékletében
felsorolt lakások felújítása történjen mdeg e pályázaton elnyert összeg felhasználásával, Az
igényelt támogatás nagysága minimum 54.180.000.-Ft
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester, dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Szentgotthárd, 2017. június 19.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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Tárgy: SZET Szentgotthárdi Kft TEÁOR számának kiegészítése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. június 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A SZET Szentgotthárdi Kft mint Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100%-os
tulajdonában lévő gazdasági társaság ügyvezetője a csatolt kérelemmel fordult a Tisztelt
Képviselő-testülethez (lásd: 1. számú melléklet). A kérelemben foglaltak szerint Az új
tevékenységi körre azért van szükség, mert az Alpokalja motelban szükség lenne egy
mosógépre aminek üzemeltetése illetve a fenntartása ill. az ezzel felmerülő költségek
elszámolása
csak úgy lehetséges, ha egy új tevékenységi kör szerepel a társaság
tevékenységi körei között. A SZET Szentgotthárdi KFT tevékenységi körei között ez a
tevékenység jelenmleg nincs feltüntetve.
A KFT Alapító Okiratának 3. pontját kell a következő tevékenységi körrel kiegészíteni:
96.01 TEAOR számú Textil, szőrme mosása, tisztítása .
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi KFT
Alapító okiratának 3. pontját (A Kft tevékenységi körei) a következővel egészíti ki:
96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gál József SZET Szentgotthárdi KFT ügyvezető
*
Szentgotthárd, 2017. június 21.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata
Szentgotthárd ,
Széll K. tér 11.
9970

Tárgy: kérelem alapítói döntés iránt

Tisztelt Cím !
Alulírott Gál József, a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője azzal a kéréssel fordulok a T.
Önkormányzathoz, mint a Társaság alapítójához, hogy
a társaság tevékenységi körét
szíveskedjenek a 96.01 TEAOR számú Textil, szőrme mosása, tisztítása –tevékenységi
körrel kiegészíteni.
Az új tevékenységi körre azért van szükség, mert a motelban szükség lenne egy mosógépre. A
mosógép üzemeltetése illetve a fenntartása ill. ezen költségek elszámolása csak úgy
lehetséges, ha a fenti tevékenységi kör szerepel a társaság tevékenységi körei között.
A tevékenységi kör módosítása az alapító határkörébe tartozik , arról csak az alapító
határozhat.
A fentebb leírtak alapján tehát kérem a T. Önkormányzatot, hogy a tevékenységi kör
kiegészítéséről dönteni szíveskedjenek.
Szentgotthárd, 2017. június 7.

Tisztelettel:
Gál József
SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője
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Tárgy: Leopold Ferenc Közterület-használat ügye
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. június 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Leopold Ferenc (Rönök, Alkotmány u. 105.) sz. alatti lakos a zöldséges standjának
áthelyezése ügyében fordult hivatalunkhoz, mivel a Mártírok u. 1. sz. alatti társasház
felújítása végett az árkád alól - ahol a társasházzal kötött szerződés alapján használt területet el kellett költöznie. (kérelem 1. sz. melléklet)
Kérelmében a Széll K. tér 18 (volt picasso étterem) előtti területet kérte az említett társasház
felújításának idejére, azonban ezt nem támogattuk.
A SZMSZ szerint a közterület használat engedélyezése, a szükséges megállapodások megkötése
polgármesterre átruházott hatáskör – de mivel ez a közterület használat vitákat kavar, így a
Képviselő – testület állásfoglalását a döntés kapcsán ki kívánom kérni. Leopold Ferenccel
többszöri személyes megbeszélést követően sem jutottunk fix helyszín megállapítására több
alternatív helyszín is felmerült. (2.sz. mellékletben láthatóak a helyszínek)
Megjegyeznénk, hogy ilyen jellegű üzlethelyiség nélküli utcai árusítást a városunkban már
csak egyedül Ő végez, és sajnos az elárusító hely látványa az árusítás befejezése után, illetve
hét végén és ünnepnapokon finoman szólva is hagy kívánni valót maga után.
Javasoltuk számára a Piacot is, de ő mindenképpen szeretne a belvárosban maradni, szava
szerint ettől függ a megélhetésük.
A Termelői piacunk ebből a szempontból nem jöhet szóba hiszen Leopold Ferenc
viszonteladó kereskedő.
Leopold Ferenc csak átmenetileg gondolja az árkád alóli elköltözést, ha befejeződik a
homlokzat felújítása, akkor visszaköltözne. Az átmeneti időszakra felmerült helyszínek: 2.sz.
melléklet
1. Kossuth L. u. 2. előtti, közúthoz közelebb lévő járdaszakasz a fák alatt. Ezen a
járdaszakaszon nincs jellemzően átmenő forgalom, , itt két pad található.
2. Kossuth L. u. 2. társasház mögött, az Árpád u. felé eső részen az első parkoló
feláldozásával lehetne megoldani a kipakolást, viszont ez nagyon napos, meleg oldal
Leopold úrnak ez nem optimális helyszín.
3. „Simon pavilon” és a környezete. Itt megjegyeznénk, hogy Simon László a pavilont
eladná, vagy bérbe adná a pavilon közterületen helyezkedik el. Leopold Ferencnek
történő használatba adás esetén a pavilonon kívül is kell árubemutatásra közterület.
A pavilon ára 450.000.-Ft, melybe az elektromos áram be van vezetve, önálló
főmérővel rendelkezik.
Gondolat szintjén felmerült, hogy az Önkormányzat megvásárolhatná a pavilont, s azt
bérbe is adhatná Leopoldéknak.
A pavilon megvételére Leopold Ferencnek is van lehetősége, s akkor ott tud árulni
tartósan s nekünk nem jelentene kiadást. Természetesen, ahogy Simon Lászlónak, úgy
Leopold Ferencnek is a pavilon által elfoglalt közterületre használati díjat kell fizetni,
közterület-használati szerződés alapján. Az előző két lehetőséggel ellentétben ez
szólhatna hosszabb távra is azonban csak abban az esetben, ha a vállalkozó az áruk
pavilonon kívüli bemutatásához használt polcokat a zárás után össze tudja hajtani vagy
zárt térbe tudja berakni ami nem rontja a városképet.
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Az nyilván való, hogy a többi zöldséges Szentgotthárdon üzlethelyiségben árulja a portékáját,
a Simon pavilon közelében is van egy, így mindenképpen erről az oldalról is mérlegelendő az,
hogy hova lehetne költöztetni Leopoldékat. (Természetesen igaz, hogy ettől a zöldséges
üzlettől a korábbi helyszín sem volt messze). Amennyiben a Testület támogatná a Simo n
pavilon megvételét, akkor Leopoldék csak itt árulhatnának a felújítás befejezése után sem
mehetnének vissza az Árkád alá. Továbbá akkor meg kell állapítani a helyiség bérleti díját és
feltételeit is.
Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó szabályairól szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2,§. (2) bekezdése
alapján:
„(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség
jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni lehet a
pályáztatást, abban az esetben is, ha helyiség egyedi bruttó forgalmi értéke az 5 millió
forintot nem haladja meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.”
A 2.§ (5) és (6) bekezdése kimondja:
(5) A helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott, maximum 5 év, vagy határozatlan
időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(6) A határozott időre kötött bérleti szerződés legfeljebb a szerződés időtartamával
meghosszabbítható, melyet legalább 30 nappal a lejárat előtt kérelmezni kell. A kérelmet
Képviselő-testülethez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a helyiségben tovább
folytatandó tevékenységet. A képviselő-testület a kérelem alapján szabadon dönt, döntését
indokolni nem kell.
A az üzlet bruttó forgalmi értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, a testület akár
közvetlenül is dönthet részére annak kiutalásáról.
A pavilon határozott vagy határozatlan időre is bérbe adható.
Javasoljuk határozatlan időre történő bérbeadás esetén 3 hónap felmondási idő kikötését.
Leopold Ferenc a társasház alatt évi 155.000.-Ft-ot fizetett,
Ebben az esetben azt az etikai kérdést is érdemes végiggondolni, hogy e megoldás esetén az
önkormányzat közpénz felhasználásával üzlethelyiséget vesz és abba versenyeztetés nélkül
beenged egy olyan vállalkozót akinek a profiljába tartozó tevékenységet több szentgotthárdi
vállalkozás is végez üzletet fenntartva, az előírásokat betartva. Tény, hogy ehhez hasonlót
egyetlen szentgotthárdi vállalkozóval sem tett még meg az önkormányzat.
Az is fontos szempont még, hogy helyet keresni egy tevékenységhez legelső sorban magának
a vállalkozónak a feladata – ahogy az is fontos szempont, hogy nemcsak közterületen lehet
ilyen profilban tevékenykedni.
Határozati javaslat
1.a/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Leopold Ferenc 9954
Rönök, Alkotmány u. 105. részére zöldség- és gyümölcs árusításra az alábbi közterületen
biztosít lehetőséget:
…………………………………………………………………………………………………..
1.b/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete amennyiben Leopold Ferenc
9954 Rönök, Alkotmány u. 105. megvásárolja Simon László tulajdonát képező szentgotthárdi
1068 hrsz-ú közterületen elhelyezkedő pavilont, akkor részére közterület használatot biztosít
zöldség- és gyümölcs árusításra azzal a feltétellel, hogy a közterületen történő árusítás csak
akkor lehetséges, ha a göngyölegek, ládák elhelyezésére szolgáló állványokat és polcokat a
napi árusítást követően a közterületről zárt helyre viszi vagy elviszi.
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1.c/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Leopold Ferenc (Rönök,
Alkotmány u. 105.) részére zöldség- és gyümölcs árusításra nem biztosít közterületet, s
egyben felszólítja a közterületen történő árusítás 8 napon belüli megszűntetésére.
2.a/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, támogatja Simon László
tulajdonában lévő szentgotthárdi 1068 hrsz-ú közterületen elhelyezkedő pavilon
megvételét az általa közölt 450.000.-Ft áron.
Forrás: ……….
Felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a pavilonra az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére,
valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati
rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított pályázat mellőzése alapján Leopold Ferenc 9954
Rönök, Alkotmány u. 105. sz. alatti lakossal történő Bérleti szerződés megkötéséhez
járul hozzá.
Bérleti díj: havi …….-Ft/hó
A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel. A bérleti
szerződés megkötésével egyidejűleg a bérbevevő köteles 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadékot is megfizetni.
A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
2.b/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, nem támogatja Simon
László tulajdonában lévő szentgotthárdi 1068 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő pavilon
megvételét.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Határidő: közlésre azonnal
Szentgotthárd 2017. június 19.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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Tárgy: Felügyelő bizottsági tag megválasztása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
a Képviselő-testület 2017. június 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárdi Ipari Park KFT ügyvezetője jelezte, hogy a FB egyik tagja – Ilyésné Dr.
Fetter Anna lemondott a SZIP Kft Felügyelő Bizottsági tagságáról.
Emiatt a Felügyelő Bizottságba új tagról gondoskodnunk kell. Mivel a Kft 100%-ban
önkormányzati tulajdonban van, így ebben a kérdésben is a Képviselő-testület az illetékes.
Ilyésné Dr. Fetter Anna a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője volt
amikor a Felügyelő Bizottságba beválasztottuk. Időközben jogviszonya a hivatalban
megszűnt, Ő pedig Budapestre költözött. Így a feladat ellátása nehézségekbe ütközik. a
részéről – ezért is kérte lemondása elfogadását. Attól függetlenül, hogy a SZIP KFT jövőbeni
sorsa mi lesz (esetleges beolvadás a SZET Szentgotthárdi Kft-be vagy bármilyen formában
való megszüntetés – a Felügyelő Bizottságnak a megfelelő létszámban kell meglennie és
működnie. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és
tárgyában dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ilyésné Dr. Fetter Anna
lemondását a Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Befruházó KFT felügí
yelő bizottsági tagságáról elfogadja 2017. június 30. napjával. ..
2017. július 01. napjától a Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Befruházó KFT.
felügyelő bizottsági tagjának öt éves határozott időtartamra …………………… sz. alatti
lakost választja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. 06. 20.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
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Tárgy: Szentgotthárdi Ipari Park Kft TEÁOR számának kiegészítése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. június 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárdi Ipari Park Kft mint Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100%-os
tulajdonában lévő gazdasági társaság ügyvezetője a csatolt kérelemmel fordult a Tisztelt
Képviselő-testülethez (lásd: 1. számú melléklet). A kérelemben foglaltak szerint a társaság a
területérétkesítési bevételének egy részéből gépet vásárolt amire a városnak nagy szüksége
van a közterület rendben tartása, kaszálása, télen a hó tolása, ősszel a lehullott lomb
összegyűjtése érdekében. A gépet a szintén az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő
SZET Szentgotthárdi Kft tudja használni – egyelőre úgy, hogy a gépet számára a SZIP KFT
bérbe adja vagy kölcsönzi. A SZIP KFT számos tevékenységi körei között ez a tevékenység
nem szerepel.
A KFT Alapító Okiratának 3. pontját kell a következő tevékenységi körrel kiegészíteni:
 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (7739)
 Mezőgazdasági gép kölcsönzése (7731)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Ipari Park
KFT Alapító okiratának 3. pontját (A Kft tevékenységi körei) a következővel egészíti ki:
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése )
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gyökös Imre Gergő SZIP KFT ügyvezető
*
Szentgotthárd, 2017. június 21.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

Tisztelt Képviselő testület!
A SZIP Kft. bruttó 8.384.438 Ft értékben John Deere X758 típusú fűnyíró traktort vásárolt
fűgyűjtővel a 2017-es területeladási bevételből. A fűnyíró traktort a SZET Szentgotthárdi Kftnek kívánja bérbeadni hosszú távú üzemeltetésre.
A SZIP Kft tevékenységikörében (TEÁOR) nincs bérbeadási illetve kölcsönzési jogosultság.
Ezért kérem a T. Képviselő Testületet, hogy a fent technikai probléma megoldása érdekében
engedélyezzék a megfelelő TEÁOR szám(ok) felvételét.
Szentgotthárd, 2017. június 19.
Gyökös Imre Gergő
SZIP Kft.
ügyvezető
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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. június 28-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.
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/ 2017. évi beszámoló készítése folyamatban. Zárszámadás elfogadása várhatóan áprilisi
ülésen történik.
5/Likviditási terv a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészítésre kerül február hónapban,
havonta aktualizáljuk.
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. június
Városüzemeltetés:
Két ülés között történtek
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2017. június


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 átadás-átvételi eljárás 2016. december 1.-én
megtörtént. A műszaki ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO Invest Beruházó
és Tervező Kft. látja el. A beruházás várható befejezési határideje: I. ütem:
épület bontása 2017. március 31., II. ütem: szomszédos ingatlan
oromfalazatának helyreállítása 2017. május 31.
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
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A tervdokumentáció véglegesítése előtti tervismertetés igényelt teljesítési határideje: 2017.
március vége. Tervdokumentáció elkészült. A II. ütem kivitelezési munkálataira előzetes
indikatív árajánlatokat kértünk. (II. ütem : tetőszerkezet és a födém felújítása). A
beruházással kapcsolatos beszerzési eljárás előkészítése megkezdődött.


Szentgotthárd – Farkasfa Művelődési ház homlokzati felújítás
tervdokumentációjának elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra került.
Tervezési koncepció:
 homlokzat munkái: hőszigetelés, színezés, nyílászáró cseréje
 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 kivitelezésre előzetes indikatív árajánlatot kértünk. A
beruházással kapcsolatos beszerzési eljárás előkészítése megkezdődött.


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
A tervdokumentáció véglegesítése előtti tervismertetés igényelt teljesítési határideje: 2017.
április eleje


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.
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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.
 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 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.


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.

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
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2017. július 17.
2017. július 31.
2017. augusztus 7.

festési munkálatok, várható befejezési határidő: 2017.
július 21.
könyvespolcok vissza szállítása
könyvek vissza pakolása

Könyvtár nyitás: 2017. augusztus 14. (legkésőbb)


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.



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.



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 megtörtént. A szerződéskötés folyamatban van.



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 május hónapban a
közvilágítási hálózatot érintően 0 db szakaszhibát kellett bejelentenünk,
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amelyet az áramszolgáltató elhárított. Egyedi hiba bejelentésére június
hónapban nem került sor. A közvilágítási hálózatot érintő hibák elhárítása az
elektromos hálózat tulajdonosának (EON), az egyedi hibák elhárítása pedig az
önkormányzattal szerződésben lévő ENERIN Sümeg Energetikai Kft. feladata.
A bejelentett hibák elhárítása megtörtént.


Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2016. július
25-én megtartott ülésén döntött „Szentgotthárd – Rábatótfalu városrészen új
nyílt csapadékvíz-elvezető árok építés kivitelezési munkái” elnevezésű
beszerzési eljárás lezárásáról. A nyertes ajánlattevővel a VÍZÉPTEK Bt.-vel
(9700 Szombathely, Wesselényi út 8.) a szerződéskötés megtörtént. A
munkaterület átadás-átvételére 2016. szeptember 23-án került sor. A
munkálatok tényleges megkezdésénél figyelembe kellett venni a
természetvédelmi hatóság előírásait is. A kivitelezés lezárult, a műszaki átadás
2017. június 6-án megtörtént.



Megtörtént a Szentgotthárd, Kilián Gy. utcában hiányzó 46,00 fm hosszúságú
zárt csapadék-csatorna kiépítése, illetve a Vakarcs K. utca (Duxler utca – Új
utca közötti szakasz) északi oldalán lévő nyílt csapadékvíz-elvezető árok
folyásfenék lapozása. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely



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 12-én 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
megtörtént. A szerződéskötés folyamatban van.



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 szerződés megkötése
folyamatban van. Tervező: Vé-Ko Kft. Szentgotthárd



Folyamatban van a Füzesi úti utasváró alapjának kiegészítése, valamint az
utasváró helyreállítása. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft.
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Elkészült Szentgotthárd hídjainak felülvizsgálata. Összesen 14 híd található
Szentgotthárd területén, melyből kettő állami közúti híd. Kivitelező: Czap
Consulting Mérnöki Iroda 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.

Megtörtént:
o József A. utca aknafedlap szintreemelési munkái
o Pável Á. ltp. aknafedlap szintreemelési, akna javítási munkái
o Hunyadi u. járdaleszakadás javítási munkái
o Arany János utca járdaleszakadás javítási munkái
o Áteresz építése a Szépvölgyi utcában
o Szentgotthárd, Rózsa Ferenc utca (Tompa M. utca utáni szakasz Zsida felé)
árok iszapolása, áteresz tisztítása
o Szentgotthárd-Rábatótfalu, temető melletti út burkolat felújítási munkái

Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft.


A VASIVÍZ Zrt.-vel, mint üzemeltető és Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint
ellátásért felelős önkormányzat között létrejött Bérleti-üzemeltetési szerződés alapján
megrendeltük az alábbi, GFT-ben szereplő munkákat:
o XIII. számú (AGIP kútnál) szennyvízátemelő rekonstrukciója
o Szentgotthárd, II. számú szennyvízátemelő rekonstrukciója
o Szentgotthárd-Rábatótfalu, Felsőpatak utca nyomásfokozó tervezését
o Szentgotthárd, Széchenyi u. – József A. u. kereszteződésében lévő csomópont
átépítését.
o Szentgotthárd, Kis utca vízvezeték rekonstrukciója



Folyamatban 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 ülőpadokat (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 Máriaújfalu városrész területére (harangláb, kápolna, játszótér).
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Megrendeltük a csatornabekötési munkákat a Hunyadi u. 15. számhoz. Kivitelező:
VASIVÍZ Zrt.



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.



Megtörtént Szentgotthárd város területén a kátyúzási munkálatok felmérése. A felmért
úthibák javítására vonatkozó szerződést a SZET Szentgotthárdi Kft.-vel megkötöttük.



Elkészült a Szabadság téri Liget játszóterén a gyöngykavics pótlása és a műfű javítása.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.



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



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:
Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi

0
2
1
1
1
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engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Településképi bejelentési eljárások:
Nyilatkozatok, belföldi jogsegély:

7
12
1
2

megszünés: Gysev
haszn.: Titán IV/2 és IV/3 ütem
Pénzügy
Költségvetési feladatok:
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.
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.
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Önkormányzati és Térségi Erőforrások
SZÉCHENYI SPORTCSARNOK MKSZ ÁLTALI FELÚJÍTÁSA
A Magyar Kézilabda Szövetség 2016-ban is meghirdette a tornaterem/tornacsarnok felújítási
programot támogató nyílt pályázatát. A pályázat meghirdetésének konkrét célja a leromlott
állapotba került, kézilabdázásra alkalmas tornatermek korszerűsítése, ezáltal a kézilabda
utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása. Mint ismeretes, Önkormányzatunk
pályázatot nyújtott be a Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnokának felújítására
99.974.655,- Ft összegben. Pályázatunk a csarnok hőszigetelésének kiépítését, nyílászáróinak
cseréjét és 2 öltöző-vizesblokk egység teljeskörű felújítását tartalmazta. A pályázati kiírás
szerint a felújítási összköltség 70 %-át a MKSZ állja, a 30 %-ának a megfizetése szükséges
önerőként, melyből 5 %-ot pályázati biztosítékként, a pályázat benyújtását megelőzően már
átutalt az Önkormányzat. A Képviselő-testület 261/2016. számú határozatával támogatta is a
pályázat benyújtását és döntött a 30 %, azaz 29.992.397,- Ft összegű önerő biztosításáról,
kiegészítve azt szükség esetén további 10 %, azaz 9.997.465,- Ft összegű önrésszel. melynek
70%-át a Szövetség vállalta.
A beruházással kapcsolatos fejleményekről és az ezekhez kapcsolódó, általunk felvetett
aggályokról a legutóbbi képviselő-testületi ülésre készítettünk előterjesztést, amelyet a
Képviselő-testület levett a napirendi pontok közül, azzal, hogy szükség esetén később
visszatér a kérdésre.
Időközben a Magyar Kézilabda Szövetségtől 2017. június 14-én tájékoztatás érkezett arról,
hogy - figyelembe véve a MKSZ Országos Tornaterem Felújítási Programjához a pályázóktól
beérkezett észrevételeket - a MKSZ Elnökségének döntése értelmében azokra a pályázókra,
akik ingatlan bérbeadás szempontjából nem tartoznak ÁFA körbe, a MKSZ nem hárítja át a
bérleti díj 70%-a után fizetendő ÁFA összeget. Az MKSZ és Önkormányzatunk között
létrejövő együttműködési megállapodáson is lehetővé tették a szükséges módosításokat,
illetve a pénzügyi természetű aggályokra is megnyugtató állásfoglalás érkezett. Mindezek
alapján az Önkormányzatra nem hárult több teher, mint ami az eredeti pályázati kiírás
kiírásban rögzítve volt és amelyet a Képviselő-testület korábban már jóváhagyott. Mindezek
alapján az együttműködési megállapodást a 2017. június 19-ig megadott határidőig aláírtuk,
amely alapján várhatóan mielőbb megkezdődik a tervezett felújítás a Széchenyi csarnokban.
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:
-19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete: a Szentgotthárd Város helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló önkormányzati rendelet módosítást nem
igényel.
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-20/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete: a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása értelemszerűen
módosítást nem igényel.
-21/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete: a a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról
szóló 41/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása a mostani, júniusi Képviselőtestületi ülésen kerül előterjesztésre.

IV. Válasz képviselői felvetésekre
2017. június
Lábodi Gábor: A Szociális Otthon Rába felöli oldala melletti elszórt hulladék ügyében
ismételten megkerestük az érintett intézményt. Továbbra is két-három naponta ellenőrzik a
kérdéses területet és amennyiben szükséges összegyűjtik az elszórt hulladékot
Dömötör Sándor: A Szentgotthárd, Hunyadi úti volt buszpályaudvaron lévő illemhely
felújítását megrendeltük a SZET Szentgotthárdi Kft.-től.
Dr. Haragh László: A Szentgotthárd, Kethelyi út 34. számú ingatlan Felső utca felöli
balesetveszélyes útpadka, illetve hiányzó kerítés helyreállításáról intézkedtünk. Továbbá
hatósági eljárásokat kezdeményeztünk az épület jó karbantartásával, illetve tisztántartásával
(kaszálásával) kapcsolatban.

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 anyagot elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2017. június 19.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

120

2017. június 28-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
Pályázati tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2017. június 19-én

CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁ
M

231/2012.
Máriaújfalu
KEHOP-2.2.1-15111/2013.
szennyvízelvezetése
2015-00006
192/2013.

A hátrányos
helyzetűek
társadalmi
integrációjának új
Miniszterelnökség
esélyei a
252/2014.
Szentgotthárdi
Járásban
ÁROP-1.A.3-20142014-0050

TELJES
ÖSSZEG

nettó
505.000.000,
-

22.000.000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

nettó

nettó

426.208.381 Ft,-

102.164.199,-

22.000.000,-

0,-

MEGJEGYZÉS
Megkötöttük a vállalkozási
szerződést a Colas Alterra Zrt.vel. Meghosszabbításra került a
Vízjogi létesítési engedély. A kiviteli
tervek elkészültek, a műszaki
ellenőr jóváhagyására várnak.
Lakossági fórum került
megrendezésre 2017. június 15én. Az alapcső-letételi
rendezvényre 2017. június 26.
hétfő de. 11-kor kerül sor és ezzel
megkezdődik az építkezés.

2015 november 30-án a
projekt lezárult. Záró
kifizetési kérelmet beadtuk.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁ
M

Muzeális
intézmények
Belügyminisztériu
szakmai támogatása
m
(Kubinyi Ágoston
Program) 2016
SZEOB Játékvár
Óvoda bővítése és
TOP-1.4.1-15103/2016.
energetikai
VS1-2016-00019
felújítása
Arany János Iskola
energetikai
TOP-3.2.1-15fejlesztése
139/2016.
VS1-2016-00011
Szentgotthárdon
Fenntartható
kerékpárforgalmi
fejlesztés
Szentgotthárdon

TOP-3.1.1-15VS1-2016-00011

Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatása –
ÓVODA
VIZESBLOKK

Belügyminisztériu
120/2016.
m

156/2016.

TELJES
ÖSSZEG
2 000 000,-

ELNYERT
ÖSSZEG
2 000 000,
-

SAJÁT ERŐ

0,-

MEGJEGYZÉS
Nyert! Digitális terepasztal
német nyelvű fejlesztése.
Kivitelezés folyamatban
van.

150 000 000,
-

176.647.2
26 647 200,00

Nyert! A Támogatási
szerződés hatályba
lépett:2017. június 1.

159 422 409,
-

158.818.3
97

Nyert! A Támogatási
szerződés hatályba
lépett:2017. június 1..

0,-

A pályázat 2016.07.06-án
299
299.765.0
benyújtásra került. NYERT!
0,765 000,00
Szerződéskötés
megtörtént.
A támogatási szerződés
aláírásra került.
Vállalkozási szerződés is
megkötésre került a SZET
28 256 893,- 14 128 446,- 14 128 447,Kft-vel.
A felújítás az iskolaév
végeztével
megkezdődött.
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CÍME
Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatása –
HUNYADI UTCA
FELÚJÍTÁSA

1. világháborús
szobor felújítás

KIÍRÓ

HAT.SZÁ
M

Belügyminisztériu
120/2016.
m

Közép- és Keleteurópai
Történelem és
Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány

206/2015

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

31 982 804,-

nem nyert,
Tartaléklistán sem nyert, de
de újból
újból benyújtásra került
benyújtásr
16 982 804,2017. május elején,
ea került;
jelenleg elbírálás alatt
elbírálás
van.
alatt

1.578.610,Ft

A pályázat keretében az
elhanyagolt, forráshiány
miatt nem megfelelően
gondozott első világháborús
emlékművek állagmegőrző
karbantartására és
felújítására lehetett
pályázatot benyújtani.
1.000.000,Szentgotthárd 2015. október
578.610,- Ft
Ft
13-án beadott pályázata a
rábakethelyi Brenner János
tér 316 hrsz. 1. világháborús
szobor felújítására
vonatkozik. Pályázat
NYERT! A pályázat
megvalósult, elszámolása
benyújtásra került, illetve
már le is zárult.
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CÍME

Művelődésház
felújítása

KIÍRÓ

Vidékfejlesztési
Program

A Szentgotthárdi
Ipari Park
TOP-1.1.1-15alapinfrastruktúrájá VS1-2016-00003
nak fejlesztése

HAT.SZÁ
M

105/2016

102/2016.

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Művelődésház külső
homlokzatának és
tetőszerkezetének felújítása.
57.845.562,14.461.391,elbírálás alatt
A pályázat benyújtásra
Ft
Ft
került, melyről már
hiánypótlás is érkezett, amit
teljesítettünk. Nem nyert.
-Ipari park II. ütem
területén:
járda kiépítése
autóbuszöblök és
buszforduló kiépítése
- Új iparterület kialakítása,
478.000.000,
elbírálás alatt 0,- Ft
III. ütem:
- Ft
közlekedési
infrastruktúra (út) kiépítése
közművesítés (víz,
csatorna, áram, közvilágítás)
NYERT! szerződésköté
folyamatban.
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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

ELNYERT
ÖSSZEG

94.605,50 € 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!
Szerződésközés
126
folyamatban.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁ
M

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

Zöld város
kialakítása

TOP-2.1.2-15

138/2016

239.771.928,
elbírálás alatt
- Ft

0 Ft

Testvér-települési
programok és
együttműködések

Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.

73 / 2017

501.600,- Ft

0 Ft

0 Ft

MEGJEGYZÉS
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! szerződéskötés
folyamatban.
Testvér-települési
együttműködés
előmozdítása az erdélyi
Csíkszépvíz településsel.
NEM NYERT (forráshiány
miatt)

127

2017. június 28-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
CÍME

Városarculat és
helyi termék
fejlesztése

KIÍRÓ

AT-HU
Ausztria Magyarország

HAT.SZÁ
M

166/2016

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

a Támogatói
döntést még
100.000,- €
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! 2018ban várható a
tevékenységek
megvalósítása a pályázat
ütemezése miatt.
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CÍME

Sportpark és
futókör kialakítása

KIÍRÓ

„Nemzeti
Szabadidős –
Egészség
Sportpark
Program 2016.”

HAT.SZÁ
M

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

168/2016.

3 db sportparkra és 1 db
400 m-es futókörre
nyújtottunk be pályázatot. A
sportparkok tervezett
helyszínei:
- a szentgotthárdi
sporttelepen „D típusú”
sportpark és
0,- Ft
- a „Várkert” közparkban „D
(nem
8.890.000,típusú” sportpark és
pénzbeli
Ft
- a Szabadság téri „Liget”
támogatást elbírálás alatt
(futókör
közparkban „D típusú”
nyerhetünk,
esetén)
sportpark
hanem az
A futókör tervezett
eszközöket)
helyszíne:
- szentgotthárdi sporttelep
A pályázat benyújtásra
került, jelenleg elbírálás
alatt. Telefonos
érdeklődés is történt, de
továbbra sem született
döntés.

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

129

2017. június 28-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
CÍME

Széchenyi István
Általános Iskola
tornacsarnokának
fejlesztése

KIÍRÓ

HAT.SZÁ
M

Magyar Kézilabda
261/2016
Szövetség

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

108.247.254,
32.474.176,elbírálás alatt
- Ft
Ft

MEGJEGYZÉS
Széchenyi iskola
tornacsarnokának
fejlesztése:
- homlokzat felújítás és
nyílászáró csere
- öltözők és azok
vizesblokkjainak
javítása
NYERT! Központi
közbeszerzés lezárult,
ennek alapján a
korábbihoz képest
magasabb összeggel
szükséges számolni, mely
feltüntetésre került a bal
oldali oszlopokban.
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CÍME

Külterületi helyi
közutak fejlesztése
és
önkormányzati utak
kezelését biztosító
gépek

KIÍRÓ

Vidékfejlesztési
Program

HAT.SZÁ
M

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

24/2017.

Szentgotthárd,
Apátistvánfalva és Kétvölgy
községek
önkormányzatai
konzorciumban közösen
kívánják megvalósítani a
Szentgotthárd-Farkasfa
városrészen található
Feketetó, Zsilavek és
22.588.481,Kiserdo külterületi utak
90 353 924 elbírálás alatt
Ft
felújítását, valamint közösen
kívánnak
önkormányzati tulajdonú
úthálózat
évszaknak megfelelő
üzemeltetéséhez,
karbantartásához szükséges
erőgépet és munkagépeket
beszerezni. Elbírálás
folyamatban.

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS
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CÍME

KIÍRÓ

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

HAT.SZÁ
M

237/2016

TELJES
ÖSSZEG

bruttó
500.000

ELNYERT
SAJÁT ERŐ
ÖSSZEG
Nyert!
De az
eredetileg
igényelt 2.5
millió FT-hoz 30.000 Ft
képest csak
500.000 Ftot ítéletek
meg.

MEGJEGYZÉS
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.
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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott
pályázatok helyzete 2017. június 19-én
CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Emberi
Erőforrások
Városi Gondozási
Minisztériuma
Központ megbízásából a
16/2016.
nyomtató
Nemzeti
beszerzése
Rehabilitációs és
szociális Hivatal
Miniszterelnökség
Önkormányzati
; KözigazgatásASP rendszerhez
és
való csatlakozás
Közszolgáltatás56/2017
országos
fejlesztési
csatlakozási
Operatív Program
konstrukcióban
Irányító Hatóság
Muzeális
intézmények
szakmai
Belügyminisztériu
támogatása
m
(Kubinyi Ágoston
Program) 2017

TELJES
ÖSSZEG
149.860 Ft
nyomtató
beszerzés

ELNYERT
ÖSSZEG

149 860,-

6.976.850, Ft
informatikai
eszközbeszerz 6 976 850,-Ft
és, adatátvitel,
tesztelés, stb.

3.171.868,-Ft

-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0 Ft

Nyert
A beszerzés megtörtént.
Az elszámolást benyújtottuk.

0

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

0,-

Elbírálás alatt
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CÍME

KIÍRÓ

Ipari parkok
energiaEurópai Bizottság
hatékonyságának
javítása

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

237.375 EUR
(kb. 72 millió Ft)

ELNYERT
ÖSSZEG

elbírálása
alatt

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0

Nemzetközi projekt; az
Inspiralia nevű spanyol
pályázatíró céggel
együttműködésben adta
be a Szentgotthárdi Ipari
Park Kft. Jelenleg
elbírálás alatt van
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Tárgy: Közlekedésfejlesztési koncepció elkészítésével kapcsolatos
célok, irányvonalak meghatározása
(Közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása. Úthálózat (úttest, járda,
kerékpárút) műszaki állapotának áttekintése. Felújítási munkák
tervezése, ütemezése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. június 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának nincsen egy átfogó közlekedésfejlesztési
koncepciója. Az eddigi gyakorlat szerint a Képviselő-testület az önkormányzat
költségvetésének elfogadását követően minden évben egy karbantartási-felújítási ütemtervet
fogad el, amelyben a költségvetésben az útfelújításra, - karbantartásra rendelkezésre álló
forrásokra tekintettel meghatározta az adott évben felújításra-karbantartásra kerülő
közlekedési felületeket. Továbbá a város forgalmi rendjével, annak felülvizsgálatával évente
legalább egyszer, az októberi testületi ülésen foglalkozik, a közlekedést érintő fejlesztésekről
pedig általában egy konkrét pályázat függvényében, vagy esetleg a pénzügyi forrás
rendelkezésre állásakor dönt a képviselő-testület.
Továbbá Szentgotthárd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája is foglalkozik
közlekedésfejlesztési kérdésekkel, valamint természetesen a településszerkezeti terv is fontos
szerepet játszik a közlekedés fejlesztésénél, hiszen a közlekedési területeket ebben a tervben
lehet kijelölni.
A korábbi években már egyszer a képviselő-testület elfogadott egy rövidtávú (2004-2009.)
közlekedésépítési programot, illetve a 2013. évi forgalmi rend felülvizsgálatakor a Képviselőtestület foglakozott a városrészi utak állapotával, ahol közlekedésfejlesztési célok is
meghatározásra kerültek, de a városnak átfogó közlekedésfejlesztési koncepciója még nem
készült.
A koncepció kidolgozása komoly és sok időt igénylő feladat, így azt két lépésben képzeljük
el. Először felvázoljuk a szerintünk koncepcióba foglalni érdemes területeket és az egyes
területeken hangsúlyosnak gondolt kérdéseket. Ezekről fog szólni a koncepció, ezeket a
kérdéseket fogjuk alaposabban kidolgozni. A második lépés ezen elvek alapján a koncepció
megfogalmazása – benne az úthálózattal kapcsolatos kérdések rendezése, felújítások
ütemezése. A koncepciót az év második felében – valószínűleg decemberben - szeretnénk
végső formájában a T. Testület elé hozni. Jelen előterjesztésben tehát a közlekedésfejlesztési
koncepció kidolgozásához kapcsolódó célok, irányvonalak meghatározását kérjük a T.
Képviselő-testülettől..
Közlekedés fejlesztési koncepció elkészítésével kapcsolatos célok, fejlesztési irányvonalak
meghatározása:
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A közlekedésfejlesztési koncepció alapvető céljának kell lennie a város fenntartható
fejlődésének elősegítése, a versenyképesség, a közlekedés és a környezet minőségének
javítása, ezáltal a lakosság életminőségének növelése. A koncepciónak a város átfogó
fejlesztési irányvonalaihoz illeszkedve kell bemutatnia a közlekedés fejlesztésének stratégiai
irányvonalait. A közlekedésfejlesztési koncepciónak kapcsolódnia kell Szentgotthárd Város
Integrált Városfejlesztési Stratégiájához, az ebben meghatározott fejlesztési irányok
teljesülését kell elősegítenie.
A koncepcióban egy átfogó, hosszú távú, átgondolt stratégiát szeretnénk lefektetni, hogy a
fejlesztések majd összehangoltan, tervezhetően, folyamatos ütemben, egymásra épülve
végrehajthatók legyenek. A fejlesztési javaslatok ütemezésének átfogóan, rövid-, közép- és
hosszútávon kell szerepelnie a koncepcióban.
A közlekedésfejlesztés céljai:
1. A városi és ipari parki elérhetőség javítása
A jelenlegi 8.sz. főúttól délre tervezett új gyorsforgalmi út kiépülése.
Az Ipari Park elérhetőségének javítása az Ipari park hátsó feltáró út, illetve a
gyorsforgalmira rávezető út kiépítése révén.
Az ipari park II. területek belső megközelíthetőségének javítása (buszforduló
kialakítása, egyesített kerékpárút és járda kiépítése az északi oldalon végighaladva).
A keleti elkerülő út kiépítése (tervezett gyorsforgalmi utat a Szentgotthárd Rábakethelyi úttal (7454. jelű ök. úttal (Kethelyi út)).
2. A város belső közlekedési rendszerének fejlesztése
A városközpont motorizált forgalmának lehetőség szerinti csökkentése (a keleti
elkerülő út megépítéséhez kapcsolódóan), a lakóövezetek forgalomcsillapítása a város
élhetőségének fejlesztése céljából.
A túlterhelt közlekedési csomópontok forgalomtechnikai felülvizsgálata, szükség
szerinti átalakítása.
Az autóbuszos közösségi közlekedés fenntarthatóságának biztosítása.
A nem motorizált közlekedési módok előnyben részesítését (gyalogos és kerékpáros
közlekedés).
3. Környezetbarát és energiaszegény közlekedési módok előnyben részesítése
Kerékpáros úthálózat fejlesztése, amely a várost és városrészeket összekötő
kerékpárutak teljes rendszerét jelenti. Hiányzó kerékpáros és gyalogos kapcsolatok
kiépítése. A fejlesztéseknél törekedni kell a kerékpáros kapcsolatok tervszerű
kialakítására. Meghatározásra kerülhetne, hogy az évente közlekedési felületek
felújítására, fejlesztésére rendelkezésre álló források pl.: 20 %-át a környezetbarát
közlekedési módok elősegítő elemek felújítására, fejlesztésére (pl.: járdák, felújítására,
fejlesztésére) kell fordítani.
4. A városi parkolási rendszer fejlesztése
Az indokolt mobilitási igények kielégítése céljából a szükséges parkolóhelyek
kiépítése és emellett a környezetbarát közlekedési módok előnyben részesítésével a
parkolási igények csökkentése. Fizetőparkolási rendszer fenntartása, a parkolási
időszakok lehetőség szerinti rövidítése (1 órás időintervallum korlátozás, nagy
forgalmú intézményeknél „kiss and ride” parkolóhelyek kialakítása stb.).
5. Közlekedésbiztonság
A felújításoknál, korszerűsítéseknél olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni,
amelyek hosszú távon biztonságos közlekedést tesznek lehetővé. A közútfejlesztési
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feladatok során különös figyelmet kell fordítani a forgalomszabályozásra, a szükséges
forgalomtechnikai eszközrendszer biztosítására is.
A hatóságok ezzel kapcsolatos megelőző és ellenőrző tevékenységének, illetve a
közlekedésbiztonságot növelő kampányok és mobilitási tudatformálás elősegítése.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztést megtárgyalni, illetve a város közlekedésfejlesztési koncepciójának
kidolgozásához szükséges célokat, illetve irányelveket meghatározni szíveskedjenek !
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Közlekedésfejlesztési koncepciójának kidolgozásához, az alábbi célokat, irányelveket
határozza meg: …
Határidő: 2017. decemberi képviselő-testületi ülés
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2017. június 18.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Temetkezési szolgáltatás tapasztalatai, temetők
fenntartásának, rendjének áttekintése.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. 06. 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 291/2016. számú Képviselő-testületi határozatában fogadta el a 2017.
évi munkatervét, melyben a 2017. 06. 28-i testületi ülésre a temetkezési szolgáltatás
tapasztalatainak, temetők fenntartásának, rendjének áttekintését írta elő.
Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és
temetkezésről szóló többször módosított 35/2000. (X.26.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: helyi rendelet) foglalkozik.
A temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 39. §-a alapján
Szentgotthárd Város Önkormányzata kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében látja el a
közigazgatási területén lévő és tulajdonát képező alábbi köztemetők üzemeltetését és
fenntartását:
1.1.1. Szentgotthárd, Hunyadi úti temető

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

Szentgotthárd, Rábafüzesi temető
Szentgotthárd, Jakabházi temető
Szentgotthárd, Rábatótfalui temető
Szentgotthárd, Farkasfai temető
Szentgotthárd, Zsidai temető
Szentgotthárd, Rábakethelyi temető
Összesen

0181. hrsz.
0180. hrsz.
0201/4. hrsz.
2429. hrsz.
0498. hrsz.
3864. hrsz.
3223. hrsz.
097/99. hrsz.
082. hrsz.

15.830,00 m2
4.832,00 m2
9.783,00 m2
8.833,00 m2
1.287,00 m2
6.740,00 m2
2.960,00 m2
3.667,00 m2
9.019,00 m2
62.951,00 m2

A SZET Szentgotthárdi Kft. a Kegyeleti közszolgálati szerződés alapján 2013. január 1.
napjától 15 éven keresztül látja el a szentgotthárdi temetők üzemeltetési, kegyeleti
közszolgáltatási és temetkezési szolgáltatási feladatait.
A SZET Szentgotthárdi Kft. beszámolójában (1. számú melléklet) részletezi az elmúlt évek
temetési és halálozási adatait, a temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási
tevékenységüket, a javasolt beruházásokat és fejlesztéseket, az általa elvégzett temetkezési
szolgáltatási tevékenységet, valamint a temetőüzemeltetési bevételek és költségek alakulását.
A beszámolóból kiderül, hogy Szentgotthárd temetőinek fenntartása, üzemeltetése összetett,
sokrétű feladat, melyek szakszerű ellátására a szerződéses keretösszeg nem elegendő.
A probléma több részből tevődik össze: Szentgotthárd kisvárosi körbe tartozik ennek ellenére
7 temető van a városban. Az összes terület ennek megfelelően viszonylag nagy. A település
9000 alatti lakosságszáma előre vetíti a lehetséges halálozások számát is ami szintén kicsi.
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Ebből következően a bevételek sem akkorák amelyekből a temetőkkel kapcsolatos összes
költséget fedezni lehetne. Összességében ugyanennyi temetőterület egy 2-3-szor ekkora
lakosságszám temetkezésére is elégséges lehetne. A fenntartási költségek ott is ugyanekkorák
lennének csak a nagyobb számú temetés nagyobb bevételeket is jelentene amiből a fenntartás
finanszírozható volna.
Mindez persze csak elméleti számítgatás – a tényeket a beszámoló számai magukért
beszélnek
Jelenleg a Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján évente br. 4.512.723,- Ft-ot biztosít az
Önkormányzat a feladatok ellátására. A beszámolóban olvasható kimutatás alapján br.
12.258.530,- Ft veszteséggel jár a szentgotthárdi temetők üzemeltetése. A temetkezési
szolgáltatás eredménye közel 5,5 millió Ft. Amikor trhát azt tudjuk, hogy ez az üzletág
mindenütt nyereséges – azt is konstatálhatjuk, hogy ez Szentgotthárdon sincs másképp. Csak
a temető fenntartása kerül ennél lényegesen többe. A beszámoló mindezeket jól és érthetően
vezeti le.
A temetők fenntartására elkülönített eseti keret 2017-ben 2,9 mFt, melyből az alábbi feladatok
ellátását tervezzük megvalósítani:
 Szentgotthárd, Hunyadi úti régi temető: veszélyes fák kivágása (3 db)
 Szentgotthárd, Hunyadi úti új temető: veszélyes fák kivágása (102 db), tuskók
kiszedése; temető konténer behelyezése
 Tuják pótlása (50 db)
 Mészkőzúzalékos utak felújítása
 Rábatótfalusi temetőben beton tároló elbontása
Ezen kívül a Rábatótfaluban (az út-híd keret terhére) megvalósult a temető parkoló felújítása
és a ravatalozóra zászlótartó került kihelyezésre
A Járási hivatal minden évben ellenőrzi a temetők fenntartását és üzemeltetését. Az ellenőrzés
során a Hivatal hiányosságokat állapított meg több szentgotthárdi temetőben is (ravatalozó
állapota, vizesblokk állapota, parcellák jelöletlensége, stb.).
A beszámoló tartalmaz javaslatokat új díjtételekre is. A helyi rendeletünk 15. § (1) bekezdése
értelmében a díjtételeket évente felül kell vizsgálni. Erre vonatkozóan szükséges javaslatot
tenni.
A szentgotthárdi temetők működőképességének megőrzése érdekében szükségszerű lenne a
helyi rendelet 1. mellékletében szereplő díjak emelése, a SZET Szentgotthárdi Kft.
beszámolójában javasoltak szerint.
A TeTv. 40. § (5) bekezdése értelmében a díjtételek megállapításakor az önkormányzatnak ki
kell kérnie a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét, amely a
mi esetünkben az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei Szervezet.
Amennyiben a tisztelt Képviselő-testület egyetért a díjtételek emelésével, úgy a szervezet
véleményét írásban megkérjük és ennek függvényében kezdeményezzük a helyi rendeletünk
módosítását.
Összességében a SZET Szentgotthárdi Kft-től kapott beszámoló jónak, előre mutatónak
mondható ami a felmerült problémákkal megpróbál szembenézni.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a beszámoló elfogadását.
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Temetkezési szolgáltatás
tapasztalatai, temetők fenntartásának, rendjének áttekintése c. előterjesztésben foglaltakkal
kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a közszolgáltatási díj felülvizsgálatára a 2018. évi költségvetés
tárgyalásakor tér vissza;
2. A Képviselő –testület elvi hozzájárulását adja a sírhelymegváltási és temetőfenntartási hozzájárulási díjak növeléséhez az 1. számú melléklet szerinti beszámoló
javaslatai szerint, azzal, hogy az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei
Szervezetének véleményét ki kell kérni, majd ezt követően a díjmódosítással
kapcsolatos helyi rendelet módosítását a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2017. június 19.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Beszámoló a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről
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Szentgotthárd, 2017. június 16.
Gál József
ügyvezető
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A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. (továbbiakban: SZET)
beszámolója a szentgotthárdi temetőkben 2016. évben végzett temetőüzemeltetési, kegyeleti
közszolgáltatási tevékenységről, a bevételek és költségek alakulásáról, a megvalósult és
tervezett fejlesztésekről, valamint halálozási adatokról.

Tisztelt Képviselőtestület!
Társaságunk Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2013. január 1. napjától 15 éven
keresztül végzi a szentgotthárdi temetőkben az üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási
tevékenységet. E szerződés alapján végezzük a Város területén jelentkező temetkezési
szolgáltatás tevékenységet is.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet 55. § (3) bekezdése értelmében, ha a temető üzemeltetése
kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján történik, az üzemeltető köteles a b) pont alapján
az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente
tájékoztatni.
A fentiekre hivatkozva ezúton tájékoztatjuk Önöket a 2016. évi bevételekről, felmerült
költségekről, melyet a szabályoknak megfelelően elkülönítetten kezelünk az egyéb
tevékenységektől, valamint a temetők állapotát meghatározó felújítási, rekonstrukciós
feladatokról. Ezen kívül tájékoztatjuk Önöket társaságunk által vezetett halálozási adatokról.
Jelen beszámoló nem tér ki két Szentgotthárdon található temetőre, mert azokat nem a SZET
üzemelteti. Az egyik a Szent Erzsébet utca végén lévő izraelita temető, a másik pedig a
jakabházi régi temető.
Mindkét temetőre jellemző az elhanyagoltság, még az évenkénti 2-3 kaszálás sem valósul
meg.

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

SAJÁT
TEMETÉS
VÁLLALKOZ
ÓS

3

JÚNIUS

Hamvasztás

MÁJUS

3

ÁPRILIS

Koporsós (saját)
Koporsós
(vállalk.)

MÁRCIUS

JANUÁR

Temetési
statisztik
a
2015. év

FEBRUÁR

1. Temetési és halálozási adatok:

5

2
1

1

2

4

2

1

2

2

6

4

34

6

3

5

1

2

3

4

3

12

9

5

4

59
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(saját)
Hamvasztás
(vállalk.)
Köztemetés
(koporsós)
Köztemetés
(hamvas)
Hamvak
postázása
Hamvak átadása
Kórház beszáll.,
átadás
Összesen:

1

3

1

2

2

5

3

2

1

3

1

1

3

3

1

2

3

3

2

2

1

12

7

12

11

9

2

1

16

3

4

1

24

1

1

1

11

1

1

19

19

10
2

2

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

3

5

2

4

5

6

13

10

1

1
2

Rábatótfalu
Zsida

1

1

Rábakethely

1

3

Farkasfa

2

1

Rábafüzes

1

1
1

2

1

1

17

5

79

1

4

2

2

9

3

1

11
5

1
1

14
0

6

1
1

10

ÖSSZESEN

JÚLIUS

12

12

DECEMBER

JÚNIUS

8

MÁJUS

Hunyadi út

ÁPRILIS

Temetőkre
lebontott
temetési
statisztika
2015. év

MÁRCIUS

134
21
2
157

FEBRUÁR

Összes temetés:
Átadott hamvak:
Kórházi átadás:
Elhunytak száma:

13

NOVEMBER

21

JANUÁR

12

2

7

1

Jakabháza

0

Vidék

1

2

2

Összesen:

9

18

13

8

2

1

2

1

1

2

2

3

19

5

7

10

9

17

17

12

9

134
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OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

SAJÁT
TEMETÉS
VÁLLALKOZ
ÓS

3

6

4

8

3

2

3

1

1

3

2

3

1
1

4

1

2

1

6

5

10

7

2

3

1

1

3

1
1

5

4

1

1

1

1

6

63
15

13

1

4

2

1

3

2

10
3

11

7

15

15

10

2

Összes temetés:
Átadott hamvak:
Kórházi átadás:
Elhunytak száma:

127
14
3
144

Temetőkre
lebontott
temetési
statisztika
2016. év

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

ÖSSZESEN

21

JÚLIUS

12
3

JÚNIUS

8

MÁJUS

10

ÁPRILIS

5

MÁRCIUS

19

FEBRUÁR

16

JANUÁR

14

3

2

2
1
14
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Köztemetés
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Hamvak
postázása
Hamvak átadása
Kórház beszáll.,
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2

JÚLIUS

1

1
1

JÚNIUS

5

1
1

MÁJUS

Hamvasztás
(saját)
Hamvasztás
(vállalk.)

2
2

ÁPRILIS

6
1

MÁRCIUS
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Koporsós
(vállalk.)
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Temetési
statisztik
a
2016. év

SZEPTEMBER
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Hunyadi út

6

4

13

10

3

4

4

3

4

6

4

4

65

Rábatótfalu

3

1

1

1

Zsida
Rábakethely

1

3

1

1

1
1

2

1

1
2

2

1
3

8

1
1

1

6

1

2

18
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1

Farkasfa

1

Rábafüzes

1

1

1

3

2

2

3

1

1

2

1

4
12

1

Vidék

1

2

1

2

1

1

Összesen:

14

10
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15

5

8

6

12

13

10

10

8

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

Jakabháza

ÁPRILIS

Koporsós (saját)
Koporsós
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4
1

8

3

5

Hamvasztás
(saját)
Hamvasztás
(vállalk.)

6

2

6

2

3

2

2

2

1

6

2

11

1

2

1

5

Köztemetés
(koporsós)
Köztemetés
(hamvas)
Hamvak
postázása
Hamvak átadása
Kórház beszáll.,
átadás
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Összes temetés:
Átadott hamvak:
Kórházi átadás:
Elhunytak száma:
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VÁLLALKOZ
ÓS
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FEBRUÁR

Temetési
statisztika
2017. év

14

1

1

2
1

16
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7

1

4
1

24

4

25

2

9

3
1
19

13

14

69

11

71
8
1
80
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Rábakethely

1

Farkasfa

2

Rábafüzes

1

5

8

38

1

6

2

6

1

4

2
1

1

1

ÖSSZESEN
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3
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1
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1

4
2

Jakabháza
Vidék

2

2

3

3

2

12

Összesen:

15

14

17

12

14

72

2. Temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási tevékenység:
Társaságunk a temetőüzemeltetési tevékenysége során a szerződésben vállalt kötelezettségeit
részben teljesítette, folyamatosan ellátta a temetőgondnoksággal együtt járó, alábbi kötelező
temetőfenntartási feladatait:
- meghatározza a temetkezési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozási
tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
- a helyi rendelet alapján elvégzi a temetkezési tevékenységet;
- megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt,
és erről a temetőlátogatókat tájékoztatja;
- biztosítja a temetők rendeltetésszerű használatához szükséges építmények (pl.:
ravatalozók) és ezek technikai berendezései (pl.: tárolók és hűtők), valamint a temető
egyéb közcélú létesítményei (infrastrukturális), továbbá közcélú zöldfelületei
karbantartását, és működteti azokat:
o füves területek kaszálása szükség szerint, de évente legalább 5 alkalommal,
o murvás felületű utak karbantartása,
o kerítés rendszeres karbantartása,
o fák és bokrok nyesése, indokolt esetben kivágása,
o halottak napjára a köztemetők általános rendbetétele,
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-

o koszorúzások alkalmával az érintett környék rendbetétele,
o temető területén vízvételi helyek üzemképes állapotban tartása,
o ravatalozók és technikai berendezései karbantartása, javítása, előírt módon és
gyakorisággal történő fertőtlenítése, helyiségek festése és mázolása,
o csoportos sírhelyek gondozása;
gondoskodik a temetőbe szállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását,
zárását;
jogszabályokban előírt kötelező temetői nyilvántartások vezetése és megőrzése;
kijelöli a temetési helyeket;
elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;
összegyűjti és elszállítja a hulladékot, amellyel kapcsolatos valamennyi költség a
szolgáltatót terheli;
gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
összehangolja a temetői létesítmények használatával kapcsolatos szolgáltatói
tevékenységeket;
Megrendelő részére az ellenőrzést és a nyilvántartásokba történő betekintést lehetővé
teszi, a parcella kialakítására, bezárására és nyitásra igény szerint javaslatot készít;
temetkezési szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében ügyeletet biztosít;
ellenjegyzi az engedélyköteles síremlékek építési engedélyeit.

A fejezet elején jeleztük, hogy a SZET részben teljesíti a szerződésben vállalt fent leírt
kötelezettségeit.
Sajnos a jelenlegi finanszírozással nem tudjuk a feladatok egy részét teljesíteni.
63.000 m2-nyi temetőterületet kell üzemeltetnünk, illetve fenntartanunk bruttó 4.590.000
forintból. Ez 73 forintos bruttó négyzetméterárat jelent. Ebből az összegből még a füvet sem
lehet lenyírni az előírt 5 alkalommal. Ezzel szemben 2016-ban 12 alkalommal történt
fűnyírás.
Hasonló nagyságú városok nagyságrendekkel többet költenek a temetőik üzemeltetésére és
fenntartására. Szentgotthárdon is beszédes adat, hogy amíg a 120.000 m2 parkgondozásért a
SZET kap az Önkormányzattól 20 millió forintot, ami éppen elég a feladatok ellátásához,
addig a temetők üzemeltetéséért mindössze 4,5 millió forintot. Nyilván vannak az egyéb
kegyeleti szolgáltatásokból bevételek, de ezek közel sem fedezik a temetőüzemeltetésből
keletkező veszteséget.
A 4,5 millió forint 2 ember minimálbéren történő foglalkoztatását teszi lehetővé, de akkor
még nem jut egyéb anyagköltségre (üzemanyag, damil, festék, tisztító- és fertőtlenítő szerek
stb.), és két ember nem tudná ellátni közel sem az előírt feladatokat.
Célunk a bevételek további növelése, mert költséget csökkenteni már nem lehet. A dolgozók
létszámát sem lehet tovább csökkenteni. Mindenképp szükség van 1 fő irodai ügyintézőre, 2
főre a 24 órás ügyelet ellátásához, és a koporsós temetésnél is kell a 4-5 fős létszám. Ahhoz,
hogy temetőüzemeltetéssel foglalkozhassunk szükséges 1 fő, akinek megvan a temetkezéshez
szükséges végzettsége, és 1 fő kertészmérnökre.
2016-ban a temetkezési ágazatban összesen 7 fő dolgozott, ebből 6 főállásban és 1 megbízási
szerződéssel. Egy dolgozónk a nyáron nyugdíjba megy, és a pótlása nem könnyű feladat a mai
munkaerőpiacon. A temetkezési ágazat nem vonzó, elég nagy a fizikai és a pszichés
megterhelés is; a fizetés pedig amit nyújtani tudunk, minimálbér közeli.
Sajnos jelen körülmények között nehezen oldjuk meg a temetők nyitását és zárását az előírt
időben, mert ahhoz, hogy minden nap reggel kinyissuk és este bezárjuk, egy embernek 2-szer
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60 km-t kell megtennie. A nyitva tartás mellett szükség lenne a folyamatos felügyeletre, mert
néhány vállalkozó kihasználja az alkalmat, és engedély nélkül végez munkát a temető
területén. (A tettenéréskor pedig nem nagyon van a kezünkben eszköz, hogy az adott
vállalkozót kitiltsuk a szentgotthárdi temetőkből.)
Megpróbáljuk a temetők kapuját úgy átépíteni, hogy csak a gyalogos forgalom számára
legyen nyitható. Az illetéktelen behatolások, lopások és rongálások miatt szükséges lenne a
Hunyadi úti temetőnél kamera olyan módon történő felszerelése, hogy az a jelenlegi
kamerával megfigyelt területen túl a sírokat is lássa.
2016-ban a SZET temetkezési ágazata 8968 órát töltött üzemeltetéssel és 5226 órát temetési
tevékenységgel. Ebből is látszik, hogy törekednünk kell a két óraszám megfordítására, mert a
SZET 2030 forintos rezsi óradíjával 18.205.000 forintba kerül az üzemeltetés. Ez a veszteség
a temetkezési tevékenység nyereségéből nem kompenzálható.
Ha a SZET nem tudja tovább finanszírozni a veszteséges üzletágat, akkor az
Önkormányzatnak kell találnia valamilyen más megoldást - hogy mindenkinek meglegyen a
lelki békéje.

3. Beruházások, fejlesztések:
A SZET 4 éve 2013. január 1-től végzi a szentgotthárdi temetők üzemeltetését. Az
azóta eltelt időszakban néhány fejlesztést sikerült megvalósítani az Önkormányzat
segítségével.
A borítón látható rábatótfalui temetőben lévő ravatalozó építése volt az elmúlt évek
nagyobb beruházási munkája. A másik képen a rábakethelyi temetőben található régi
ravatalozó (tároló?) látható, mely kb. 120 éves, és az állaga miatt a lebontása nem
halogatható.
Felmértük a Szentgotthárdon lévő temetők állapotát, és az alábbi karbantartási,
fenntartási, felújítási és fejlesztési javaslatokat tesszük.

Szentgotthárd Hunyadi úti új temető:
-

Főbejárati kapu felújítása,
Tuskók kiszedése,
Temető és vasút közötti parkoló rendbetétele,
Kerékpártároló felújítása,
Mészkőzúzalékos út felújítása,
Urnakripta parcella kialakítása,
Fakivágások és tuskózások elvégzése,
Harangláb festése és javítása,
Padok felújítása,
Hátsó kerítésnél drótfonat cseréje,
2 darab dupla tujasor kivágása és kituskózása,
Tujasor ültetése,
Új urnafal építése,
Tárolóépület külső színezése,
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-

Hulladékgyűjtő konténer temetőn belüli elhelyezése,
Kihangosítás felújítása,
Halotthűtő cseréje,
Csapadékvízelvezetés kiépítése,
Parcellák jelölése,
Hirdetőtábla készítése,
Ravatalozó épület:
o Tető mohátlanítása és a beázás megszüntetése,
o Kéményfelújítás,
o Külső festés,
o Fűtés korszerűsítése,
o Belső festés,
o Tároló kialakítása,
o Térkőfelújítási munkái,
o Fedett előtér kialakítása.

Szentgotthárd Hunyadi úti régi temető:
-

Főbejárati kapu felújítása,
Padok felújítása,
Mészkőzúzalékos út felújítása,
3 db fa kivágása,
Hátsó kerítés felújítása,
Kriptaépítés szociális hamvaknak,
Új parcella és vízvezeték kiépítése,
Tujasor ültetése,
Ravatalozó:
o Külső festés és nyílászárócsere,
o Hangosítás felújítása,
o Halotthűtő csere.

Rábatótfalu:
-

Kapu utáni út felújítása,
Régi ravatalozó elbontása,
Tujasor visszanyírása,
Kerítések melletti tujasorok visszanyírása,
Hulladékgyűjtő konténer temetőn belüli elhelyezése és tujával való körbeültetése,
Ravatalozó:
o Az ajtó javítása (nem nyílik ki teljesen),
o Hátsó ajtóhoz a halottbeszállítás miatt járda építése,
o Halotthűtő beszerzése,
o Szennyvíz-aknafedlap cseréje,
o 2 db fa átültetése,
o Tujasor ültetése,
o Padok felújítása.
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Zsida:
-

Kapu felújítása és zárhatóvá tétele,
Pad elhelyezése és felújítása,
Tuskók kiszedése,
Száraz fa kivágása,
Út melletti kerítésnél fenyőfasor kivágása és tuják ültetése,
Parkolók felújítása,
Ravatalozó statikai megerősítése.

Rábakethely:
-

Parcellakiosztás, térkép és parcellakönyv elkészítése,
Parkoló felújítása,
Fenyőfák kivágása és tuskózás,
Tujaültetés,
Ravatalozó mellett új temetőrészhez út kialakítása,
Ravatalozó épület és előtti tér felújítása,
Illemhely építése,
Oldalsó kerítésnél vadháló helyett hullámfonat építése,
Gyalogút kialakítása a ravatalozó mellett,
Régi ravatalozó (tároló?) elbontása,
Hulladéktároló áthelyezése,
Hátsó út kialakítása,
Oldalsó kapu felújítása,
Templomhoz vezető járda térkövezése.

Farkasfa:
-

Kapu zárhatóvá tétele és felújítása,
2 db hulladékgyűjtő kialakítása,
30 fm kerítésjavítás,
sövénynyírás,
Tujaültetés,
Ravatalozó:
o Tetőfelújítás (új cserépfedés),
o Külső festés,
o Lábazat javítása.

Rábafüzes:
-

Parkoló felújítása,
Kapu felújítása, zárhatóvá tétele,
Belső út kiépítése és felújítása,
Régi meglévő sírkert felújítása, elbontása,
Hátsó parcellához vízvezeték kiépítése, kút felújítása,
Ravatalozó:
o Ravatalozó előtt placc kialakítása,
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o
o
o
o

Lesüllyedt burkolat helyreállítása,
Ajtó felújítása,
Faburkolat festése,
Festési munkák elvégzése.

Jakabháza:
-

Kapu felújítása és zárhatóvá tétele,
Vízvezeték felújítása (csőtörés),
Parkoló felújítása,
Pad felújítása,
Hulladékgyűjtő elhelyezése,
Ravatalozó:
o Külső festés,
o Ereszcsatorna kiépítése,
o Térkőburkolat- és térkőlezárás javítása.

A fent felsorolt munkák közül van olyan, ami azonnali intézkedést kíván, de a többire is sort
kellene keríteni az elkövetkező néhány esztendőben ahhoz, hogy a temetők ne hanyatlásnak,
hanem fejlődésnek indulhassanak.

4. Temetkezési szolgáltatási tevékenység:
Társaságunk a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződésben vállalt temetkezési
szolgáltatási, kegyeleti közszolgáltatási feladatait az elmúlt évben is jó színvonalon
biztosította. Mindig törekedtünk a kegyeletteljes, precíz, pontos munkavégzésre.
A szolgáltatások elvégzéséhez biztosítottuk a megfelelő létszámot és a szükséges
tárgyi eszközöket, (gépjárművek, hangosító berendezések, koporsóleeresztő szerkezet).
Nagy hangsúlyt fektettünk a teljeskörű szolgáltatás biztosítására, valamint a
munkavállalóink megjelenésére, és a munkavédelmi előírások betartására,
betartatására. Dolgozóinknak egységes ruhát biztosítunk.
A felvételi irodánkban található bemutató termünkben a kegyeleti termékek ellátásánál
törekedtünk a megfelelő választék kialakítására. A termékválaszték összeállításánál
ügyeltünk, hogy alacsonyabb és magasabb árfekvésű kellék is megtalálható legyen a
bemutató termünkben.
A lakosság részéről felmerült hamvasztási igényeket gyorsan és zökkenőmentesen
elégítettük ki.
A 2016. évben 127 temetést végeztünk Szentgotthárdon és környékén, melyből
hagyományos temetés 36, közköltséges temetés 13, hamvasztásos temetés 78 volt.
A SZET 2016. évben a szentgotthárdi temetőkön kívül 15 km-es körzetben végzett
rendszeresen temetkezési szolgáltatást.
2013 január óta nem kezdeményeztük a temetkezési szolgáltatási díjak módosítását, az
azóta megnövekedett költségeink miatt (bér- és járulékköltség, valamit rezsiköltségek)
a szolgáltatás színvonalának fenntartásához és emeléséhez mindenképp szükséges a
díjak felülvizsgálata.
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5. A temetőüzemeltetési bevételek és költségek alakulása:

SZET Szentgotthárdi Kft.
Temetkezési Ágazat

Anyagköltség (üzemanyag, víz, villany stb.)
Igénybe vett szolgáltatás (hulladék, telefon, posta stb.)

Tényadatok
2016.01.01-2016.12.31.
Temető
Temető
üzemeltetés
kegyeleti
szolgáltatás
915.255
0
181.496

1.621.827

Egyéb szolgáltatások (hatósági-, igazgatási és illeték díj)

0

12.506

Személyi jellegű ráfordítás (bér+ járulék, egyéb
kifizetés)
Értékcsökkenési leírás

5.394.537

10.217.859

196.216

1.084.252

Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítása

5.944.984

270.674

Költségek

11.717.233

14.122.373

Árbevétel

21.781.218

3.635.326

Eredmény

10.063.985

-10.487.047

Vállalati általános költség felosztás

4.520.898

4.708.426

EREDMÉNY

5.543.087

-15.195.473

A táblázatokból kitűnik, hogy a költségek meghaladják a szentgotthárdi temetőfenntartásból,
üzemeltetésből és a kegyeleti közszolgáltatásból képződött árbevételeket. A szentgotthárdi
temetők működőképességének megőrzése érdekében Társaságunk az üzemeltetésből
származó árbevételt meghaladó többletköltséget, az üzemeltetés veszteségét a saját
temetkezési szolgáltatás nyereségéből és egyéb ágazatainak nyereségéből fedezte.

Tisztelt Képviselőtestület!
A SZET Szentgotthárdi Kft. ez évben is törekedett arra, hogy mindent megtegyen annak
érdekében, hogy Szentgotthárd temetőit hozzáértéssel üzemeltesse. Fontos volt számunkra,
hogy a Város lakosainak temetkezési igényeit maximális kegyelettel és szakértelemmel
elégítsük ki.
Kérjük Önöket beszámolónk elfogadására, valamint arra, hogy támogassák a temetők további
fejlődését.
Javaslatunk a rendeletben meghatározott díjak emelésére:

Sírhelymegváltási díjak
25 évre egyes sírhely
25 évre kettes sírhely
25 évre gyermek sírhely
60 évre kettes sírbolthely (kripta)
60 évre négyes sírbolthely (kripta)

7.500 Ft
15.000 Ft
3.750 Ft
90.000 Ft
120.000 Ft
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60 évre hatos sírbolthely (kripta)
20 évre urnafülke (kettes kolumbárium)
10 évre urnafülke (kettes kolumbárium)
20 évre urnafülke (kolumbárium)
10 évre urnafülke (kolumbárium)
20 évre urna-kripta (kialakított urna sírhelyen)
10 évre urna-kripta (kialakított urna sírhelyen)

150.000 Ft
10.000 Ft
5.000 Ft
8.000 Ft
4.000 Ft
10.000 Ft
5.000 Ft

Temető fenntartási hozzájárulás
Sírbolt-, síremlék tisztítás, betűvésési munkák esetén
Sírbolt-, síremlék állítás, egyéb munkák esetén
Létesítmények igénybevételi díja:
Létesítmény használati díj:
15.000 Ft/temetés
Egyéb díjak:
Felügyeleti díj (9. § (1) bekezdés esetén):
Hűtő használati díj:
Szentgotthárd, 2017. június 16.
Tisztelettel:

2.500 Ft/nap
10.000 Ft/db

10.000 Ft/alkalom
2.500 Ft/nap
Gál József
ügyvezető
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Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi program (HEP) áttekintése és
felülvizsgálata
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. június 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi
esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írta elő a
települési önkormányzatok számára. A dokumentumot a települési önkormányzat ötévente, öt
év időtartamra fogadja el.
A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a
fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási,
foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló
intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex
elemzése érdekében szükséges intézkedéseket.
A helyi esélyegyenlőségi programot az egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi
felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján kellett
elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kellett a helyi esélyegyenlőségi program és
a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a
közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.
A fentieket figyelembe véve Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. augusztus 29-én 185/2013. számú határozatával öt évre elfogadta Szentgotthárd
Város Esélyegyenlőségi Programját.
2013. július 1-jétől minden hazai, EU társfinanszírozású, vagy egyéb, pályázat útján
elnyerhető forráshoz úgy juthat hozzá a város, ha rendelkezik a testület által elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Programmal, (HEP) továbbá be tudja mutatni az abban tervezett
intézkedések és pályázni kívánt fejlesztés közötti összhangot is.
Az Ebktv. 31.§ (4) bekezdése értelmében „a helyi esélyegyenlőségi program időarányos
megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását
kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi
programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új
helyzetnek megfelelően kell módosítani.”
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § alapján a települési önkormányzat
vizsgálja felül a helyi esélyegyenlőségi programot. Fenti jogszabályhely (2) bekezdése szerint
a felülvizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e és
a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére. Ha a
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felülvizsgálat alapján szükséges, a települési önkormányzat módosítja
esélyegyenlőségi programot, vagy új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.

a

helyi

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb 2015. augusztus 27-én
169/2015. számú határozatával vizsgálta felül Szentgotthárd Város Esélyegyenlőségi
Programját.
Az előterjesztés mellékletét képezi a HEP helyzetelemzés részének áttekintése, mely
tartalmazza az egyes statisztikai táblák 2014., 2015. és esetenként már a 2016. évi adatait is.
A kékkel írt szöveg a 2015. évi felülvizsgálatot követő helyzetet tartalmazza. Az intézkedési
tervben meghatározott célok határideje 2018. 06. 30.
A statisztikai adatok, valamint az áttekintés alapján a helyzetelemzés jelentős eltérést a város
vonatkozásában nem tartalmaz a 2015. évi felülvizsgálathoz képest.
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A 2015. augusztus 27-én elfogadott intézkedési terv áttekintése:
Intézkedés Az intézkedés címe, megnevezése
sorszáma
I.
1.

2.

3.

Az
intézkedés A felülvizsgálat megállapítása:
megvalósításának
határideje
A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Közfoglalkoztatásban részt vevők Lehetőségekhez mérten Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
számának növelése.
rendszeresen

A nehéz anyagi körülmények között 2018.06.30.
élők
jelenleginél
célzottabb
támogatása.

Szentgotthárd város esetében – tekintettel az eddigi tapasztalatokra
és az új törvényi feltételekre – a kötelező támogatási forma, azaz a
rendkívüli települési támogatás mellett a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás került
bevezetésre. A támogatások feltételei és a támogatások mértéke
2016. évben a képviselő-testület döntése alapján kedvezően
változtak.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
A csatornázottság további bővítése Pályázati
lehetőségek A „Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése”
Szentgotthárdon.
függvényében
című projekt (KEHOP 2.2.1-15-2015-00006) 426,2 millió Ft
2018.06.30.
támogatást nyert a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, a projekt
teljes elszámolható összköltsége 505 millió Ft. Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2017. január 27-én aláírta a kivitelezésre vonatkozó
vállalkozási szerződést a Colas Alterra Zrt.-vel.
A kiviteli tervek elkészültek, véglegesítésük érdekében még
helyszíni bejárásra és egyeztetésre kerül sor a Vasi Víz Zrt. és a
Közútkezelő részvételével. Sor került a munkaterület átadására, az
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4.

5.

építkezés várhatóan június első felében megkezdődhet.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel
Fiatal Házasok Otthonának létesítése Pályázati
lehetőségek Megvalósítás folyamatos. Mivel jelenleg van ilyen tárgyban kiírt
Szentgotthárdon.
függvényében.
pályázat így azon az önkormányzat el kíván indulni. Ennek
2018.06.30.
keretében valósulhat meg a SZET Szentgotthárdi Kft. terve is a
Széchenyi u. 18. sz. alatti lakóház felújítására, átalakítására és ott
akár öt lakás kialakítására is – a lakások fiatalok rendelkezésére
bocsátásdával
Változtatást nem igényel.
Bérlakások kialakítása, építése.

Pályázati
lehetőségek A képviselő-testület 49/2014. és 206/2014. sz. határozatával döntött
függvényében
a Széll K. tér 20. sz. alatti társasház lapos tetejének beépítése esetén
2018.06.30.
3 db. (1 db 42 m2-es és 2 db 48 m2-es) lakás megvásárlásáról bruttó
26.600.000,- Ft értékben. A beruházás használatba vételi eljárás alatt
áll.
További lehetőségként változatlanul adott a volt farkasfai iskola
átalakítása. Ugyan az iskola hasznosítása a tavalyi lakáskoncepció
elfogadásánál is külön megemlítésre került, de a jelenlegi
beruházások prioritásban megelőzték az iskola átalakításának
lehetőségét. A jövőben továbbra is napirenden kell tartani az iskola
átalakítását, hasznosítását.
A József A. u. 30. sz. alatti ingatlan hasznosítására, beépítésére a
TREKANT INVEST Kft-vel a testület 277/2015. sz. határozata
alapján megállapodást kötöttünk, mely alapján 2017.12.31-ig
korszerű energiatakarékos lakóházat építenek, mely lakóházban 2,
vagy 3 db., összesen minimum 102 m2 hasznos alapterületű lakás
kerülne Önkormányzati tulajdonba.
A József A. u. 33., 1329 és közelében elhelyezkedő 1327 hrsz-ú
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6.

Közösségi közlekedés feltételeinek
javítása

7.

Közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések.

8.

Lakások, intézmények energiaracionalizálása,
energiaigények
megújuló energiával való ellátása.

II.
1.

önkormányzati terület hasznosítása esetén további lakás/lakások
kerülhetnek önkormányzati tulajdonba.
A lakások felújításához, kialakításához szükséges fedezet
előteremtésének egyik lehetősége lehetne még a lakások értékesítése,
illetve az ebből származó bevételekkel azonos felújítási alap
létrehozása. További lehetőségek is adódhatnak természetesen a
fedezet megteremtésére pl. pályázat útján, vagy építési vállalkozó,
befektető bevonásával.
Arany J. u. 3. gondozóház átépítésére vonatkozóan 2010-ben Kiss
Albert tervező által készült egy tanulmányterv, melyben felsorolt
változatok közül a Képviselő-testület döntött is arról, hogy melyik
megvalósítását támogatja. 8 db. lakás kerülne kialakításra. Erre
azonban egyelőre nem került forrás.
A Sztg., Május 1. u. 2. alatti társasház sorsa is végiggondolandó.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
Pályázati
lehetőségek Projekt lezárult.
függvényében
Megvalósítás megtörtént. Változtatást nem igényel.
2018.06.30.
Pályázati
lehetőségek Szentgotthárd központi területein, illetve Rábafüzesen köztéri
függvényében
kamerarendszer működik. Összesen 15 kamera került kihelyezésre.
2018.06.30.
Megvalósítás megtörtént. Változtatást nem igényel.
Pályázati
lehetőségek SZEOB Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása pályázat
függvényében
nyert. Szerződéskötés folyamatban.
2018.06.30.
Arany János Iskola energetikai fejlesztése pályázat nyert.
Szerződéskötés folyamatban.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.

A gyermekek esélyegyenlősége
Gyermekpszichológus
biztosítása Pályázati

lehetőségek Szentgotthárdon a pedagógiai szakszolgálat által megvalósult
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Szentgotthárdon.
2.

függvényében
2018.06.30.
A SZOI Arany János Általános Pályázati
lehetőségek
iskolában új tornaterem kialakítása, függvényében
a SZEOB Játékvár Óvodában 2018.06.30.
tornaszoba kialakítása.

3.

A kulturált szabadidő
feltételeinek javítása.

4.

Játszóterek felújítása

gyermekpszichológus biztosítása.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
SZEOB Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása pályázat
2016.05.23-án benyújtásra került, nyert, a szerződéskötés
folyamatban.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.

eltöltés Pályázati
lehetőségek Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon pályázat
függvényében
nyert. Szerződéskötés folyamatban.
2018.06.30.
Zöld város kialakítása. bővítése: A Várkertben növényzet
rekonstrukciója, utcabútorok elhelyezése, tó kialakítása szerepel a
tervezett tevékenységek között. A pályázat nyert, a szerződéskötés
folyamatban.
Sportpark kialakítására és futókörre nyújtottunk be pályázatot. A
sportparkok tervezett helyszínei: a szentgotthárdi sporttelepen, a
„Várkert” közparkban és a Szabadság téri „Liget” közparkban. A
futókör tervezett helyszíne: szentgotthárdi sporttelep. A pályázat
benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
Pályázati
lehetőségek Zöld város kialakítása. bővítése. Növényzet rekonstrukciója,
függvényében2018.06.30. utcabútorok elhelyezése, tó kialakítása szerepel a tervezett
tevékenységek
között.
Nyertes
pályázat,
szerződéskötés
folyamatban.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.

III. Nők esélyegyenlősége
1.
Nyári tábor létrehozása a Civil Folyamatosan
Fórum tagszervezetei által.

Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához tartozó Ifjúsági
Cselekvési Terv is célul tűzte ki, hogy civil szervezetek, egyházak,
intézmények szervezésében nyaranta táborok szerveződjenek
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gyermekek számára.
2016. nyarán az alábbi táborok szerveződtek:
Tábort
Tábor címe
Tábor ideje:
szervező
PKKE
Hagyományörző
2016.07.11
tábor
–
2016.07.15.
PKKE
Kalandtábor
2016.07.18
–
2016.
07.22.
PKKE
Művészetkostolgató 2016.08.08
tábor
–
2016.08.12.
Móra Ferenc Nyári olvasótábor
2016.06.20
Városi
– 2016. 06.
Könyvtár és
24.
Múzeum
Móra Ferenc Német Nemzetiségi 2016.07.04
Városi
ifjúsági tábor
–
Könyvtár és
2016.07.08.
Múzeum
(Rábafüzes
Fiókk.)
Móra Ferenc Kézműves tábor
2016. 07. 18
Városi
–
Könyvtár és
2016.07.22.
Múzeum
(Rábafüzes
Fiókk.)
Móra Ferenc Olvasó tábor
2016.08.22
Városi
–

Tábor
költsége
15.000.Ft
15.000.Ft
15.000.Ft
12.000.Ft

15.000.Ft

15.000.Ft

12.000.Ft
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Könyvtár és
Múzeum
Családés
Gyermekjóléti
Központ
Szentgotthárd
és
Térsége
Iskola Arany
János
1-4.
Évfolyamos
Általános
Iskolája
Szentgotthárd
és
Térsége
Iskola Takács
Jenő AMI
St.Gotthard
Spa&Wellness

2016.08.26.
Menő Manó tábor

2016.06.20
2016.06.24.

8.000.-Ft

Rábahídvég
(Csodaszarvas
tájpark)

2016.07.04
–
2016.07.06.

14.500.Ft

Művészeti tábor
Balatonszárszó

2016.08.13
–
2016.08.19.

30.000.Ft

Nyári élmény tábor

hetente
2016. június
20-tól
2016.08.19ig
2016. 06.27
–
2016.
07.01.
2016. 06.20
–
2016.07.01.

16.900.Ft

Róm.
Kat. Hittan tábor
Egyház
Plébánia
Evangélikus
Hittan tábor
Egyház

12.000.Ft
átlag
7.000.-Ft

2017. nyarán információink szerint az alábbi táborok szerveződnek:
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Tábort
szervező
PKKE

Tábor címe

Tábor
ideje:
Gotthárd
barát 2017.06.19
tábora
2017.06.23.
PKKE
Laza napok
2017.07.10
2017.07.14.
Móra Ferenc Nyári olvasótábor
2017.06.26
Városi
Könyvtár és
2017.06.30.
Múzeum
Móra Ferenc Német Nemzetiségi 2017.07.03
Városi
ifjúsági tábor
–
Könyvtár és
2017.07.07.
Múzeum
(Rábafüzes
Fiókk.)
Móra Ferenc Kézműves tábor
2017. 07.
Városi
17
–
Könyvtár és
2017.07.21.
Múzeum
(Rábafüzes
Fiókk.)
Móra Ferenc Olvasó tábor
2017.08.21
Városi
–
Könyvtár és
2016.08.25.
Múzeum
Családés Nyári Napközbeni 2017. 06.26
Gyermekjóléti Gyermektábor
–
Központ
2017.06.30.
Család-és
Nyári
gyermek 2017.07.10

Tábor
költsége
16.000.-Ft

16.000.-Ft

15.000.-Ft

15.000.-Ft

15.000.-Ft

15.000.-Ft

8.000.-Ft

ingyenes
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Gyermekjóléti
Központ

felügyelet/közösségi
szociális
csoport
munka
Család-és
Nyári
gyermek
Gyermekjóléti felügyelet/közösségi
Központ
szociális
csoport
munka
Szentgotthárd Német Nemzetiségi
és
Térsége Tábor - Kőszeg
Iskola
Széchenyi
István
5-8.
Évfolyamos
Általános
Iskolája
Szentgotthárd Német Nemzetiségi
és
Térsége Tábor
Iskola
Egyházaskozár
Széchenyi
István
5-8.
Évfolyamos
Általános
Iskolája

–
2017.07.14.

Szentgotthárd Rábahídvég
és
Térsége (Csodaszarvas
Iskola Arany tájpark)
János
1-4.
Évfolyamos
Általános

2017.07.19
–
2017.07.21.

2017.07.31
–
2017.08.04.

ingyenes

2017.07.09
–
2017.07.16.

15.000.-Ft

2017.07.17
–
2017.07.23.

A
tábor
összköltsége
29.000.Ft/fő
–
elnyert
pályázati
összegtől
függ
a
tanulók által
fizetendő
összeg
15.000.-Ft
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Iskolája
Szentgotthárd Művészeti tábor
és
Térsége Badacsonytomaj
Iskola Takács
Jenő AMI
St.Gotthard
Nyári élmény tábor
Spa&Wellness

2017.08.07
–
2017.08.14.

33.000.-Ft

heti
turnusokban
2017. június
19-től
2017.08.18ig
Róm.
Kat. Hittan
tábor 2017.07.03
Egyház
Szombathelyen
– 2017. 07.
Plébánia
07.
Evangélikus
Hittan tábor
2017.06.19
Egyház
–
2017.06.25

17.200.-Ft

20.000.-Ft
átlag 8.500.Ft

Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
2.

Egészségügyi
számának
és
növelése.

szűrővizsgálatok Folyamatosan
gyakoriságának

A Rendelőintézet által elnyert „Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmódprogramok a Szentgotthárdi kistérségben
(TÁMOP-6.1.2/11/3)” pályázat keretében folyamatosak a
szűrővizsgálatok.
„Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű, EFOP2.2.19-17 kódszámú felhívásra pályázatot benyújtása. A szakmai
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségét legfeljebb
(bruttó) 600.000,- Ft összeghatárig az Önkormányzat biztosítja a
Rendelőintézet számára az Önkormányzat 2017. évi tartaléka
terhére.
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Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
IV. Idősek esélyegyenlősége
1.
Az egészséges életmódról, a Folyamatosan
betegségek megelőzéséről szóló
felvilágosító
előadások,
programok szervezése

2.
3.

Önkéntes
segítői
hálózat
létrehozása
Szakosított
ellátást
(ápolást,
gondozást)
nyújtó
intézmény
létesítése
lehetőségének
megteremtése.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1.
A
közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi
ellátásokhoz,
kulturális és sportprogramokhoz
való
hozzáférés
érdekében
akadálymentesítés biztosítása.
2.
A fogyatékkal élő személyek
egészségügyi,
prevenciós
szolgáltatásokban,
valamint
szűrővizsgálatokon
való
részvételének elősegítése.
3.
A fogyatékkal élő, csökkent

2018.06.30.

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a
Szentgotthárdi kistérségben (TÁMOP-6.1.2/11/3) pályázat nyert.
Programok megvalósítása folyamatosan történik. Szentgotthárd
Város Önkormányzata konzorciumi partnerként vett részt a
projektben.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.

Pályázati
lehetőségek Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
függvényében
2018.06.30.

Pályázati
lehetőségek Szentgotthárd – Háziorvosi rendelő főbejáratához 8-10 %-os rámpa
függvényében
kialakítása. Jelenleg a tervezése van folyamatban)
2018.06.30.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.

Pályázati
lehetőségek Szentgotthárd – Háziorvosi rendelő főbejáratához 8 – 10 % -os lejtő
függvényében
tervrajzainak az elkészítésére.
2018.06.30.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.

2018.06.30.

Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
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munkaképességű
elhelyezkedésének
4.

személyek
elősegítése.

A fogyatékkal élő, csökkent 2018.06.30.
munkaképességű
személyek
elhelyezkedésének
elősegítése
önkormányzati intézményekben.

Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi
Programjának időarányos megvalósulását és felülvizsgálatát megtárgyalni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város Esélyegyenlőségi
Programjának időarányos megvalósulását, illetve az időközbeni változásokat áttekintette, az
áttekintés alapján megállapította, hogy a program felülvizsgálata, illetve a helyzetelemzés és az
intézkedési terv módosítása nem szükséges.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. május 30.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

.
Melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának áttekintése

2017.
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
rendelkezéseivel, Szentgotthárd Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.
A település bemutatása
Szentgotthárd Vas megye délnyugati részén helyezkedik el, és központja a hármashatár térségnek
Magyarország, Ausztria és Szlovénia találkozásánál. A hagyományosan ipari település helyzetét
meghatározta kedvező földrajzi fekvése: a határ mentiség. A település magyar lakossága mellett
számottevő nagyságrendben élnek szlovének és németajkúak is.
Szentgotthárd történelmi múltú település, III. Béla alapította 1183-ban. Fejlődésében meghatározó
szerepe volt a Franciaországból érkező ciszterci rendnek. A monostoralapítás 800. évfordulóján,
1983-ban városi rangot kapott a település. A városhoz 8 csatolt település tartozik: Zsida, Zsidahegy,
Farkasfa, Máriaújfalu, Jakabháza, Rábafüzes, Rábakethely és Rábatótfalu.
A térség ipari központja Szentgotthárd. Itt a több mint 100 éves hagyományokkal rendelkező
textilipar és mezőgazdasági gépgyártás a múlt századi vasútfejlesztések nyomán alakult ki. A
rendszerváltozás után újjáéledő gazdasági kapcsolatok és a város adottságai tették lehetővé a gyors
és korszerű ipari fejlesztéseket. A térség legmeghatározóbb projektje a Szentgotthárdi Ipari Park
fejlesztése lett, amelynek a kistérségen túlmutató kisugárzása is van az Őrség és Körmend
irányában. Az ipari park ad helyet a régió egyik legjelentősebb gazdasági szereplőjének, a General
Motors (Opel) magyarországi vállalatának is. A kistérségben több termálkút is található, egyikük
hasznosítására Szentgotthárdon fejlesztési program készült, melynek eredményeképpen 2007
nyarán megnyitotta kapuit a St. Gotthard Wellnes & Spa nevű fürdő és gyógykomplexum.
Szentgotthárd igazgatási területének jelentős része az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozó országos
jelentőségű védett terület. Szentgotthárd az Őrség-Vendvidék kiemelten fontos, érzékeny természeti
terület része.
A kisváros környezetében 14 település, apró és kisfalvak találhatóak. A kistérség 15 települése 1996
óta tömörül településfejlesztési társulásba. 2005. évtől a térség önkormányzatai a rendelkezésre álló
források minél teljesebb és optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi együttműködés hosszú
távú biztosítása érdekében társulási megállapodást kötöttek, és megalakították a Szentgotthárd
Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulást (jelenleg: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati
Társulás).
Szentgotthárd rendelkezik mindazon intézményekkel, amelyek közvetítik a kultúrát. Városunkban
működik mozi, színház és zeneiskola. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum szintén több
lehetőséget kínál a szabadidő kulturált eltöltésére. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület az
önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás értelmében a település és kistérség
közművelődési feladatait látja el, illetve koordinálja. Az egyesült nagy hangsúlyt fektet az ifjúság
1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési
terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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.
számára is nyújtandó programokra. A turisztikai feladatokat Turisztikai Desztinációs Menedzsment
egyesület koordinálja.
A közművelődési élet szerves részét képezik továbbá a kulturális tevékenységű civil szervezetek, a
műkedvelő csoportok, a nemzetiséghez kötődő kulturális szervezetek. A közművelődési
programokban jelentős szerep jut még az általános- és középiskoláknak, az alapfokú
művészetoktatás résztvevőinek, a médiának, egyházaknak.
Szentgotthárd város közművelődési életében speciális jelenség, hogy a nem egészen 9000 lakosú
városban a központi művelődési ház mellett 6 városrészi klub, valamint 4 fiókkönyvtár (Farkasfa,
Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu) található. Speciális megoldás, hogy Szentgotthárd Város
Önkormányzata a városrészi klubokat átadta a helyi közösségeknek. Szentgotthárdon 1983 óta
működik helytörténeti és nemzetiségi múzeum. A múzeum törzsgyűjteményét elsősorban a szlovén
nemzetiségű Gáspár Károly általános iskolai igazgató gyűjteménye és több kisebb szentgotthárdi és
apátisvánfalvi gyűjtemény alkotja. A Múzeum állandó kiállításai (Délnyugat-Dunántúl fazekassága,
a Szentgotthárd környéki szlovének és a szentgotthárdi sírlelet) mellett évente láthatók időszaki
kiállítások az egyik földszinti teremben, illetve Szentgotthárd más intézményeiben. A múzeum
gyűjteményéből rendezett kiállítások egész évben látogathatók, de eljutottak Magyarország más
településeire és Szlovéniába is. A Pável Ágoston Helytörténeti és Nemzetiségi Múzeum, amely
Magyarország egyetlen szlovén múzeuma, 2011. évben felújításra és bővítésre került, majd 2013.
január 1-jétől működtetését a megyétől átvette Szentgotthárd Város Önkormányzata, és azóta Móra
Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Pável Ágoston Helytörténeti és Nemzetiségi Múzeuma néven
működik tovább.
Említést kell tenni a Szlovén Kulturális és Információs Központról is, hiszen nemcsak a szlovén
nemzetiségű lakosság számára szervez különböző programokat, rendezvényeket, hanem időrőlidőre a város / térség többi lakosa is bekapcsolódik ezekbe a programokba.
A helyi közélet fontos része a Városi Televízió, mely egész héten sugároz műsort, valamint a
havonta megjelenő városi újság, mely minden családhoz eljut, valamint a Gotthárdi Körkép helyi
terjesztésű újság. A kábel-televízió hálózaton keresztül a családok több mint háromnegyedéhez
juttatható el közérdekű információ.
Szentgotthárd mára a szűkebb és tágabb városkörnyék oktatási, kulturális, egészségügyi és
foglalkoztatási központja. A város fejlődésével egyidejűleg kiépült a közoktatási, közművelődési,
az egészségügyi és a szociális intézményrendszer.
Demográfiai helyzet
A KSH adatai alapján 2011. október 1-jén Magyarország lakónépessége 9.937.628 fő volt, 2001.
óta 261 ezer fővel mérséklődött. A csökkenés a természetes fogyásból eredt, aminek mindössze
egyharmadát tudta ellensúlyozni a nemzetközi vándorlás teljes időszakra számított egyenlege.
Csaknem 250 ezerrel kevesebb a gyermekkorú, 171 ezerrel kevesebb 15-39 éves és 92 ezerrel 40-59
éves élt 2011-ben Magyarországon, mint 2001-ben. A 60 évesek és idősebbek száma ugyanakkor
csaknem 250 ezerrel nőtt. Ezer férfira 1106 nő jutott, míg 2001-ben 1102. Az ország minden tizedik
lakosa 70 éves vagy idősebb. A háztartások száma jelentősen emelkedett, a háztartások túlnyomó
többsége egycsaládos, alig fordul elő, hogy több család vezessen egy háztartást. Egy évtizeddel
azelőtt minden hatodik, 2011-ben minden harmadik háztartásban egy személy élt.
Vas megyében 2001. és 2011. között felgyorsult a népesség fogyása, ami az átlagosnál nagyobb
fokú öregedéssel párosult. 2011. október 1-jén Vas megyében 256.629 fő élt, ami Magyarország
lakosságának 2,6 %-át jelentette, ezzel a harmadik legkisebb lélekszámú megyének számított az
országban. A korszerkezet kedvezőtlenebb az országosnál, a száz gyermekkorúra jutó időskorúak
száma területi összehasonlításban csupán a fővárosban, valamint Békés és Zala megyében
magasabb a vasinál. Az országos trendhez hasonlóan a háztartások száma nőtt, létszámuk azonban
csökken, az egyedülállók száma jelentősen emelkedett.
A KSH 2011. évi népszámlálás adatai alapján Szentgotthárdon 3206 háztartásban 2323 család él.
Száz családra 102 gyermek jut, a száz családra jutó 15 évesnél fiatalabb gyermekek száma 46. Száz
aktív korúra 20 gyermekkorú és 36 időskorú jut. Száz gyermekkorúra jutó idősek száma: 205.
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Az adatokból megállapítható, hogy Szentgotthárd lakónépességének száma kis mértékben, de
folyamatosan csökken. A lakónépesség alakulásánál figyelembe kell venni a városban működő 720
férőhelyes Pszichiátriai Betegek Otthonában élő személyeket is, hiszen lakóinak száma közel 10 %a a város lakosságának. A Szentgotthárdon élők életkorbeli megoszlása nem sokban tér el a
magyarországi városok átlagértékeitől, folyamatosan öregszik. Ez a folyamat a csatolt településeken
még inkább jellemző.
1. számú táblázat - lakónépesség száma az
év végén

Fő
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

8979
8953
8881
8839
8729
8707
8834
8825
8791
8749

Változás
nem értelmezhető

99,71 %
99,20 %
99,53 %
98,75 %
99,74 %
101%
99,9%
99,6%
99,52%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

2. számú táblázat - Állandó népesség (2012.
év)
fő
nő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

%

nők
férfiak összesen nők
férfiak
4442
4265
8707
51%
49%
172
520
553
1073
48%
52%
113
114
227
50%
50%
2557
2671
5228
49%
51%
346
342
688
50%
50%
906
585
1491
61%
39%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

2. számú táblázat - Állandó népesség (2016.
év)
fő
nő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

%

nők
férfiak összesen nők
férfiak
4368
4228
8596
51%
49%
63
528
541
1069
49%
51%
106
114
220
48%
52%
2345
2563
4908
48%
52%
401
335
736
54%
46%
988
675
1663
59%
41%
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti állandó
0-14 éves korú állandó
Öregedési index (%)
lakosok száma (fő)
lakosok száma (fő)
2001
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1794 (60 év felettiek adata)

1447

124%

1454

1142

127,3%

1481
1453
1462
1491
1529
1441
1588
1663

1119
1100
1083
1073
1067
1072
1063
1069

132,4%
132,1%
135,0%
138,95%
143%
134%
149%
156%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
állandó jellegű odavándorlás

elvándorlás

egyenleg

143
114
127
141
131
144
177
155

112
113
109
110
90
85
111
126

31
1
18
31
41
59
66
29

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
élve születések száma

halálozások száma

69
69
60
38
61
46
57
66

130
130
156
150
143
153
147
129

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

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

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Szentgotthárd lakosságszámát a természetes népmozgalmi folyamatok és vándorlások egyaránt
befolyásolták. A természetes népesség fogyása a vizsgált időszak egészét végigkíséri. A
halálozások száma minden vizsgált évben meghaladta a születésekét. Ez a tendencia hasonló a
megyei és az országos adatokkal, ahol szintén a halálozási többlet volt jellemző. A belföldi
vándorlások összességében pozitív hatással voltak a város népességére, köszönhetően a betelepült
gépjárműipar által vonzott szakemberek megtelepedésének, valamint a szomszédos Ausztriában
munkát vállalni szándékozók idetelepedésének. A vizsgált időszakban a bevándorlók száma
meghaladta az elvándorlókét.
173

.
Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye
legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az egyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az
élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges, vagy fogyatékossággal él,
milyen a származása vagy az anyagi helyzete.
Szentgotthárd Város Önkormányzata folyamatosan érvényesíteni kívánja az esélyegyenlőségi
szempontokat a város működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az
esélyegyenlőség megvalósítása áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: a kötelező és
önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során. Az önkormányzat az
esélyegyenlőség megvalósítását munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során és
intézményfenntartói szerepkörében is érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége
folytán megtesz mindent annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt
civil szerveződések is aktív szerepet játszanak, elősegítve ezzel a város lakosságának ilyen irányú
szemléletváltását is. Ennek eszközei a szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése,
bemutatása.
Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Szentgotthárd Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
 a diszkriminációmentességet,
 szegregációmentességet és a
 foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a HEP
IT tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.)
EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.),
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.),
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.),
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény),
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.),
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.),
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 222/2006. számú Képviselő-testületi
határozatával elfogadta Szentgotthárd Város Települési Esélyegyenlőségi Programját.
A Képviselő-testület 214/2008. számú határozatával az esélyegyenlőség érvényesülése érdekében
tett intézkedések és a további feladatok meghatározása tárgyában készült beszámolót fogadott el.
Fenti határozat az esélyegyenlőség követelményének folyamatos és minél teljesebb körű
érvényesítése érdekében cselekvési tervet fogalmazott meg. E cselekvési terv szerint a települési
programban meghatározott ütemterv végrehajtásáról minden tárgyévet követő év június 30-ig be
kell számolni a Képviselő-testület felé.
A Képviselő-testület 126/2010. számú határozatával Szentgotthárd Város Önkormányzata
esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatát, valamint a települési esélyegyenlőségi programban
meghatározott ütemterv végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
A Képviselő-testület 165/2011. számú határozatával, mivel a korábbi felülvizsgálati kötelezettség
hatályon kívül került és az új program elkészítése sem valósult meg a jogi szabályozás várható
módosítása miatt, áttekintette a települési esélyegyenlőségi programra vonatkozó szabályozást.
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2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal
Az Önkormányzat a jogszabályok és az önkormányzati koncepciók ismeretéből indul ki és nem
ismétli az abban foglaltakat. Ahol szükséges, ott az ezekben foglaltak rövid összefoglalása szerepel.
Az érintett tárgyú városi koncepciók a következők:
- Lakásgazdálkodási koncepció
- Szociális szolgáltatástervezési koncepció
- Egészségügyi koncepció
- Költségvetési koncepció
- Szentgotthárd Város Sportkoncepciója
- Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai koncepciója és cselekvési programja
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiája
- Fenntartható Fejlődés Helyi Programja, Zöld Szentgotthárd Program
- az iparosított technológiával épült
lakóépületek energiatakarékosságot
célzó
korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek közvetlen környezete korszerűsítésének,
felújításának támogatásáról szóló 36/2005. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
- A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon, a munkahelyteremtés lehetőségei. Beszámoló
az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről és a
közfoglalkoztatásról. (2013. 05. hó)
- Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és közös költség
hátralékáról (2013. 06. hó)
- A nemzetiségi önkormányzatok és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolata,
munkája, az együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtása (2013. 06. hó)
- Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről (2013. 05. hó)
- Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatainak ellátásáról (2013. 05. hó)
- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd beszámolója a gyermekjóléti
feladatok ellátásáról (2012. év)
- A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Pedagógiai Programja.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A Szentgotthárdi kistérséget 15 település alkotja: Szentgotthárd, Alsószölnök, Apátistvánfalva,
Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat,
Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály.
A kistérség 15 települése 1996 óta tömörül területfejlesztési társulásba. 2005. évtől ez a kapcsolat
szorosabbá vált, amikor is a térség önkormányzatai az önkormányzatok rendelkezésére álló források
minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi együttműködés
hosszú távú biztosítása érdekében társulási megállapodást kötöttek.
Amíg a Szentgotthárd Város és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás többnyire csak
területfejlesztési feladatok közös ellátására jött létre, a 2005. április 28-án megalakított
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás - a területfejlesztésen túl – számos
más közszolgáltatást is térségi szinten biztosított.
A Társulás munkaszervezete a székhelytelepülés képviselő-testületének hivatala, a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal végzi mindazon
feladatokat, melyek a többcélú társulással kapcsolatosan felmerülnek. Így különösen a pénzügyi
feladatokat, a Társulás keretében ellátott szakmai irányítási feladatokat, a Társulás működtetésével
kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 103/2013. számú határozatával 2013.
07. 01. hatálybalépéssel Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás helyett létrehozta a
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulását, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező
önkormányzati társulást, az önkormányzati társulás területének összehangolt fejlesztésére
(különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi
közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a
településfejlesztés összehangolására.
Közös feladatellátást az alábbi feladatok képeznek:
Alapfokú oktatás-nevelés
Pedagógiai szakszolgálati feladatok:
logopédiai ellátás,
nevelési tanácsadás
gyógytestnevelés
Szociális alapszolgáltatási feladatok:
családsegítés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
támogató szolgálat
közösségi pszichiátria
Gyermekjóléti szolgáltatás
Belső ellenőrzés
Egészségügyi feladatok
Mozgókönyvtári szolgáltatás
Területfejlesztés
Kistérségi közmunkaprogram megvalósítása
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint helyi
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait,
szakemberek tapasztalatait.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos
fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik
tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből
kilépjenek.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg és súlyos
megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek között a
rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci
esélyek szűkülésére, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a
megfelelő ellátásokra, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza (ld. pl.
A tartós szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, Budapest Intézet, 2012.,
www.budapestinstitute.eu/uploads/tartós szegénység okok 1.1pdf).
A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az
érintett egészségi állapotában is jelentkezik. Ma Magyarországon minden harmadik ember a
szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok
különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségben élőket.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség. Okai között
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult
iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, alacsony
jövedelem.
A jövedelem és vagyon fogalmát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 4.§-a és a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. §-a határozza
meg a hatályuk alá tartozó ellátások vonatkozásában.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP-ben elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat az Flt-ben és
az Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző
korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos
adatokkal is.
Szentgotthárd és térsége mind a munkaerő-piacára való tekintettel, mind a területi elhelyezkedését
illetően különleges helyzetben van. Területi elhelyezkedését illetően előnyökkel és hátrányokkal
is számolhatunk. A határ közelsége, a migráció lehetősége jelentősen csökkenti a regisztrált
munkanélküliek számát. Az idősebb és képzettebb munkaerőt a nyelvismeret hiánya tartja itt. A
fiatalok többnyire rendelkeznek megfelelő nyelvismerettel, megfelelő szakképesítéssel nem
mindig, de a csábító kereseti lehetőség vonzza őket külföldre.
A térségben a húzóerő a feldolgozóipar, azon belül is a gépgyártás, fémfeldolgozás, textilipar. A
gépgyártást és részben a fémfeldolgozás területén a nagyobb foglalkoztatók: az Opel
Szentgotthárd Kft. és a beszállítói cégei, illetve a Kiswire (ArcelorMittal) Szentgotthárd Kft. és
egyéb fémmegmunkáló vállalkozások. A nagyvállalkozások száz főt meghaladó munkaerőkölcsönző állománnyal rendelkeznek, és elsősorban oda kerülnek az új munkatársak. A
kölcsönzők rendszerint ezeknek a dolgozóknak a bérszámfejtését is végzik. Míg az elmúlt
években főleg az operátori állomány került a kölcsönzőkhöz, most a mérnöki munkakörök és
magasan képzett ügyintézők kivételével szinte mindenki ott kezdi a foglalkoztatást. Egyfajta
pufferként használják a cégek és jól szolgál, ha van folyamatban olyan pályázati, munkahelymegőrzési vállalásuk, ami pl. a saját állományban lévő munkatársak megtartására irányul. A
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feldolgozóipari ágazatok intenzíven Szentgotthárdra és a szentgotthárdi Ipari Parkra
koncentrálódnak.
A bedolgozó cégek 5-6 éve ugyanazok (névváltozások történnek). A megbízó működésének és
igényeinek megfelelően dolgoznak. 2012. év végére az általuk foglalkoztatott létszám
kismértékben emelkedett. A tevékenységüket főleg az alábbi területeken végzik: raktározástargoncavezető, csomagoló; karbantartás-takarítás, lakatos, karbantartó, mérnök; minőségellenőrzés-minőségellenőr, operátor. Amennyiben a megbízónál tartósan visszaesik a
rendelésállomány, a kölcsönzött állománnyal együtt őket érintik először a létszámcsökkentő
intézkedések.
A korábban húzóágazatként szereplő textilipar még ma is sok embert foglalkoztat a térségben. Az
ágazatot elsősorban olasz tulajdonban lévő cégek képviselik, amelyek a termékeiket döntően
külföldi piacokon értékesítik. Így rendelésállományuk stabil, a nagy fluktuáció ellenére szinte
folyamatosan növelik a foglalkozatott létszámukat (a textilipari szakemberek hiánya mellett is).
A szezonalitás elsősorban a vendéglátást, illetve az építőipar ágazatot érinti a térségben. A
vendéglátó és turisztikai szolgáltatók természetesen a nyári időszakban működnek a
legintenzívebben. A téli időszakban már csak a hétvégék, hosszú hétvégék és ünnepnapok hozzák
a legtöbb fizetővendéget, akik többségében Ausztriából érkeznek.
A felkészültebb, munkatapasztalattal és német nyelvismerettel rendelkező álláskeresők
Ausztriában találnak munkát (szakács, pincér, masszőr, uszodamester, szobaasszony). Így a
szakember folyamatosan cserélődnek, csak abban az esetben tarthatók meg, ha kellően magas a
munkabér.
Sok álláskereső, de még munkaviszonyban álló is, gyakran vállal mezőgazdasági idénymunkát,
vagy takarítást. Az építőiparban, a téli időszakban a munkavállalók jelentős részét - mind a hazai,
mind a külföldön dolgozókat - elbocsátják. A többségüket a szezon indulásával, tavasszal újra
foglalkoztatják. A térség építőipari vállalkozásai főként egy adott megbízás, projekt erejéig
foglalkoztatják a munkatársakat. A nagyobb projekteket pedig szinte mindig alvállalkozóknak
adják ki. A térségi vállalkozók gyakran kapnak megbízásokat Ausztriából is. A németül beszélő,
jobb szakemberek önállóan és könnyedén elhelyezkednek Ausztriában, szezonidőszakban.
A Szentgotthárdi nagyobb létszámot foglalkoztató cégeknél az elkövetkező időszakban (2015-ig)
jelentős létszám felvételére kerül sor. A kisebb foglalkoztatók többnyire támogatással veszik fel a
munkavállalókat. Erős szezonális ingadozások mellett a korábbi években a férfiak száma volt
magasabb az álláskeresők között. Ennek egyik oka az is, hogy a közfoglalkoztatási programok
elsősorban a férfiaknak kínáltak munkalehetőséget.
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma

év

15-64 év közötti lakónépesség
(fő)
nő

férfi

összesen

2008

3074

3221

2009

3046

2010
2011

nyilvántartott álláskeresők száma
nő

férfi

összesen

fő

%

fő

%

fő

%

6295

164

5,3%

186

5,8%

350

5,6%

3190

6236

150

4,9%

246

7,7%

396

6,4%

3035

3248

6283

139

4,6%

173

5,3%

312

5,0%

3024

3160

6184

100

3,3%

119

3,8%

219

3,5%

2012

3016

3127

6184

98

3,2%

101

3,2%

199

3,2%

2013

2973

3116

6143

71

2,4%

87

2,8%

158

2,6%

2014

2982

3169

6151

68

2,3%

77

2,4%

145

2,4%

2015

2948

3139

6087

70

2,4%

83

2,8%

143

2,5%

Forrás: TeIR
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
nyilvánta
rtott
álláskere
sők
száma
összesen
20 éves
és
fiatalabb
21-25 év

26-30 év
31-35 év

36-40 év
41-45 év
46-50 év

51-55 év
56-60 év
61 év
felett

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

350

396

297

211

206

158

145

153

fő

10

11

3

1

3

5

%

2,9%

2,8%

1,0%

0,5%

1,5%

3,2%

fő

54

34

17

31

8
5,5%
21

7
4,6%
12

%

15,4%

11,4%

8,1%

15,0%

10,13%

14,5%
11
7,6%
10
6,9%
17
11,7%
14
9,7%

7,8%
13
8,5%
8
5,2%
14
9,1%
20
13.1%
19
12,4%
13
8.5%
31
20.3%
16
10,5%

5
6
14,1%

16

fő

42

53

26

24

22

21

%

12,0%

13,4%

8,8%

11,4%

10,7%

13,3%

fő

38

48

31

25

20

8
5,06%

%

10,9%

12,1%

10,4%

11,8%

9,7%

fő

39

40

41

21

27

25
15,8%

%

11,1%

10,1%

13,8%

10,0%

13,1%

fő

41

45

30

23

18

13

%

11,7%

11,4%

10,1%

10,9%

8,7%

8,22%

fő

50

37

34

22

16

19

%

14,3%

9,3%

11,4%

10,4%

7,8%

12,03%

fő

46

58

45

38

28

16

%

13,1%

14,6%

15,2%

18,0%

13,6%

10,13%

fő

28

47

48

37

36

29

%

8,0%

11,9%

16,2%

17,5%

17,5%

18,35%

fő

2

1

5

3

5

6

%

0,6%

0,3%

1,7%

1,4%

2,4%

3,8%

13
8,9%
14
9,7%
32
22%
5
3,5%

Forrás: TeIR

A 2008 őszén kezdődő recesszió érzékenyen érintette a megye gazdaságát, különösen a magas
exportorientáltságú gépipari cégeket és azok beszállítóit.
Szentgotthárd térségének gazdaságában – elsősorban a külföldi befektetőknek köszönhetően –
meghatározó szerepet tölt be a gépipar, amely érzékenyen reagált a világgazdaságban zajló
folyamatokra. A megrendelések mérséklődése több munkáltatónál a foglalkoztatottak számának
csökkenését vonta maga után, mely a munkanélküliség jelentős bővüléséhez vezetett. A kedvezőtlen
gazdasági folyamatok következtében 2009. évben a munkanélküliek száma jelentős emelkedést
mutat.
A 15-64 év közötti lakónépesség aránya – az összes népesség számához hasonlóan – a vizsgált
időszakban, 2010. évet kivéve, csökkenést mutat. A nyilvántartott álláskeresők száma és aránya
2009. évben emelkedést, 2011. és 2012. években csökkenő tendenciát mutat.
Nem mutatható ki a statisztikai adatokból, hogy milyen súlya van az Ausztriában végezhető, sokszor
csak alkalmi munkának. ugyanakkor tudjuk, hogy ez a szegmens is jelentős súllyal van jelen a
mindennapokban.
Az álláskeresők száma 2009. évben növekedett, ezt követően kismértékben csökkent. A
munkanélküliség az idősebb, 50 év feletti munkavállalókat sújtja nagyobb mértékben.
A nyilvántartott álláskeresők számának csökkenésével egyidejűleg módosult a munkanélküliek
összetétele is. A férfi álláskeresők aránya csökkent. Ebben minden bizonnyal szerepet játszottak a
közfoglalkoztatási programok, amelyek elsősorban férfi munkavállalóknak kínáltak lehetőségeket.
Elmondható, hogy a tartósan, 180 napnál régebben munkanélküliek száma a nyilvántartott
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munkanélküliek számához viszonyítva magas. Különösen kiugró ez a szám a 2009. évben.
Térségben zajló gazdasági folyamatok főbb jellemzői
Beruházások, fejlesztések munkaerő-piaci hatása
A gazdasági folyamatok: A beruházások szinte csak a feldolgozóiparban realizálódtak. Ezen belül a
legintenzívebb területek a gépjármű- és fémipari ágazatok voltak az elmúlt években. A térségben két
nagyvállalkozás is tevékenykedik ezekben az ágazatokban.
Az Opel Szentgotthárd Kft. új flexibilis (többféle motorplatform gyártására alkalmas) motorgyárat
telepített Szentgotthárdon. Ez hosszú távon, várhatóan 1500 embernek biztosít munkalehetőséget az
Opelnél és több száznak, a beszállító vállalatoknál is. A régi motorokból az eladott darabszámot
sikerült növelniük. Ez annak köszönhető, hogy 2014 áprilisában megkezdődött a kiszállítás az
anyavállalat, a General Motors amerikai és mexikói gyáraiba. Ugyanakkor tízezres nagyságrendben
szállítanak Kínába és Dél-Koreába is. A cég most a „régi” 1,6 és 1,8 literes motorokat gyártja a
tengerentúlra. 2012-ben még nem indult meg az új motorsoron a termelés, csak teszt-példányokat
készítettek. A flex-motorgyár 2013 februárjában kezdte meg a sorozatgyártást. A járműgyártásban
és gépgyártásban több száz fő (csak az OPEL-ben már 1200 körül van a foglalkoztatás) álláskereső
helyezkedett el. A ki- és belépők viszonylatában a kismértékű fluktuáció nem jelentős. A
valóságban a létszámnövekedés jóval nagyobb mértékű, de a bekerülő dolgozók jelentős része nem
a kirendeltségi ügyfelek közül került kiválasztásra. A regisztrált álláskeresőik főleg operátori,
mechanikus és villamos karbantartói munkakörökben helyezkedtek el, és szinte valamennyien
műszaki végzettségűek, vagy korábban a cégnek dolgoztak. Viszont 2015-re el kell érniük az 1500
fős foglalkoztatást, így már más szakképzettséggel rendelkező munkaerőt is felvesznek, de előnyt
élvez mindenképpen a műszaki szakképzettség.
Az Opelnek bedolgozó vállalkozások egy része projektmunkában dolgozott az új gyártóüzemen
illetve az ehhez kapcsolódó infrastruktúrán.
Az ipari parkban tevékenykedő vállalkozások helyzete stabil, de új, kapacitásbővítő fejlesztésekbe
még nem invesztáltak. Az Opel termelésének felfutása miatt ez a helyzet várhatóan változni fog.
A foglalkoztatotti létszám kismértékben emelkedett, főleg közvetlenül a cég székhelyére települt
vállalkozásoknál (raktározás: targoncavezető, csomagoló; karbantartás: takarító, lakatos,
karbantartó, mérnök; minőség-ellenőrzés: minőségellenőr, operátor).
A másik nagyvállalkozás a Kiswire (ArcelorMittal) Szentgotthárd Kft., amelynek a legutóbbi
komoly fejlesztése 2007. és 2008. év során valósult meg. Ennek eredményeként a gumiabroncsok
megerősítéséhez használt szövött acéldrót késztermék minden technológiai folyamata elvégezhető
náluk. A 2014-2015-ös időszakban nem történtek olyan fejlesztések a cégnél, amelyek a saját
állományba tartozó dolgozói létszámot növelték volna, inkább a megrendeléseikhez próbálták
munkaerő felvételüket igazítani.
A többi fémfeldolgozó-ipari cég csak innovatív fejlesztésekbe invesztált. A fluktuáció pótlásán
kívül egyéb felvétel nem valósult meg.
Szentgotthárd és térségében a textilipari cégek az aktív korú lakosság egy jelentős hányadát
foglalkoztatják. A tavalyi évhez képest az ágazatba jóval kevesebbet invesztáltak a cégek, amelyek
főleg olasz és osztrák tulajdonosi befolyással bírnak. 2014-ben 20 fő helyezkedett el az álláskeresők
közül ezeknél a vállalkozásoknál és majdnem ennyi lépett is ki. Próbálták a hiányzó
munkavállalókat külföldiekkel betölteni.
2016-ben 20 fő helyezkedett el az álláskeresők közül ezeknél a vállalkozásoknál és majdnem ennyi
lépett is ki. Próbálták a hiányzó munkavállalókat külföldiekkel betölteni.
A fafeldolgozó ágazatban tevékenykedő cégek köre kiegészült egy, az Opelnek bedolgozó
csomagolástechnikai céggel (Pawel Packing Kft.). A cég 45 embernek ad munkahelyet, de 30 főre
az idén bejelentették a csoportos létszámcsökkentési szándékukat, ugyanis az Opel nem
hosszabbította meg a velük kötött korábbi szerződést.
Az Ames Hungaria Kft. egy spanyol tulajdonban lévő fémipari vállalkozás. Félkész termékek, cnc
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megmunkálását végzi Szentgotthárdon. Jelenleg 17 főt foglakoztat. 2015-16-17-ben évente átlag 15
fővel szeretnék növelni a foglalkoztatotti létszámot. A cég hosszú távon akár porkohászati üzemet is
telepítene és több mint 100 fő foglalkoztatását sem tartja kizártnak. A jelenlegi munkavezetők már
megvannak. A tárgyalások, a foglalkoztatói regisztráció és az állásajánlatok nyilvántartásba vétele
elkezdődött. Cnc gépkezelőket és minőségellenőröket-csomagolókat fognak felvenni első körben.
Az Ames Hungaria Kft. egy spanyol tulajdonban lévő fémipari vállalkozás. Félkész termékek cnc
megmunkálását végezik Szentgotthárdon. A cég hosszú távon akár porkohászati üzemet is telepítene
és több mint 100 fő foglalkoztatását sem tartja kizártnak. A jelenlegi munkavezetők már
megvannak. A tárgyalások, a foglalkoztatói regisztráció és az állásajánlatok nyilvántartásba vétele
elkezdődött. Cnc gépkezelőket és minőségellenőröket-csomagolókat kívánnak alkalmazni.
Szolgáltatás-ágazatban tevékenykedő vállalkozások főleg kereskedelmi és vendéglátó-ipari cégek. A
vendéglátó cégek működését a sok versenytárs mellett a szezonalitás, illetve az osztrák határ
közelsége befolyásolja. Újonnan letelepedő vállalkozás nem jelent meg ebben a szektorban. Ez a
piac telített, a versenytársak miatt sokat kell invesztálni a marketingbe és a meglévő munkatársak
megtartásába. Több álláskereső csak egy átmeneti állomásnak tekinti ezeket a munkahelyeket, egy
ausztriai állás felé vezető úton.
A kereskedelmi vállalkozásokat illetően legtöbb munkahelyet a nagyobb élelmiszer- és vegyi áru
kereskedelemmel foglalkozó cégek adják és veszik el. Ebben az ágazatban, a térségben a
kisvállalkozások száma elenyésző, több a mikro vállalkozás, amelyek főleg családi vállalkozások.
Sajnos elég sok a kényszervállalkozás is, ami a fizikai közérzetet javító szolgáltatások, fodrászat,
kozmetika területén jellemző. Ezek többsége a versenytársak előnye, és a beállt vendégforgalom
miatt viszonylag hamar befejezi működését és alkalmazottként találják meg a helyüket
Szentgotthárdon vagy Ausztriában.
A mezőgazdaság és erdőgazdálkodás ágazatban főleg a különféle közfoglalkoztatási programokban
résztvevők tevékenykednek, a közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően az ott dolgozók
foglalkoztatása az év végéig biztosított. A többi foglalkoztató egyéni vállalkozó és őstermelő, a
gazdasági tevékenységük nincs jelentős hatással a térség foglalkoztatási szerkezetére.
Az építőipari cégek főleg mikro-, vagy kisvállalkozások. Nagyobb projektmunkák, lakóparkok
építése, magánszemélyek építkezéseinek alvállalkozóiként dolgoznak. Ebben az ágazatban is
kismértékben pozitív az egyenleg a kiáramlás javára. Az építőipari foglalkozások mérsékelten
keresettek a térségben, csak az adott munka elvégzéséig szólnak a szerződések, ezért inkább
vállalkozóknak adják ki a feladatokat. Ellenben Ausztriában keresettek a szakemberek és az év nagy
részében foglalkoztatják őket (kőműves, bútorasztalos).
Munkaerő-piaci folyamatok (sajátosságok, szezonális foglalkoztatás mértéke, nehézségek
problémák)
A térségben a húzóerő a feldolgozóipar, azon belül is a gépgyártás, fémfeldolgozás, textilipar. A
gépgyártást és részben a fémfeldolgozás területén a nagyobb foglalkoztatók: az Opel Szentgotthárd
Kft. és a beszállítói cégei, illetve a Kiswire (ArcelorMittal) Szentgotthárd Kft., és egyéb
fémmegmunkáló vállalkozások. A nagyvállalkozások száz főt meghaladó munkaerő-kölcsönző
állománnyal rendelkeznek, és elsősorban oda kerülnek az új munkatársak. A kölcsönzők rendszerint
ezeknek a dolgozóknak a bérszámfejtését is végzik. Míg az elmúlt években főleg az operátori
állomány került a kölcsönzőkhöz, most a mérnöki munkakörök és magasan képzett ügyintézők
kivételével szinte mindenki ott kezdi a foglalkoztatást. A feldolgozóipari ágazatok intenzíven
Szentgotthárdra és a szentgotthárdi Ipari Parkra koncentrálódnak.
A bedolgozó cégek 5-6 éve ugyanazok (névváltozások történnek). A megbízó működésének és
igényeinek megfelelően dolgoznak. 2016. év végére az általuk foglalkoztatott létszám
nagymértékben emelkedett. A tevékenységüket főleg az alábbi területeken végzik: raktározástargoncavezető, csomagoló; karbantartás-takarítás, lakatos, karbantartó, mérnök; minőségellenőrzés-minőségellenőr, operátor. Amennyiben a megbízónál tartósan visszaesik a
rendelésállomány, a kölcsönzött állománnyal együtt őket érintik először a létszámcsökkentő
intézkedések.
182

.
A korábban húzóágazatként szereplő textilipar még ma is sok embert foglalkoztat a térségben. Az
ágazatot elsősorban olasz tulajdonban lévő cégek képviselik, amelyek a termékeiket döntően
külföldi piacokon értékesítik. Így rendelésállományuk stabil, a nagy a fluktuáció ellenére szinte
folyamatosan növelik a foglalkozatott létszámukat (a textilipari szakemberek hiánya mellett is).
A szezonalitás elsősorban vendéglátást, illetve az építőipar ágazatot érinti a térségben. A vendéglátó
és turisztikai szolgáltatók természetesen a nyári időszakban működnek a legintenzívebben. A téli
időszakban már csak a hétvégék, hosszú hétvégék és ünnepnapok hozzák a legtöbb fizetővendéget,
akik többségében Ausztriából érkeznek.
A felkészültebb, munkatapasztalattal és német nyelvismerettel rendelkező álláskeresők Ausztriában
találnak munkát (szakács, pincér, masszőr, uszodamester, szobaasszony). Így a szakember
folyamatosan cserélődnek, csak abban az esetben tarthatók meg, ha kellően magas a munkabér.
Sok álláskereső, de még munkaviszonyban álló is, gyakran vállal mezőgazdasági idénymunkát,
vagy takarítást. Ez megnehezíti a sikeres közvetítéseket betanított munkahelyekre, amelyek
általában minimálbért kínálnak.
Az építőiparban, a téli időszakban a munkavállalók jelentős részét - mind a hazai, mind a külföldön
dolgozókat - elbocsátják. A többségüket a szezon indulásával, tavasszal visszaveszik. A térség
építőipari vállalkozásai főként egy adott megbízás, projekt erejéig foglalkoztatják a munkatársakat.
A nagyobb projekteket pedig szinte mindig alvállalkozóknak adják ki. A térségi vállalkozók
gyakran kapnak megbízásokat Ausztriából is.
A németül beszélő, jobb szakemberek önállóan és könnyedén elhelyezkednek Ausztriában,
szezonidőszakban.
Munkaerő iránti kereslet
Gépgyártás: folyamatos a kereslet mechanikus és elektromos karbantartók vonatkozásában. A
kistérségben még nincs, illetve nem az elvárásoknak megfelelő színvonalú a képzés, hogy az itt
végzettek eredményesen elhelyezkedjenek. Villamos-ipari végzettségű szakemberek nincsenek a
térségben. Hasonló a probléma a mérnök munkavállalókra is, mivel műszaki képzés nincs Vas
megyében. Jelenleg a műszaki képzésben máshol tanulók visszatérése a térségbe nem jellemző.
Fémfeldolgozás: a gépgyártáshoz hasonlóan itt is szükség lenne karbantartó szakemberekre. A
fémforgácsoló szakmát végzettek száma alacsony, a többségük idős, a tudásuk elavult. A
szentgotthárdi szakképző iskolában 2013-ban már lesz lehetőség ilyen képzést is választani. A
CNC-programozó és megmunkálóktól komoly szakmai tudást várnak el a térségi vállalkozások,
ezért is ritka, hogy helybéli szakember tölti be a pozíciót.
Textilipar: szövő szakember a térségben nem található, ennek pótlására az olasz textilipari cégek
ukrán munkavállalókat hoztak/hoznak Szentgotthárdra, illetve most már vállalnák bizonyos
munkavállalók betanítását is, mivel ilyen képzés már nincs sem a térségben, sem máshol.
Létszámleépítések
A Munka Törvénykönyve szerinti, bejelentett létszámleépítést illetően egy cég, az URS Hungaria
Kft. jelentett be és végre is hajtja a leépítést 2015.08.16-ig, amely 108 főt érint. Nem nyerték el az
Opel-től korábban általa végrehajtott szolgáltatási tendert. Helyettük egy VOITH Kft. nevű cég
nyert a pályázati kiíráson. Ők folyamatosan tárgyalnak a jelenlegi dolgozókkal az átvételüket
illetően. Az URS Kft. a fent jelzett időponttal szabályosan hajtja végre a létszámleépítést: minden
járandóságát kifizeti a volt munkavállalóinak. A Pawel Packing Kft. is bejelentette szándékát 30
főre július hónapban. Itt 30 főt érint a leépítés.
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és
aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év
fő
fő
%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

nő
186
246
139
100
98
71
70
68

férfi
164
150
173
119
101
87
83
77

összesen
350
396
312
219
199
158
153
145

nő
80
86
70
45
39
28
31
21

férfi
70
152
86
51
31
32
37
29

összesen
150
238
156
96
70
60
68
50

nő
43,0%
35,0%
50,4%
45,0%
39,8%
39,5%
44,2%
30,9%

férfi
42,7%
101,3%
49,7%
42,9%
30,7%
36,8%
44.6%
37,7%

összesen
42,9%
60,1%
50,0%
43,8%
35,2%
38%
44,4%
34,5%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
év

nő

férfi

összesen

nő

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

fő
615
246
139
100
581
552
559
549

fő
622
150
173
119
573
572
633
563

fő
1237
396
312
219
1154
1124
1192
1112

fő
11
6
11
3
9
4
5
5

férfi
%
1,8%
2,4%
7,9%
3,0%
1,6%
0,7%
0,9%
0,9%

fő
16
14
10
5
13
6
7
6

összesen
%
2,6%
9,3%
5,8%
4,2%
2,3
1%
1,1%
1,07%

fő
27
20
21
8
22
10
12
11

%
2,2%
5,1%
6,7%
3,7%
1,9%
0,9%
1,0%
0,99%

Forrás: TeIR

A pályakezdők számának alakulását szezonalitás jellemzi. A tanév befejeződését követően a nyári hónapokban megem
frissen végzett fiatal álláskeresők száma.
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
15 éves és idősebb
15-X éves legalább
általános iskolai végzettséggel nem
lakosság száma
általános iskolát
rendelkezők 15-x évesek száma
összesen
végzettek száma
év
összes
összes
nő férfi
nő férfi
Összesen
nő
férfi
en
en
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
%
fő
%
fő
%
2001 7760 3987 3773 6986 3452 3534 774 10,0% 535 13,4% 239
6,3%
2011 7599 3912 3687 7322 3706 3616 277 3,6% 206 5,3%
71
1,9%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint

nyilvántartot
t álláskeresők
száma
összesen

8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
fő
%
4
1,1%
3
0,8%
5
1,6%
4
1,8%
3
1,5%
2
1,3%
2
1,4%
2
1,3

Fő
350
396
312
219
199
158
145
153

8 általánosnál magasabb iskolai
végzettség

8 általános
fő
83
91
68
42
36
31
25
35

fő
263
302
239
173
160
125
118
116

%
23,7%
23,0%
21,8%
19,2%
18%
19,6%
17,2%
22,9%

%
75,1%
76,3%
76,6%
79,0%
80,4%
79,1%
81.4%
75.8%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Regisztrált álláskeresők iskolai végzettsége

300

256

252
250

223

230

218

202

190

200
150

254
209

198

196

174

152

139

123

101

114 123

115

100

169
141

111

108

100
50

12

21

16

18

19

20

20

20

21

20

18

21

0
január

február

március

április

május

2014.I félév alapfokú

2014.I félév középfokú

2014.I félév felsőfokú

2015.I. félév alapfokú

2015.I. félév középfokú

2015.I. félév felsőfokú

június

Forrás: VMKH Körmendi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály Szentgotthárdi Munkaerőpiaci Pont

2014. és 2015. évben az álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása alapvetően nem
változott. A legtöbb álláskereső középiskolába (szakmunkásképző, szakiskola, szakközépiskola,
technikum, gimnázium) járt, alacsony iskolai végzettséggel (maximum 8. általános) 36% keresett
munkát 2015. I félévben, míg 2014 ezen időszakában 39% volt az arány. A diplomások aránya
némileg bővült a megfigyelt időszak alatt, de még így is 10% alatt maradt (7,04%).
Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők közel fele már betöltötte az 50. élet évét. A
középiskolát végzettek és a diplomával rendelkezők között legnagyobb arányban a középkorúak
fordulnak elő.
2015. I. félévében az álláskeresők 34,8 % rendelkezett legfeljebb 8. általánossal, amely közel 3,3%kal több mint egy évvel korábban. A jelentős ütemű csökkenés döntően annak a következménye,
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hogy a közfoglalkoztatási programok keretében elsősorban az alacsony iskolai végzettséggel
rendelkezők mellett már szakmunkásoknak is kínáltak munkalehetőséget.
Legnagyobb ütemben a diplomás álláskeresők száma fogyott.
A KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján a 7 éves és idősebb népesség legmagasabb befejezett
iskolai végzettség szerinti adatai: az általános iskola 8. évfolyamát elvégzettek száma 2180 fő,
középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 1964 fő, érettségizett 2310 fő, egyetemifőiskolai oklevéllel rendelkezik 906 fő.

Regisztárlt álláskeresők korcsoport szerint
1000
800
600
400
200
0

117
171
57
129
223
51
január

123
162
51
120
198
51
február

168
198
62
111
175
50
március

131
164
57
110
166
48
április

126
138
41
157
253
61
május

2014.I.félév 25 év és alatt

2014.I.félév 26 - 50 év

2014.I.félév 50 év felett

2015.I.félév 25 év és alatt

2015.I.félév 26 - 50 év

2015.I.félév 50 év felett

129
133
36
117
189
51
június

Az álláskeresők között legtöbben középkorúak. Számuk évről évre csökkent. Az idősebbek
száma is csökkent a megfigyelt időszak alatt, de kisebb ütemben, mint a középkorosztályé.
2015. I. félévében havonta átlagosan 120 fő 50 év feletti keresett munkát a Munkaerő-piaci
Pont közreműködésével. Közöttük legnagyobb arányban középiskolát végeztek (2/3 része
szakmunkás), minden negyediknek legfeljebb 8. általános iskolai végzettsége volt és 5%
rendelkezett diplomával.
2011. szeptember 1-jétől jelentős változások történtek az álláskeresési ellátásokat érintő
szabályozásban, amelyek erősen befolyásolták a 2012. évi folyamatokat:
A bérpótló juttatást 2011. szeptember 1-jétől a foglalkoztatást helyettesítő támogatás váltotta
fel. A szabályozás új elemeként a települési önkormányzat rendeletben előírhatta jogosultsági
feltételként, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. A foglalkoztatás
helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2011. december 31.
után csak annak a személynek folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát
megelőző egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni, vagy úgy, hogy
közfoglalkoztatásban vett részt, vagy pedig az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedett el.
Az álláskeresési járadék folyósításának maximális időtartama 270 napról 90 napra csökkent,
az álláskeresési segélyek közül pedig csak a nyugdíj előtt lévők számára van lehetőség ilyen
típusú ellátás megállapítására.
A rendelkezések következtében a korábbi évekhez képest jelentősen megváltozott az
álláskeresők ellátás szerinti összetétele, amint azt a következő ábra is mutatja.
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Ellátásokban részesülő ügyfelek
400
224
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193
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16 7 22 4
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április
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220

161
61
5417 392371
5
4

0
június

2014.I.félév. ellátás nélkül
2014.I.félév. álláskeresési járadék
2014.I.félév. álláskeresési segély III.
2014.I.félév. foglalkoztatás helyettesítő támogatás
2014.I.félév. rendszeres szociális segély
2015.I.félév ellátás nélkül

2014. I. félévében átlagosan a regisztrált álláskeresők 15,17 %-a részesült álláskeresési
járadékban/segélyben, mára ez az arány 14,05 %-ra mérséklődött. Ezzel szemben a FHT
ellátásban részesülők hányada a korábbi 19,29 %-ról 19,57 %-ra változott. Már 2014. I.
félévében is meghaladta az 50 %-ot azoknak az álláskeresőknek az aránya, akik semmilyen
ellátásra nem voltak jogosultak. Ez az arány tovább emelkedett és 2015. I. félévében már
meghaladta az 58 %-ot. A növekedés oka elsősorban az álláskeresési támogatás időtartamának
lerövidítésére vezethető vissza. Többen az ellátás kimerítését követően nem váltak jogosulttá
FHT ellátásra, ugyanakkor a szolgáltatási tevékenységekre igényt tartva, további
együttműködést vállaltak a Munkaerő-piaci Ponttal.
A gazdaság foglalkoztatási hatásainak hosszabb távú következményeként 2014. I. félévének
január hónapjában emelkedett 100 fölé a járásban a tartósan (legalább 1 éve megszakítás
nélkül - 108 fő ) nyilvántartott álláskeresők száma. 2015 megfelelő időszakában – döntően a
közfoglalkoztatási programok eredményeként - erőteljesen csökkent a számuk, havonta 57-68
fő között mozgott. A tartós munkanélküliek közel 1/3-a legfeljebb 8 általános iskolát végzett,
további mintegy 40%-a szakmunkásképzőben szerzett bizonyítványt. A diplomások aránya
elenyésző (2-3 fő). A legalább 1 éve állást keresők között a fiatalok aránya minimális volt. Az
idősebb korosztály hányada a korábbi évekhez képest csökkent, ami egyértelműen a
különböző foglalkoztatási programoknak és a közfoglalkoztatásnak köszönhető.
3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők
év
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők száma

fő
0
0
0
0
0
0
0

8. évfolyamot felnőttoktatásban
eredményesen elvégzők száma

Fő
0
0
0
0
0
0
0

%
0
0
0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

év

középfokú
szakiskolai
szakközépiskolai
gimnáziumi
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban felnőttoktatásban felnőttoktatásban
résztvevők
résztvevők
résztvevők
résztvevők
összesen
fő

fő

%

fő

%

fő

%

2009

0

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

2010

0

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

2011

0

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

2012

0

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

2013

na

na

na

na

na

na

na

2014

na

na

na

na

na

na

na

2015

na

na

na

na

na

na

na

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

Mivel Szentgotthárdon általános iskolai és középfokú felnőttoktatás nem működik, ezért ennek a
témának a magyarázata nem releváns.
Fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen
Az iskolából a munka világába történő zökkenőmentes átmenet a társadalmi beilleszkedés egyik
legfontosabb feltétele. Gyakran hosszú távon meghatározza az egyén társadalmi pozícióját,
munkaerő-piaci helyzetét, ezért gazdasági és szociális szempontból egyaránt fontos, hogy az
iskolapadból kikerülő fiatalok szakmailag felkészülten jelenjenek meg a munkaerőpiacon, az
iskolában elsajátított ismereteik összhangban legyenek a technológiai követelményekkel, a piaci
igényeknek megfelelő szintű és szakirányú képzettséggel, konvertálható ismeretekkel
rendelkezzenek. Az állástalanul töltött idő, az ennek kapcsán szerzett negatív tapasztalatok nemcsak
elbátortalanító hatásúak, de a munkával nem rendelkező fiatalok eltartása komoly terheket is ró az
egész társadalomra, és veszteség az elmaradt társadalmi haszon, amit munkaerejük
kihasználatlansága jelent.
A rendszerváltás – mely a munkaerőpiacon is hatalmas változásokat eredményezett – a
munkanélküliség megjelenése és gyors növekedése a fiatalokat fokozottan érintette. Az
állástalanságukra – a munkaerőpiac idősebb szereplőivel ellentétben – a különböző
társadalombiztosítási ellátások korábbinál szélesebb körű igénybevételi lehetősége nem jelentett
megoldást.
A fiatal generációk kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzetét kétségtelenül javította az iskolarendszerű
oktatás időtartamának meghosszabbítása. Ennek következtében az állást kereső fiatalok csak
későbbi életkorban jelentek meg a munkaerőpiacon magasabb iskolai végzettségű, kvaliﬁkáltabb
munkavállalóként, elvileg nagyobb elhelyezkedési esélyekkel.
A tanulás tehát felértékelődött, a fiatalok döntően és egyre inkább iskolai végzettségi szintjük
folyamatos növelésével igyekeznek lépést tartani a munkaerőpiac növekvő elvárásaival.
Az elmúlt másfél évtized közép- és felsőoktatási expanziójának köszönhetően a fiatalok körében
nőtt az iskolai végzettség szintje. A középiskolai képzés eltolódott az érettségit adó gimnáziumi és
szakközépiskolai oktatás irányába, a felsőoktatási intézmények hallgatói létszáma pedig rendkívüli
mértékben megnőtt. A magasabb képzettségi szint általában javítja az elhelyezkedési esélyeket, és
ha szükséges, a később bekövetkező pályamódosítások számára is megfelelő alapot biztosít.
A képzettségi szint és a munkaerő-piaci esélyek összefüggése nyomán azonban a felsőoktatás
reformja, a szakképzés átalakítása is hatással lesz a fiatalok helyzetére. A tankötelezettség végét
megváltoztató szabály 2012. szeptember 1-jétől hatályos, azzal az átmeneti rendelkezéssel együtt,
melynek értelmében először azok számára csökken a tankötelezettségi korhatár, akik a 2011/2012.
tanévben nyolcadikosok vagy ennél alacsonyabb évfolyamra járnak.
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A tankötelezettség 18-ról 16 évre való csökkentése heves vitákat váltott ki a politikában és a
szakemberek között is. Egyes vélemények szerint ezzel még nagyobb lesz a lemorzsolódás a
középfokú oktatásban és a fiatalok munkanélkülisége tovább fog nőni. A terv azon a
meggyőződésen alapul, hogy a gyerekek egy része nem képes, és nem is akarja az iskolát elvégezni.
Az ellenvélemények szerint erre azonban nem jó válasz a korhatár csökkentése, ami egyben azt is
jelenti, hogy az állam nem vállal felelősséget az iskolából ilyen módon kieső gyerekekért. A
lecsökkentett közismereti ismeretek, és a rövidített gyakorlati oktatás nem fogja azt a célt szolgálni,
hogy a kereslet és a kínálat minél inkább egymásra találjon a munkaerőpiacon.
Munkaügyi szervezet által pályakezdők részére nyújtott támogatások
A pályakezdők számának az alakulását szezonalitás jellemzi. A tanév befejeződését követően a
nyári hónapokban megemelkedik a frissen végzett fiatal álláskeresők száma. 2015. évre
vonatkozóan részadatok állnak rendelkezésre, mert beáramlásuk folyamatban van.

A pályakezdők számának alakulása
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A pályakezdők döntő többsége középiskolát végzett, alapfokú végzettséggel mindössze alig akad. A
diplomával rendelkező álláskeresők száma is csekély.
Ifjúsági Garancia Rendszerről és a keretében megvalósuló munkaerő-piaci programról, a
GINOP 5.2.1-14 kiemelt projektről
A fiatalok munkanélküliségének csökkentése jelenleg az Európai Unió egyik leghangsúlyosabb
célkitűzése. 2013 áprilisában az Európai Tanács felszólította a tagállamokat, hogy a fiatalok
elhelyezkedésének segítése érdekében fontolják meg az ún. Ifjúsági Garancia bevezetését.
A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatalok
foglalkoztatásának növelését. Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 15-25 év közötti fiatalok
számára, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon (illetve
később már 4 hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a
munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra. Ez az úgynevezett Ajánlat.
A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben,
illetve hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához.
Az Ifjúsági Garancia Rendszer több lépcsőben valósul meg. Első lépésben a már legalább 6 hónapja
munkanélküli fiataloknak kell lehetőséget kínálni, ezt követően lépésről lépésre megoldást találva
valamennyi 25 év alatti, tanulmányait befejező vagy félbehagyó, elhelyezkedni nem tudó vagy
állását vesztő és segítséget kérő fiatal számára. 2018-ig fokozatosan kiterjed majd a program
minden 25 évesnél fiatalabb nem tanuló és nem dolgozó fiatalra.
Az uniós iránymutatásoknak megfelelően egységesen a kormányhivatalok illetékes foglalkoztatási
osztályai szolgálnak belépési pontként az érintett fiatalok számára. Az Ifjúsági Garancia
megvalósításához a foglalkoztatási eszköztár mellett az oktatás, a szakképzés, a szociális terület
eszközrendszerére is építeni kell.
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Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében működik a GINOP 5.2.1-14 kiemelt projekt, melyet
konzorciumi megállapodást követően a Nemzetgazdasági Minisztérium irányításával a megyei
kormányhivatalok valósítanak meg. A GINOP 5.2.1-14 projekt szerepe, hogy az Ifjúsági Garancia
Rendszerének célcsoportjába tartozó azon fiatalok számára, akiknek Ajánlattételéhez (Ajánlat=a
foglalkoztatásra vagy képzésre vonatkozó konkrét lehetőség) a foglalkoztatási szerv eszköztárába
tartozó támogatást is indokolt adni, ezt a támogatást — kiegészítő szolgáltatásokkal — szakmailag
és pénzügyileg biztosítsa. Cél, hogy a munkaerő-piaci program által nyújtottak segítségével
javuljon a fiatal munkaerő-piaci helyzete, s mihamarabb megvalósulhasson a támogatás nélküli
munkaerő-piaci integrációja.
A projekt megvalósítási ideje: 2015.január 1- 2017. december 31. A megvalósítás során a Vas
Megyei Kormányhivatal 500 fő 15-25 év közötti, sem nem tanuló, se nem dolgozó fiatal programba
vonását tervezi a jogszabályi feltételek figyelembe vétele mellett. 6 hónapon (illetve később már 4
hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget ajánl fel az elhelyezkedésre, a munkatapasztalatszerzésre, vagy a tanulásra. A projekt megvalósításához 499.000.000 Ft támogatás áll
rendelkezésre. A projekt működtetésére felhasználható összeg 148.406.212 Ft, a támogatásokra
fordítandó összeg 350.593.850 Ft.
A projekt szakmai tevékenysége négy fő szakaszból áll:
I. Előkészítő szakasz:
A/ A program működtetési feltételeinek kialakítása
 Program menedzsment, program megvalósítók felvétele
 Munkaerő-piaci szolgáltatások beszerzése
 Munkaerő-piaci képzések előkészítése, szerződések megkötése
B/ Kapcsolatfelvétel a program lehetséges résztvevőivel
Többirányú, időben párhuzamosan végzett tevékenységekre van szükség, amelyek a regisztrált
álláskeresők köre mellett az inaktívakkal való kapcsolatfelvételt célozzák. A kapcsolatfelvétel
módja, illetve a közreműködői kör:
 regisztrált álláskeresők körének áttekintése,
 az inaktívakkal való kapcsolatfelvétel és a programról való tájékoztatás,
 a médián keresztül történő, a célcsoportnak szóló figyelemfelhívó, tájékoztató anyagok
közzétételével.
A projekt megvalósítói a célcsoportba tartozó fiatalok felkutatása, elérése érdekében kapcsolatot
(személyesen, telefonon, elektronikus úton) tartanak a helyi oktatási és szociális intézményekkel,
ifjúsági szervezetekkel, egyéb társintézményekkel; a fiatalokat segítő lehetőségekről információt
gyűjtenek.
II. Ajánlat előkészítő szakasz: Ifjúsági Garancia Rendszer résztvevők kiválasztása, a programba
való bevonás:
A kiválasztás, bevonás programszakaszban egyéni tanácsadás keretében felmérik a résztvevő
helyzetét, motiváltságát, a programban nyújtható segítő szolgáltatások, támogatások körét. Ezt
követően kerül sor a GINOP 5.2.1-14 megállapodás megkötésére.
III. Ajánlat megvalósítása a GINOP 5.2.1-14 program keretében: munkaerő-piaci igényeknek
megfelelő képzettség, jártasság, kompetencia megszerzése, az elhelyezkedés támogatása:
A GINOP 5.2.1-14 program keretében a célcsoport sajátos helyzetéhez igazodóan nyújtanak
segítséget a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzettség, jártasság-kompetencia
megszerzéséhez, az álláskereséshez, a megfelelő munkahely megtalálásához és az
elhelyezkedéshez.
A 25 év alatti fiatalok esetében jellemzően az álláskeresési ismeretek elsajátítását, gyakorlását
szolgáló csoportos tréningeken, valamint egyéni tanácsadásokon való részvétel és elhelyezkedést
segítő támogatások nyújtása szükséges. Emellett az egyén helyzetéből adódóan szükség lehet
szakképzettség megszerzésére, vagy új, piacképes szakismeretek elsajátítására is. Az
önfoglalkoztatás is reális cél lehet, ezért vállalkozóvá válásuk támogatást is tervezik. A mobilitási
támogatások is jelentős szerepet kapnak az elhelyezkedés segítésében.
A projekt megvalósítása során 160 fő képzésbe vonását tervezik.
191

.
A munkaerő-piaci képzések során lehetőséget adnak arra, hogy a program résztvevői bármely
képzésben részt vegyenek, ha ezt az egyén képzési szükséglete és a megszerezhető képesítés
elhelyezkedést segítő szerepe indokolja. A képzések egymásra épülők is lehetnek, azaz az egyes
résztvevők egyéni szükségletüknek megfelelően több képzésben is részt vehetnek. A résztvevők
számára a teljes képzési költség támogatott, keresetpótló juttatást kapnak, továbbá a kedvezményes
utazás igénybevételének lehetősége is biztosított.
A képzési irányok meghatározásánál figyelembe veszik a bejelentett munkaerő igényeket, a helyi
munkaerőpiac foglalkoztatási szerkezetét, a munkaerőpiac prognosztizált alakulását. Ezek alapján a
következő szakmacsoportokban terveznek képzéseket indítani: egészségügy, szociális
szolgáltatások, gépészet, elektronika, informatika, építészet, közgazdasági, kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom, nyelv. A program megvalósítása
során a munkaerő-piaci helyzet alakulása, a képzési igények megváltozására való reagálás
következtében módosulhat a képzések köre.
A program résztvevőit valamennyi programelemben személyes segítője, mentora kíséri. A mentor
tevékenységét, az általa és kezdeményezésére nyújtott szolgáltatások körét az egyén helyzete
határozza meg. Így a résztvevő szükséglete alapján a programban tartás, a program sikeres
elvégzése érdekében sor kerül egyéni tanácsadói szolgáltatásokra (munkaerő-piaci
információnyújtás, munka- pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, munkajogi tanácsadás, illetve
információnyújtás, képzési tanácsadás és információnyújtás) is.
A program résztvevők elhelyezkedését foglalkoztatási és mobilitási (utazási költségtérítés, lakhatási
támogatás) támogatások nyújtásával is segítik. 340 fő támogatott foglakoztatását teszik lehetővé
ilyen módon a program segítségével. A támogatott foglalkoztatás mellett munkaerő közvetítés
eredményeként támogatás nélküli elhelyezkedéssel is számolnak. Mindkét esetben kiemelten fontos
szerepe van a munkáltatókkal való együttműködésnek, a munkáltatók tájékoztatásának. Ezen a
területen a munkáltatói kapcsolattartó rendszerre támaszkodnak, amely közel két évtizede
eredményesen működik. A kapcsolattartás a munkáltatókkal történő személyes kapcsolattartás
formájában működik, amelyet kiegészít a telefonon, e-mailben, honlapon keresztül történő
tájékoztatás. Így biztosítható az új álláshelyek feltárása, a munkaerőigények gyors kielégítése.
Annak érdekében, hogy a résztvevők egyéni programjukat sikeresen zárják - vásárolt szolgáltatás
keretében - mentori és munkaerő-piaci tanácsadási szolgáltatásokat biztosítanak.
Érdeklődni a Vas Megyei Kormányhivatal álláskereső lakhelye szerint illetékes Járási Hivatalnál
lehet, továbbá hasznos információk olvashatók a képzésekre és a projektre vonatkozóan a
www.nyugatrmk.hu, a http://ifjusagigarancia.gov.hu honlapokon, valamint a Facebook ’Ifjúsági
Garancia’ név alatt elérhető oldalán.
IV. Monitoring:
A mentori szolgáltatás részeként (esetmenedzserként) az egyén figyelemmel kísérése a
szolgáltatások, a képzés és a munkavégzés során, továbbá a program befejezését követő 180. napon
a korábbi program résztvevő munkaerő-piaci helyzetének felmérése.
Az előzőekben bemutatott projekttevékenységek közül a projekt megvalósítói végzik a projekt
előkészítését és a résztvevők kiválasztását, programba történő bevonással összefüggő szakmai és
adminisztratív feladatokat, a különböző programelemekbe történő bevonást. Közreműködnek
továbbá a projekt résztvevőknek biztosított munkaerő-piaci szolgáltatások (egyéni és csoportos
formában nyújtott tanácsadások, tréningek) nyújtásában, biztosítják a projekt résztvevőknek
nyújtott támogatások (munkaerő-piaci képzés, a képzés és szolgáltatás idejére megállapított
keresetpótló juttatás, foglalkoztatást elősegítő támogatások, költségtérítés) megállapítását,
folyósítását, teljes körű elszámolását.
A vonzáskörzet munkaerő-piaci helyzete
A Szentgotthárdi Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási és Gyámügyi Osztálya mind a munkaerőpiacára való tekintettel, mind a területi elhelyezkedését illetően igen különleges helyzetben van.
Évek óta a vasvári járással együtt, a hátrányos helyzetű kistérségek közé számít a megyében. A
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szervezeti egység 2017. április havi munkanélküliségi rátája 4,1 % (272 fő regisztrált), a megyei
foglalkoztatási egységei közül a negyedik helyre került.
A területi elhelyezkedést illetően előnyökkel és hátrányokkal számolhatunk. A zsákos település
szerkezet hátránya, hogy közvetíteni csupán az ország belseje felé tudunk. A vonzáskörzet előnye a
határ közelsége, a migráció lehetősége, ami jelentősen csökkenti a regisztrált munkanélküliek
számát. Az idősebb képzettebb munkaerőt a nyelvismeret hiánya tartja itt. A fiatalok többnyire
rendelkeznek megfelelő nyelvismerettel, megfelelő szakképesítéssel nem mindig, de a csábító
kereseti lehetőség vonzza őket külföldre.
A helyi munkaerő-piacon az ipari parkban sok a nagyobb létszámú foglalkoztató, ahol az
elkövetkezendő időszakban jelentős létszám felvételére kerül sor. A létszám betöltését illetően
folyamatosan kapcsolatban állunk a cégekkel. A kisebb foglalkoztatók többnyire támogatással
veszik fel a munkavállalóikat. A térség sajátossága, hogy a kis és középvállalkozások nagyon
aktívak, jó a kapcsolatot tartanak a foglakoztatási egységgel. Munkakapcsolatunkra, az
együttműködésre a kölcsönös segítségnyújtás jellemző.
Korábban jellemző volt, hogy több munkáltató csupán támogatással kívánta a foglalkoztatatást
megvalósítani, de mára a helyzet megváltozott. A munkaerő iránti kereslet jelentősen
megnövekedett, viszont a kínálatunk meg nagymértékben csökkent. Természetesen ezekkel a
munkáltatóknak is felajánljuk segítségünket. Állásajánlataikra direkt módon jelentkezhetnek a
honlapunkon keresztül, a megyében képzési és állásbörzéket szervezünk.
2015 januárjától februárig a nyilvántartottaink száma enyhe mértékű emelkedést mutat, ami
elsősorban a közfoglalkoztatás áthúzódó jellegének, illetve az elsődleges munkaerőpiac által
megnőtt foglakoztatási igényének is köszönhető. Majd egy nagyobb emelkedés tapasztalható a
különböző közfoglalkoztatási programok (hosszabb időtartamú és kistérségi) miatt. 2016.03.01-i
beindulnak a kistérségi és a hosszabb időtartamú programok, álláskeresők számának fokozatos
csökkenését eredményezi 275 főre.

A nyilvántartott álláskeresők száma
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A vizsgált időszak alatt az álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása alapvetően nem
változott. A legtöbb álláskereső középiskolába (szakmunkásképző, szakiskola, szakközépiskola,
technikum, gimnázium) járt, alacsony iskolai végzettséggel (maximum 8. általános) 33,3 % keresett
munkát. A diplomások aránya csökkent a megfigyelt időszak alatt, de még így is jóval 10% alatt
maradt.
Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők közel fele már betöltötte az 50. életévét. A
középiskolát végzettek és a diplomával rendelkezők között legnagyobb arányban a középkorúak
fordulnak elő.
Legnagyobb ütemben a diplomás álláskeresők száma fogyott
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A regisztrált álláskeresők iskolai végzettsége
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Az álláskeresők között legtöbben középkorúak. Számuk évről évre csökkent. Az idősebbek száma is
csökkent a megfigyelt időszak alatt, de kisebb ütemben, mint a középkorosztályé. 2016. évben
átlagosan 108 fő 55 év feletti keresett munkát a szolgálatunk közreműködésével. Közöttük
legnagyobb arányban középiskolát végeztek (2/3 része szakmunkás), minden negyediknek
legfeljebb 8. általános iskolai végzettsége volt és 5% rendelkezett diplomával.
A különböző rendelkezések következtében a korábbi évekhez képest jelentősen megváltozott az
álláskeresők ellátás szerinti összetétele, amint azt a következő ábra is mutatja.
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2016.évben átlagosan a regisztrált álláskeresők 17,86%-a részesült álláskeresési járadékban.
Foglakoztatást Helyettesítő Támogatásban részesülők hányada a korábbi 19,29%-ról 20,02 % ra
emelkedett. 2016-ban még mindig meghaladta az 50%-ot azoknak az álláskeresőknek az aránya,
akik semmilyen ellátásra nem voltak jogosultak. A növekedés oka elsősorban, hogy többen az
ellátás kimerítését követően nem váltak jogosulttá FHT ellátásra, ugyanakkor a szolgáltatási
tevékenységeinkre igényt tartva, további együttműködést vállaltak a szervezeti egységünkkel.
A gazdaság foglalkoztatási hatásainak hosszabb távú következményeként a korábbi 100 fő feletti
tartós álláskeresői létszám (legalább 1 éve megszakítás nélkül ) 84 főre csökkent – döntően a
közfoglalkoztatási programok eredményeként.
A tartós munkanélküliek közel 1/3-a legfeljebb 8 általános iskolát végzett, további mintegy 40%-a
szakmunkásképzőben szerzett bizonyítványt. A diplomások aránya elenyésző (2-3 fő)
A legalább 1 éve állást keresők között a fiatalok aránya minimális volt. Az idősebb korosztály
hányada a korábbi évekhez képest csökkent, ami egyértelműen a különböző foglalkoztatási
programoknak és a közfoglalkoztatásnak köszönhető.
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A pályakezdők számának az alakulását szezonalitás jellemzi. A tanév befejeződését követően a
nyári hónapokban megemelkedik a frissen végzett fiatal álláskeresők száma tapasztalataink szerint.
Most csak részadatokkal szolgálhatunk, mert előttünk van még a beáramlásuk. A megjelenésük
várható a rendszerünkben, hiszen különböző tájékoztatókat tartottunk és az IGR program
folyamatossága is remélhetőleg ösztökélni fogja őket a regisztráláshoz.
A pályakezdők döntő többsége középiskolát végzett, csak alapfokú végzettséggel rendelkező alig
akad. A diplomával rendelkező álláskeresők száma is csekély.
Munkaerő-piaci folyamatok (sajátosságok, szezonális foglalkoztatás mértéke, nehézségek
problémák)
A bedolgozó cégek 5-6 éve ugyanazok (névváltozások történnek). A megbízó működésének és
igényeinek megfelelően dolgoznak. 2016. év végére az általuk foglalkoztatott létszám
nagymértékben emelkedett. A tevékenységüket főleg az alábbi területeken végzik: raktározástargoncavezető, csomagoló; karbantartás-takarítás, lakatos, karbantartó, mérnök; minőségellenőrzés-minőségellenőr, operátor. Amennyiben a megbízónál tartósan visszaesik a
rendelésállomány, a kölcsönzött állománnyal együtt őket érintik először a létszámcsökkentő
intézkedések.
A támogatási eszközök
A járás vonzáskörzete és a helyi munkaerőpiac pozitív alakulása miatt a regisztráltjaink száma
alacsony. Így a rendelkezésre álló támogatási eszközök felhasználásában is ehhez igazodik.
A projekt célcsoportjainak változása:
Tekintettel arra, hogy a program hosszabbításával (2015.10.31.) párhuzamosan elindult az Ifjúsági
Garancia (GINOP5.2.1) munkaerő-piaci program is, a fiatalok/pályakezdők célcsoportjába tartozók
közül a 25 éven aluliakat ez utóbbi programba kell és lehet csak bevonni.
Nyújtható támogatások, és azok mértéke:
 90 napos bérköltség támogatás
 vállalkozóvá válás támogatása maximum 4 hónapra adható
 50 év felettieknek adható bérköltség támogatás maximálisan 2-2-2 hónapra, majd a projekt
zárónapját figyelembe véve 1-1-1 hónapra.
A projekt jellemző sajátossága, hogy meghatározott célcsoportokra vonatkozóan nyújt lehetőséget a
munkaerő-piacra való visszakerüléshez. Nehézség, hogy vannak álláskeresők, akik nem férnek be a
célcsoportokba, ebben az esetben szükség van azonnali megoldásra, hogy az álláskereső ne veszítse
el a felajánlott munkahelyet. Néhány esetben az egyszerűsített foglalkoztatás jelent megoldást.
Sajnos több esetben probléma már, hogy vannak bizonyos hiányszakmák, amire nehezen, vagy akár
nem is találunk megfelelő álláskeresőt. A határ közelsége miatt sok álláskereső inkább a külföldi
munkavállalásra vár, vagy éppen már ígérete van. Ezeket a hiányszakmákat (pincér, szakács)
elsősorban pályakezdőkkel tudjuk feltölteni, akik a tapasztalat megszerzéséért elvállalják a munkát.
GINOP 5.1.1 Út a munkaerőpiacra
Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a
támogatási formákat, amelyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az
Európai Szociális Alap (ESZA), amelynek többek között fontos célkitűzése, hogy csökkentse a
tagországok munkanélküliségét. Az ESZA támogatja az Út a munkaerőpiacra elnevezésű
munkaerő-piaci programot, mely személyre szabott szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja
elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. A munkaerő-piaci program lebonyolítói a
kormányhivatalok, szorosan együttműködve a járási (fővárosi kerületi) hivatalokkal.
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Kiknek segít a munkaerő-piaci program?
A munkaerő-piaci program azokra a 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresőkre; és azokra a 2564 év közötti szolgáltatást igénylőként, közvetítést igénylőként nyilvántartottakra (körükben azokra
a személyekre, akik gyermekük gondozása vagy rehabilitációs ellátásuk miatt álláskereső
nyilvántartásba nem vehetők, de képzéssel támogathatók); és azokra a versenyszférába kiléptethető
közfoglalkoztatottakra céloz, akiknek elhelyezkedése az állami foglalkoztatási szerv megítélése
szerint jelen munkaerő-piaci program segítségével mozdítható elő. A programelőkészítés során
figyelem fordul az inaktívakra is (a felkutatáskor/jelentkezéskor az állami foglalkoztatási szerv
nyilvántartásában általában még semmilyen módon nem szereplőkre).
Munkaerő-piaci szempontból a bevonás során előnyben részesítendők a fentiek közül a kiemelt
csoportba tartozók, azaz a
− 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők,
− az alacsony iskolázottságú nyilvántartott álláskeresők,
− a gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő
nyilvántartott álláskeresők (azok a nyilvántartott álláskeresők, akik a projektbe való belépést
megelőző 12 hónapon belül terhességi-gyermekágyi segélyben/csecsemőgondozási díjban
részesültek; illetve gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési
támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek.)
− a tartósan (legalább 6 hónapja) nyilvántartott álláskeresők,
− az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők,
− a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők.
Közfoglalkoztatás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 12.
pontja alapján a települési önkormányzat feladatai közé tartozik - többek között - a helyi
közfoglalkoztatás.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 8. § (4)
bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat a külön jogszabályban meghatározott
közfoglalkoztatást szervez.
A közfoglalkoztatás jogi kereteit a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv., továbbá a közfoglalkoztatáshoz
nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet teremtették meg.
Az önkormányzatok a kezdetektől fogva, mióta a szociális törvényben egyáltalán megjelent az
önkormányzati munkanélküli ellátásban részesülők foglalkoztatásának lehetősége, élnek ezzel a
lehetőséggel, eleget tesznek ennek a kötelezettségnek.
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott „tranzitfoglalkoztatás”,
amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges
munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy
átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése
eredménytelen. A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben számottevő
lehetőséget jelent a hátrányos helyzetben lévő, foglalkoztatási támogatásban részesülő, illetve már
semmilyen álláskeresési és szociális ellátásra sem jogosult álláskeresők átmeneti jellegű, határozott
időtartamú foglalkoztatására.
A közfoglalkoztatásba bevonható személyek számát minden évben az aktuális lehetőségek, az
állami támogatás mértéke szabályozta/szabályozza. A közfoglalkoztatásba bevont személyeken túl
többen is szívesen vennének részt közmunka programban, önkormányzat által szervezett
foglalkoztatásban, de az állami támogatás mértéke nem mindig tud erre lehetőséget adni.
A közfoglalkoztatásban résztvevők döntő többsége az alacsony közfoglalkoztatási bér miatt kevésbé
volt motivált a munkavégzésre, az egészet csak egy kötelezően teljesítendő feladatnak tekintették.
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A közfoglalkoztatásban többnyire nem a képzett és versenyképes szakmával rendelkező
álláskeresők vannak jelen, de akik tehették, megszakították azt, és az elsődleges munkaerő-piacon
helyezkedtek el.
Közfoglalkoztatási tapasztalatok: Az önkormányzat feladatainak, és kisebb karbantartási
feladatainak ellátására kértek közcélú foglalkoztatottakat. Örültek a lehetőségnek, hogy ilyen címen
kaptak segítséget, mellyel főleg az önkormányzat illetékességi területének, intézményeinek rendben
tartását, az épületek irodáinak, felnőtt kiszolgáló helyiségeinek takarítását tudták megoldani.
Közfoglalkoztatás előnyei: Olyan feladatok ellátása valósult meg, amit napi szinten az igénylők
nem tudtak ellátni, így a napi takarítási, kommunális, köztisztasági és egyéb adminisztratív
feladatok ellátása megoldódott. Az eltelt időszak alatt eszközbeszerzésre is mód volt a
közfoglalkoztatás keretén belül, mellyel az adott munkakörökhöz kapcsolódóan takarítási
eszközökkel, szerszámokkal bővült az intézmények eszközkészlete is.
Előnye volt, hogy diplomás vagy legalább érettségizett munkavállalókat is tudtak alkalmazni, így
különböző kisegítő feladatokat is el tudtak látni.
Azokat a feladatokat, amelyekre az intézményekben dolgozó szakembereknek nem jutott elegendő
idejük, a közfoglalkoztatottak el tudták végezni, felügyelet mellett, de sokszor önállóan is.
Közfoglalkoztatás hátrányai: A közfoglalkoztatás nem egész évre szól (kivéve a
mintaprogramok), így a fenn maradó hónapokban, illetve amennyiben a közfoglalkoztatottak
betegállományba kerültek, a feladatok ellátása az intézményekre maradt. A közfoglalkoztatás
dokumentálása sok adminisztrációt jelentett az önkormányzatoknak. A közfoglalkoztatásban
résztvevők döntő többsége az alacsony közfoglalkoztatási bér miatt kevésbé volt motivált a
munkavégzésre, az egészet csak egy kötelezően teljesítendő feladatnak tekintették.
A szentgotthárdi munkaerőpiac rendkívüli sajátossága az, hogy jelen vannak a magasan kvalifikált,
képzett munkaerőt alkalmazni kívánó multinacionális cégek és azok alvállalkozói. A kereslet és a
képzési lehetőségekből kilépők nem illeszkednek a munkaerő-piaci igényekhez. Jelentős
beruházások előtt állunk, ahova kell a jó szakembergárda. Mindent el kell követni, hogy az igények
kielégíthetőek legyenek, de ahhoz összefogásra van szükség. Probléma, hogy az álláskeresők
körében magas az elavult szakmával rendelkező és képzetlen, idősebb korosztályhoz tartozók
száma, ezen belül a tartós munkanélküliek száma, akik nehézen képesek megfelelni az
elvárásoknak.
A közfoglalkoztatás fontos, de csak átmeneti foglalkoztatást tesz lehetővé a határozott időtartama
miatt. Vonzáskörzetünkben a környező településeken az önkormányzatok az egyetlen
foglalkoztatók.
A közfoglalkoztatottak létszáma jelentősen függ a munkaügyi szerv által indítható
közfoglalkoztatási programoktól. Nehézséget jelent, hogy folyamatosan csökkent a
közfoglalkoztatásban dolgozni kívánók száma.
A Dél-Vas Megyei Gazdasági- és Foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés a helyi
gazdaságfejlesztés szolgálatában
TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001
Kedvezményezett: Vasvár Város Önkormányzata (9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.)
A projekt megnevezése: A Dél-Vas Megyei Gazdasági- és Foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés
a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában
Projekt azonosító: TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001
A projekt főbb adatai:
Projekt összköltsége: 614.000.000 Ft
Támogatás összege: 614.000.000 Ft
Megvalósítás időszaka: 2017. január 1. – 2020. december 31.
A projekt bemutatása:
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A projekt céljai a következők:
- stratégia célok: a foglalkoztatási szint növelése, a képzettségi szint növelése, valamint a
partneri együttműködések erősítése,
- kiemelt célok: Térségi Foglalkoztatási Paktum létrehozása, munkaerő-kereslet és kínálat
összehangolása, szektorok közötti, konkrét igényekre alapuló együttműködés, képzések és
munkaerő-igények összehangolása.
A projekt közvetlen célja, melytől a konkrét eredményeket várja: a Dél-Vas Megyei Foglalkoztatási
Paktum kialakítása, a menedzsment szervezet kialakítása, a képzési és foglalkoztatási
programjainak támogatása, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való
bővítése, az álláskeresők képzése, munkához jutásuk előkészítése, s ennek érdekében fontos a
figyelemfelkeltés a minél szélesebb nyilvánosság bevonása, az információáramlás javítása.
A projekt célcsoportjai:
 az alacsony iskolai végzettségű személyek,
 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők,
 50 év felettiek,
 GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek,
 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
 tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek – a legalább 3 hónapja álláskeresőként
nyilvántartott személyek,
 megváltozott munkaképességű személyek,
 roma nemzetiséghez tartozó személyek,
 inaktívak
 közfoglalkoztatottak
 külföldre ingázók.
A projekt céljaihoz illeszkedő legfontosabb tevékenységek:
 együttműködés kialakítása a Dél-Vasi térség járásainak munkáltató, önkormányzatai,
képzőintézményei, valamint a foglalkoztatást támogató egyéb szervezetei között,
 paktumiroda és munkaerő-piaci szolgáltatást végző iroda létrehozása és működtetése,
melynek célja a kidolgozott paktum stratégia végrehajtása, továbbá a potenciális
munkáltatók és munkavállalók közvetlen összekapcsolása,
 a munkáltatók és munkavállalók támogatása a foglalkoztatás megvalósítása érdekében
bértámogatással, keresetpótló támogatással, képzési és utazási költségtérítéssel stb.
A projekt területi korlátozása:
A projekt Vas megye három déli járását érinti; a Körmendi, a Szentgotthárdi és a Vasvári járást. A
Dél-Vasi térség külön egységet alkot a megyén belül: a megyében előkészítés vagy megvalósítás
alatt lévő foglalkoztatási programok hatásterületei földrajzilag egyértelműen elkülönülnek
egymástól. A megyei jogú város programja magába foglalja a Szombathelyi járás teljes területét is,
ezen kívül pedig a megye északi részén található 3 járás alkotja az ún. Észak-Vasi térséget, a
Celldömölki, a Kőszegi és a Sárvári járással, Kőszeg város központjával.
A projekt konzorciumban valósul meg, melynek tagjai Vasvár Város Önkormányzata, Vas
Megyei Kormányhivatal, Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. és Vas Megyei Önkormányzat.
A tagok közötti feladatmegosztás:
 A konzorcium vezetőjének Vasvár Város Önkormányzatának feladata a teljes projekt
szakmai koordinációja, a foglalkoztatási paktum létrehozása, a paktum iroda létrehozása és
működtetése, a paktumdokumentumok elkészítése, a széles körű nyilvánosság biztosítása.
 A Vas Megyei Kormányhivatal, mint kötelezően bevonandó partner vesz részt a projektben.
Feladata a célcsoportot érintő támogatások, valamint egyéb szakmai szolgáltatások
biztosítása.
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 A harmadik partnerként bevont Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. a térségi munkaerő-piaci
szolgáltatások biztosításában, valamint a helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez
kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységben vesz részt.
 A negyedik partnerként bevont Vas Megyei Önkormányzat a projekt menedzsment
feladatait látja el, biztosítva ezáltal a megítélt támogatás szakszerű és ütemezett
felhasználásának rendjét.
A projekt során Vasváron kerül felállításra egy paktum iroda, egy munkaerő-piaci iroda, valamint a
kormányhivatal helyi bázisa; mindhárom képviselet munkatársai azon dolgoznak, hogy a program
sikeressége mellett a járásokban a célcsoport munkaerő-piaci esélyeit növeljék, elhelyezkedésüket
segítsék.
A Vas megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Hatósági,
Foglalkoztatási és Gyámügyi Osztálya a jövőben is a fentiekben említett eszközök segítségével
igyekszik segíteni a foglalkoztatást, hiszen tapasztalataik azt mutatják, hogy szükség van rá, és a
munkáltatók élnek is a lehetőséggel. Nagyobb figyelmet kell fordítani a rendelkezésre álló
lehetőségek kiaknázására, együttműködve a Foglakoztatási Főosztállyal, a járási hivatallal, a
foglalkoztatókkal és az önkormányzattokkal.
3.4 Diákmunka lehetősége az önkormányzat intézményeinél
A 2013-2014-es évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett a
kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai
megvalósításával „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci program indult. A központi
program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények legfeljebb 2
hónap időtartamra, 2015. július 1. és 2015. augusztus 31. közötti időszakra támogatást
igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező
és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat
fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is. A program keretében legfeljebb
napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. Támogatásként a munkabér 100 %-a téríthető meg, amely
azonban nem lehet magasabb, mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörben a
garantált bérminimum – időarányos hányada (78.750,- Ft, ill. 91.500,- Ft). Szentgotthárd Város
Önkormányzata minden évben él a támogatott diákmunka lehetőségével.
Önkormányzatunk 2016. évben nem élt a diákmunka nyújtotta lehetőségekkel.
3.5 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV.
törvény 2014. január 1. napjával bevezette az önkormányzati segélyt a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott átmeneti segély és temetési
segély, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyett, azok összevonásával.
Egyúttal a szociális törvény módosításával felhatalmazta a települési önkormányzatokat, hogy
legkésőbb 2013. december 31-ig rendeletben szabályozzák az önkormányzati segély
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.
A törvénymódosítás célja az önkormányzati segély kialakításával a szociális ellátórendszer
átláthatóbbá tétele, az ellátások egyszerűsítése, az ügyfelek adminisztrációs terheinek és a nyújtható
támogatási formák számának csökkentése az egyaránt válsághelyzetek kezelését szolgáló átmeneti
segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával.
Az önkormányzati segély biztosítása Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.)
ÖKT. számú rendelete alapján történt 2014. évben. Korábban az átmeneti segély és a temetési
segély esetében a családi helyzet alapján került differenciálásra, hogy az önkormányzat a
rendeletében jövedelemhatárként mely összegnél nem határozhat meg alacsonyabbat (az öregségi
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nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a és 150 %-a), illetve a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás esetében nem tartalmazott a gyermekvédelmi törvény ilyen jellegű
korlátozást. Ehhez képest a törvénymódosítás szerint az önkormányzati segély megállapításánál
figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatár önkormányzati rendeletben
szabályozott mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-ánál nem lehet
alacsonyabb. Ezért is és amiatt is, hogy évek óta nem emelkedett az öregségi nyugdíj legkisebb
összege, annak vásárlóértéke viszont csökkent, a rendeletben szabályozott jövedelemhatár az
átmeneti segélyhez képest minimálisan emelkedett, az egyéb jogosultsági feltételek gyakorlatilag
megegyeztek a korábbi átmeneti segély jogosultsági feltételeivel.
Mivel az önkormányzati segély a kérelmező, illetve családjának válsághelyzetét hivatott
mérsékelni, ezért a mielőbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági eljárások lefolytatására
általánosan irányadó 30 napos határidőt ennek az ellátásnak az esetében 15 napra csökkentették.
Ezért a Képviselő-testület az önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre
ruházta át.
Ugyancsak a 2013. évi LXXV. törvény módosítása alapján a 2013. december 31-ig jegyzői
hatáskörben lévő méltányossági közgyógyellátásról való döntés 2014. január 1-jétől a Képviselőtestület hatáskörébe került. Mivel ennek ügyintézési határideje 8 nap, célszerűen a Képviselőtestület ezt a hatáskörét is átruházta a jegyzőre.
A szociális rendeletben a szociális kerekasztal tagjait delegáló fenntartók és szervezetek felsorolása
is aktualizálásra került.
A korábban a közoktatási törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
tényének megállapítása a Gyvt. módosítása értelmében 2013. szeptember 1-től a jegyző feladatává
vált.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX.
törvény több szakaszában is módosította az Szt-t. Ezen módosítások közül a legtöbb 2015. március
1-jén lépett hatályba, melyek értelmében az állam által biztosított támogatási formákon túl a
szociális támogatás az önkormányzatok feladatává vált. Az önkormányzatok szabadon dönthetnek a
támogatások nagyságáról és formájáról. Az állami felelősségi körbe tartozó „jövedelempótló”
ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati, „kiadáscsökkentő” ellátások képviselő-testületi
hatáskörbe kerültek.
Március 1-jétől az állam által – a járási intézményrendszer útján - kötelezően nyújtott ellátások
körébe kerül át az aktív korúak ellátása (a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás). 2015. március 1-jétől az újonnan
megállapított ezen ellátások költsége nem terheli az önkormányzatot.
A módosítást megelőzően kötelező ellátások közül a rendszeres szociális segély mint ellátási forma
megszűnt. A korábban rendszeres szociális segélyre jogosult ellátotti kör más támogatásokra válhat
jogosulttá: foglalkoztatást helyettesítő támogatásra vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásra. A rendszeres szociális segélyben részesülők jogosultságát 2015. január 1. és 2015.
február 28. között felül kellett vizsgálni, ennek eredményeként állapította meg a hatóság, hogy
március 1-jétől melyik ellátásra lesznek jogosultak.
További fontos változás, hogy megszűnt a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési
szolgáltatás, a méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj. Ezek közül csak a
méltányossági ápolási díj megszüntetése nem érintette Szentgotthárdot. A már jogerősen
megállapított és folyósított ezen támogatások azonban kifutó jelleggel szűnnek meg, a már
megállapított támogatás idejére a jogosultnak jár az ellátás, az önkormányzatot pedig továbbra is
megilleti a normatív támogatás.
Az Szt. 2015. március 1-jén hatályba lépő 132. § (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a
települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott
ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. Az Szt. 134/E. §-a szerint a
települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának,
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kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét
legkésőbb 2015. február 28-ig kellett megalkotnia.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt,
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az Szt. a települési támogatás
keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel:
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy
részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Az Szt. ezen felsorolása nem taxatív jellegű, így települési támogatás a fenti célokon túl bármely
más, az önkormányzat által támogatandónak ítélt élethelyzet esetén is nyújtható.
Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást, a
rendelet-alkotás során azonban az Szt. általános részében használt fogalmak (pl. jövedelem, vagyon,
család, háztartás) alkalmazása során, azok meghatározásától nem lehet eltérni. Annak eldöntése,
hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, milyen célokra,
milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást
veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága,
hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
A települési támogatás keretében nyújtható ellátások tekintetében tehát az önkormányzat szabadon
dönthet. Az Szt. alapján az önkormányzat egyetlen kötelezettsége, hogy a rendkívüli települési
támogatást biztosítsa, e jogcím tekintetében tehát kötelező a rendeletalkotás, a többi jogcím
tekintetében csak opcionális.
Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást. Annak
eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, milyen
célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe
tartozik.
A jogosultsági feltételek meghatározásának korlátai, hogy:
- azoknak kapcsolódniuk kell az ellátás céljához,
- összhangban kell lenniük az Szt. általános szabályaival, illetve
- nem ütközhetnek a hatályos magyar jogszabályokba. A jogosultsági feltételek tehát nem
tartalmazhatnak valamely társadalmi csoport tekintetében hátrányos megkülönböztetést.
Szentgotthárd város esetében – tekintettel az eddigi tapasztalatokra és az új törvényi feltételekre – a
kötelező támogatási forma, azaz a rendkívüli települési támogatás mellett – melynek szabályai
szinte teljesen megegyeznek a korábbi önkormányzati segély előírásaival – a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás került bevezetésre.
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év
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

3.5.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti
segélyben részesülők
segélyben részesülők fő
lakónépesség száma
%
6295
138
2,2%
6236
187
3,0%
6283
115
1,8%
6184
86
1,4%
6143
34
0,55%
6089
38
0,62%
6151
34
0,55%
6087
37
0,61%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.5.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma
álláskeresési
nyilvántartott álláskeresők száma
járadékra
év
jogosultak
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

fő

fő

%

329
402
297
219
199
158
145
153

85
123
73
63
31
38
34
37

25,8%
30,6%
24,6%
28,8%
15,6%
24%
23.44%
24,18%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.5.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és
helyettesítő támogatásban részesítettek száma
Foglalkoztatást
Azoknak a
rendszeres
helyettesítő
száma, akik 30
szociális
támogatás
nap
segélyben
(álláskeresési
munkaviszonyt
részesülők
év
támogatás)
nem tudtak
igazolni és az
15-64
FHT
munkanélküliek
fő évesek %- fő
jogosultságtól
%-ában
ában
elesett
2008 58
0,9%
0
0
0
2009 31
0,5%
38
11%
0
2010 11
0,2%
61
19%
0
2011 16
0,3%
50
23%
0
2012 18
0,3%
47
23,6%
4
2013. 15
0,25%
46
29%
1
2014 15
0,25%
38
10,6%
2
2015 14
0,23%
20
13,1%
na

foglalkoztatást
Azoknak a
száma, akiktől
helyi
önkormányzati
rendelet
alapján
megvonták a
támogatást
0
0
0
0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk
részére nyújtott ellátás. A korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása
a járási hivatal hatáskörébe került 2015. március 1-jétől. Ezen időponttól az aktív korúak ellátása
keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:
 foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
 egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (az új ellátásra a korábban rendszeres
szociális segélyre jogosultak egy része vált jogosulttá).
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – az ellátással kapcsolatos hatáskörváltozáson
túl – nem történt változás.
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában nem része a szociális
ellátórendszernek, a jogosultak köre – az átalakítást követően – más ellátásokra vált jogosulttá.
Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét
megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra, a jegyzőnek 2015.
január 1. és 2015. február 28. között az Szt. 2015. március 1-jén hatályos rendelkezései alapján felül
kellett vizsgálnia.
A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális segélyre
jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakult:
- amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak
számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalták, foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra lettek jogosultak:
- a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők és
- az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja szerinti személyek
(önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerinti jogosultak).
- a törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásra lettek jogosultak:
- az Szt. 2015. február 28-i szabályai szerint egészségkárosodottak és
- a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók.
Az új ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jei kezdőnappal kellett megállapítani.
2015. február 28-ával meg kellett szüntetni azon, az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti, illetve a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személy aktív korúak
ellátására való jogosultságát, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek
részére előírt együttműködési kötelezettség teljesítését nem vállalták.
3.6 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Szentgotthárd településszerkezete sajátos, melyben szinte minden települési típus jegyei
megtalálhatóak: van sűrűn beépített városközpont emeletes épületekkel és üzletekkel; van lakótelep
társasházakkal és szövetkezeti lakásokkal; van családi házas, kertvárosi jellegű övezet és vannak
Szentgotthárdhoz csatolt településrészek falusias jellegű beépítettséggel, illetve szórt beépítéssel.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint, illetve az önkormányzati
törvény előírásai szerint is a települési önkormányzat kötelessége és felelőssége gondoskodni a
közműves ivóvízellátásról, valamint a közműves szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos
vízi közmű szolgáltatási feladatok ellátásáról.
A településen a csatornázottság nem teljes körű. A csatolt településrészek közül Máriaújfalu,
Farkasfa és Jakabháza szennyvízhálózata nincs kiépítve. Szentgotthárd Város Önkormányzata az
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elmúlt években már többször szándékozott pályázati támogatással megépíteni Máriaújfalu városrész
szennyvízcsatorna hálózatát, ez ideig azonban nem sikerült a megvalósítása.
A város közlekedési szempontból kedvező helyzetben van. A Székesfehérvártól SzentgotthárdRábafüzesig, s onnan Ausztriába vezető 8-as főút a város szélén lévő településrészen halad át. A
városközponton haladnak át a felsőszölnöki és a kétvölgyi szlovén határátkelőkhöz vezető utak. A
vasúti közlekedést a Szombathely-Szentgotthárdi vonal biztosítja, melynek villamosítása megtörtént
és melynek közvetlen ausztriai összeköttetése is van napi több vonatpárral.
A Szombathely-Körmend-Szentgotthárd vasútvonal GYSEV részére történő átadása óriási fejlődést
indukált a vasútvonal korszerűsítésében. Az alépítményi pályaszerkezet korszerűsítése és a
pályavillamosítás mellett elérte az önkormányzat, hogy a GYSEV és a VASI VOLÁN (2015. január
1-je óta: Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) partner legyen az állomás melletti
terület átalakításában oly módon, hogy az autóbusz-pályaudvar odaköltöztetése megoldható legyen.
Helyközi autóbuszjárattal a környező települések és az 54 km-re lévő megyeszékhely érhető el. A
városban helyi tömegközlekedés nincs.
Kereskedelmi ellátottság szempontjából kedvező a helyzet a városban.
Bár Szentgotthárd járási székhely város, a közszolgáltatások és a hivatalos ügyintézés fórumainak
egy része a várostól távol, más járási székhelyen található (pl. földhivatal, kórház, közjegyző,
bíróság, népegészségügyi intézet stb.).
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és
helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság
megelőzésének és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának
kötelezettségét 2013. január 1-jétől.
3.6.1. Bérlakás-állomány
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 12/2014. (III. 29.)
önkormányzati rendelete értelmében 2013. január 1-jétől az önkormányzati tulajdonú bérlakások
ingatlankezelője a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. A SZET Kft.
jelenleg 241 db önkormányzati tulajdonú bérlakást kezel.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 291/2005. számú határozatával új
lakáskoncepciót fogadott el, melynek megvalósulásáról évente kell beszámolni. A koncepció a
legnagyobb figyelmet az önkormányzati tulajdonú bérlakásokra fordítja.
Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók számára
utalhatók ki. A szociális bérlakások a szociális ellátás részét képezik. Ennek megfelelően a szociális
lakás a szociálisan rászorultak segítését szolgálja. Erre tekintettel a szociálisan kiutalt bérlakások
bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni.
Sajnos az elmúlt időszakban nem valósult meg újabb bérlakások építése. Elsődleges cél kell, hogy
legyen az önkormányzati bérlakás piac mobilizálása. Megüresedő lakás kiutalásakor nagy hangsúlyt
kell fektetni arra, hogy lehetőleg a régebb óta igényléssel rendelkező személyek részére történjen
meg a lakás kiutalása.
Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása. Megemelt támogatásra való
jogosultságot célszerű biztosítani annak, aki önkormányzati bérlakást ad le a lakástulajdonába való
költözésekor.
A fiatalok lakáshoz jutását segíthetné a Fiatal Házasok Otthona, ahova olyan szentgotthárdi fiatalok
költözhetnének be, akik saját lakáshoz szeretnének jutni és ehhez előtakarékoskodást vállalnának.
Itt számításba jöhet a meglévő bérlakás állomány egyes komfortos és összkomfortos lakásainak a
felhasználása, vagy új építése. Egy olyan rendszert kellene létrehozni, amelyben a rászoruló fiatalok
úgy kapnak alacsony lakbérrel önkormányzati bérlakást, hogy vállalják: meghatározott időn –
célszerűen öt éven – belül saját lakást vásárolnak, vagy építenek és az önkormányzati lakásból
kiköltöznek.
A városüzemeltetési csoport 2015 februárjában kezdeményezte a lakásigénylések felülvizsgálatát,
aminek következtében 14 lakásigénylő nem kérte a lakásigénylésének megújítását, így ők a listáról
törlésre kerültek, amiről tértivevényes levélben értesítést kaptak.
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Jelenleg szociális alapon 33 db. lakásigénylést tartunk nyilván, amelyek közül 5 db. lakásigénylést
nem szentgotthárdi lakhellyel rendelkező lakos nyújtott be.
Szociális szintet meghaladó jövedelem miatt 6 db., munkakörhöz kapcsolódóan pedig 10 db.
lakásigénylést tartunk nyilván.
Megüresedő lakás kiutalásakor továbbra is nagyobb hangsúly kerül arra, hogy lehetőleg a régebb
óta lakásigényléssel rendelkező személyek részére történjen meg a lakás kiutalása (természetesen a
lakásigénylővel együttköltöző családtagok számához, a rendelkezésre álló szobák számához
igazodóan és a rászorultság figyelembe vételével).
A szociális bérlakás igények kielégítésén kívül lehetőség van lakások piaci bérleti díjakért való
bérbeadására is. Erre csak összkomfortos, komfortos gázkonvektoros fűtésű és elsősorban 1994.
január 1. után épült lakások esetében van lehetőség. A lakbérük teljesen piaci alapú vagy ahhoz
nagyon közeli.
A piaci alapon létrejött lakásbérleteknek a következő időszakban nagy jelentősége lehet –
elsősorban a Szentgotthárdon megvalósuló ipari fejlesztések következtében megnövekedett bérlakás
igények miatt, másrészt azért, mert egyre többen érkeznek Szentgotthárdra azzal a céllal, hogy
Ausztriában vállalnak munkát és ezért Szentgotthárdon szeretnének lakni.
2014 szeptemberében megtörtént a rábakethelyi volt határőr laktanya birtokba adása
önkormányzatunk részére. Itt szociális lakások kialakítására nyílik lehetőség, mivel a laktanya
ingyenes tulajdonba adásáról szóló megállapodás kötelezettség vállalásaként a tulajdonba adás
feltétele volt a szociális lakások kialakítása.
A Testület 2015 márciusában döntött arról, hogy a laktanya épületében a Szentgotthárdon működő
vállalkozások munkaerővel kapcsolatos problémáját – a munkavállalók lakhatási lehetőségei miatti
nehézségeket – megpróbálja orvosolni úgy, hogy a munkások elszállásolásához szükséges, a
munkaadókkal egyeztetet paraméterekkel rendelkező lakásokat alakít ki átmeneti jelleggel, melyek
későbbiekben szociális lakásként funkcionálhatnak. Jelenleg 20 db lakás tervezése van folyamatban,
ahol 1-2 hálószobával kialakítandó lakásokban kb. 80 fő elszállásolására lesz lehetőség. A lakások
átadására kb. 2016. I. félévében kerülhet sor.
Szentgotthárd Város Önkormányzata kezdeményezte a rábafüzesi volt határőr laktanya
térítésmentes tulajdonba adását is. Itt a tulajdonba adást megelőzően az ingatlant meg kell osztatni,
mivel a jelenleg is lakott lakótömb a Magyar Állam tulajdonában marad. A megosztás folyamatban
van. Itt is lehetőség van szociális lakások kialakítására.
Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell tartani. A
Képviselő-testület a 2008. márciusi ülésén gyökeresen módosította a lakáscélú támogatásokról
szóló 12/1998. (III. 26.) önkormányzati rendeletet, amely alapján végső soron – a rendszer
felfutását követően – 30 első lakáshoz jutót tudunk támogatni, így évente erre a célra 3.000.000,Ft-ot kell elkülöníteni, amennyiben minden évben lesz 10 igénylő. A támogatottak létszámának
bővítése-, vagy a támogatási összeg növelése céljából ezen összeg növelhető.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez a támogatási összeg ebben a rendszerben elegendőnek
bizonyul (2008-ban 10 igénylő, 2009-2010-ben 5-5, 2011-2012-ben 3 igénylő, 2013-ban: 1
igénylő, 2014-ben: 3 igénylő volt).
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1998. (III. 26.) önkormányzati
rendelete szabályozza a lakáscélú támogatásokat. Utoljára 2014. június 27-én került sor a rendelet
módosítására, ekkor fogadtuk el az 1. § a) és c) pontjának az aktualizálását, melyben a jövedelmi
határ került megemelésre 110.000,- Ft-ról 130.000,- Ft-ra. A támogatást igénybevevők száma
láthatóan évről-évre csökken, ill. nagyon kevés, melynek oka egyrészről az, hogy a havi nettó
átlagjövedelmek magasabbak 130.000,- Ft-nál. Viszont az is megállapítható, hogy a korábbi
évekhez képest sokkal kevesebben érdeklődnek a támogatás iránt.
Sajnos az elmúlt időszakban sem valósult meg az újabb bérlakások építése, de a jövőre vonatkozóan
sokkal pozitívabb kilátásaink vannak.
A Képviselő-testület a 49/2014. és a 206/2014. sz. határozatával döntött a Széll K. tér 20. sz. alatti
társasház lapos tetejének beépítése esetén 3 db (1 db 42 m2-es és 2 db 48 m2-es) lakás
megvásárlásáról bruttó 26.600.000,- Ft értékben. Továbbá a korábban említett rábakethelyi volt
205

.
határőr laktanya átépítése is megindulhat. Tehát a jövőben több szálon is indul olyan beruházás,
mely során az Önkormányzat bérlakásokhoz juthat.
További lehetőségként adott a volt farkasfai egykori iskolaépület átalakítása. 2014-ben építési
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére árajánlatokat kértünk, de a megrendelés nem történt
meg, mivel felmerült az értékesítés lehetősége.
Ugyan az iskola hasznosítása a tavalyi lakáskoncepció elfogadásánál is külön megemlítésre került,
de a jelenlegi beruházások prioritásban megelőzték az iskola átalakításának lehetőségét, valamint a
Képviselő-testület részéről – vélemény, vagy javaslat formájában – felmerült az ingatlan
értékesítésének lehetősége is. A jövőben továbbra is napirenden kell tartani az iskola átalakítását,
hasznosítását.
A József A. u. 30. sz. alatti ingatlan hasznosítása többszöri fordulót követően sem vezetett
eredményre beruházó hiánya miatt, itt jelenleg parkolásra alkalmas terület került kialakításra.
Lakások kialakításának lehetőségeként felmerülhet az Arany J. u. 3. gondozóház átépítése, bővítése
is, ahol időskorú nyugdíjasok részére kiutalható is méretű szociális bérlakásokat lehetne kialakítani.
Tervben van továbbra is építési telkek kialakítása, mellyel részletekbe menően foglalkozott a
Képviselő-testület az elmúlt időszakban. Szentgotthárd Város Önkormányzatának négy éves
Társadalmi, Gazdasági Programja is megfogalmazott erre vonatkozó célokat.
Évek óta fennálló probléma az önkormányzati bérlakásokban élők lakbér- és vízdíj hátralékának
felhalmozódása. A lakbér- és vízdíjtartozást zömében ugyanazon lakáshasználók halmozzák fel.
A SZET Szentgotthárdi Kft. felé fennálló összes bérlői adósság állomány – lakbér, közös költség,
vízdíj – 4.378.109,- Ft.
Az első negyedévi lakbérhátralékosok száma az előző negyedévhez képest 33 főről 53 főre nőtt.
A lakbérhátralékosok mintegy 73,6 %-ának elmaradása negyedéven belüli tartozás.
2015-ben is történtek téves befizetések az ÖKV-hoz, a 2015. évi hátralékok megállapításánál nem
lettek figyelembe véve, mivel adatállomány nincs a birtokunkban.
A hátralékok hatékonyabb csökkentése érdekében a bérbeadó továbbra is javasolja a települési és a
rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételeinek változtatását (pl.: jövedelem határ
emelése, elismert lakásnagyság növelése).
Sajnos az elmúlt időszakban sem valósult meg az újabb bérlakások építése, a jövőben pozitívabb
kilátások elé nézünk e téren.
Testület a 49/2014. és 206/2014. sz. határozatával döntött a Széll K. tér 20. sz. alatti társasház lapos
tetejének beépítése esetén 3 db. (1 db 42 m2-es és 2 db 48 m2-es) lakás megvásárlásáról bruttó
26.600.000,- Ft értékben.
Továbbá a korábban említett rábakethelyi volt határőr laktanya átépítése is megindulhat.
Tehát a jövőben több szálon is megindul olyan beruházás, mely során az Önkormányzat
bérlakásokhoz juthat.
További lehetőségként változatlanul adott a volt farkasfai iskola átalakítása. A 2014-es évben
építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére árajánlatokat kértünk, de a megrendelés nem
történt meg, mivel felmerült az értékesítés lehetősége.
Ugyan az iskola hasznosítása a tavalyi lakáskoncepció elfogadásánál is külön megemlítésre került,
de a jelenlegi beruházások prioritásban megelőzték az iskola átalakításának lehetőségét. A jövőben
továbbra is napirenden kell tartani az iskola átalakítását, hasznosítását.
A József A. u. 30. sz. alatti ingatlan hasznosítására, beépítésére a Képviselő-testület 277/2015. sz.
határozata alapján megállapodást kötöttünk, mely alapján 2017.12.31-ig korszerű energiatakarékos
lakóház kerül megépítésre, mely lakóházban 2, vagy 3 db., összesen minimum 102 m2 hasznos
alapterületű lakás kerül önkormányzati tulajdonba. A munkálatok azonban sajnos még nem
kezdődtek meg.
A József A. u. 33. illetve az azzal szomszédos önkormányzati terület hasznosítása esetén további
lakás/lakások kerülhetnek önkormányzati tulajdonba.
2011-ben a József A u. 33. szám alatti „romos” állapotú ingatlanra és a szomszédságában lévő 1327
hrsz-ú ingatlanra a Gotthárdi Lak-Ép Bt. vételi szándékát jelezte hivatalunk felé, mely ingatlanokon
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a saját 1326 hrsz-ú ingatlanuk egybevonásával társasházat kívántak építeni. Ez a beruházás
meghiúsult.
Jelenleg az érintett József A. úti tömbterületre vonatkozóan a szabályozási tervel rendelkezünk és
értékbecslővel fel is értékeltettük (2011-ben) az érintett József A. u. 33. sz. alatti 1327 hrsz-ú és a
közelében lévő 1325 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokat, melyek együttes forgalmi értéke:
16.241.000,- Ft. A vételárban érvényesíteni kell a testületi. határozat szerint a szabályozási terv
költségét is, ami 540.000.-Ft.
A lakások felújításához szükséges fedezet előteremtésének egyik lehetősége még a lakások
értékesítése, illetve az ebből származó bevételekkel azonos összegű felújítási alap létrehozása.
További lehetőségek is adódhatnak természetesen a fedezet megteremtésére pl. pályázat útján, vagy
építési vállalkozó, befektető bevonásával.
Arany J. u. 3. gondozóház átépítésére vonatkozóan 2010-ben Kiss Albert tervező által készült egy
tanulmányterv, melyben felsorolt változatok közül a Képviselő-testület döntött. 8 db. lakás kerülne
kialakításra. Erre azonban forrás jelenleg nem áll rendelkezésre.
Tervben van továbbra is építési telkek kialakítása, mellyel részletekbe menően foglalkoztunk az
elmúlt időszakban. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 4 éves Társadalmi, Gazdasági
Programja is megfogalmazott erre vonatkozó célokat.
3.6.1. számú táblázat - Lakásállomány
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biztosító lakások
száma

egyéb lakáscélra
használt nem
lakáscélú ingatlanok
(db)
ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket biztosító
lakások
száma

8

248

8

224

8

0

0

8

247

8

223

8

0

0

8

245

8

222

8

0

0

8

242

8

218

8

0

0

8

243

8

220

8

0

0

8

241

5

224

5

0

0

5
5
5

241
241
241

5
5
5

221
180
167

5
5
5

0
0
0

0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

A 2011. október 1-jei népszámlálás időpontjában 110 050 lakást számláltak össze Vas megyében,
ez az országos állomány 2,5 %-át – a népességhez hasonló arányt – jelentette. Területi
összehasonlításban – a népességszámhoz hasonlóan – csupán Nógrád és Tolna megye
lakásállománya kisebb a vasinál.
A 2011. évi népszámlálás időpontjában Szentgotthárdon 3331 lakás és lakott üdülő volt, melyből
3035 állt magántulajdonban. A lakások közül 246 egyszobás, 1274 kétszobás, 947 háromszobás és
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864 négy- vagy több szobás volt. A lakások közül 759 db 1946. előtt épült, a 2006. és 2011. között
épített lakások száma 104 volt.
A lakások közül 3273 lakás rendelkezett hálózati vízvezetékkel, 3177 meleg folyóvízzel és 3166
vízöblítéses WC-vel. 2905 lakás közcsatornával ellátott, 377 lakásban azonban a szennyvízelvezetés
házi csatornával van biztosítva.
Szentgotthárdon az összkomfortos lakások száma 2237, 887 komfortos, 85 félkomfortos és 112
komfort nélküli lakás volt a népszámlálás időpontjában. A szükség- és egyéb lakások száma 10 db
volt 2011. október 1-jén.
Az elmúlt öt évben a bérlakások száma kismértékben csökkent. Szentgotthárdon a rászorulók
szociális helyzetükre tekintettel nyújthatnak be kérelmet bérlakás igénylésére. Emellett piaci alapon
is van lehetőség lakásbérlésre.
3.6.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
év

Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek száma Hajléktalanok száma

2008

4

0

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

4
4
12
1
2
2
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Forrás: önkormányzati adatok

2011. október 21-én egy tűzeset következtében egy nyolclakásos önkormányzati bérlakás vált
lakhatatlanná, a lakók elhelyezését az önkormányzat biztosította, majd a szükséges felújítások
elvégzése után a lakók 2012. évben visszaköltöztek. Ezen kívül egy négylakásos önkormányzati
ingatlan vált lakhatatlanná, illetve jelenleg a négy lakásból már csak egyben lakik bérlő. Ez az
ingatlan a későbbiekben bontásra kerül.
Szentgotthárdon lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nem található, ezért ennek a témának a
magyarázata nem releváns.
3.6.3. számú táblázat – Lakbér és közös költség hátralék 2015. március havi állapot szerint
Lakbér- és közös ktsg. hátralék
Megnevezés
Összeg (Ft)
Bérlő (fő)
35 ezer Ft alatt
690.975
51 fő
35 ezer Ft felett
3.687.134
21 fő
Összesen:
4.378.109
72 fő
35 ezer Ft feletti hátralék az
összes hátralékos arányában
84,2 %
29,2%
(%)
Lakbér- és közös ktsg. hátralék
Megnevezés
Összeg (Ft)
Bérlő (fő)
0-3 havi tartozása van
1.452.989
53 fő
4-12 havi tartozása van
1.259.533
5 fő
éven túli tartozása van
1.665.587
14 fő
Összesen:
4.378.109
72 fő
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3.6.4. számú táblázat – tartozások összegének időtartam szerinti bontása és a hátralékkal
rendelkező bérlők száma 2014. december 31-i állapot szerint
Megnevezés
35 ezer Ft alatt
35 ezer Ft felett
Összesen:
35 ezer Ft feletti hátralék az
összes hátralékos arányában
(%)
Megnevezés
0-3 havi tartozása van
4-12 havi tartozása van
éven túli tartozása van
Összesen:

Lakbér- és közös ktsg. hátralék
Összeg (Ft)
Bérlő (fő)
477.159
3.506.629
3.983.788
88 %

30 fő
21 fő
51 fő

41 %

Lakbér- és közös ktsg. hátralék
Összeg (Ft)
Bérlő (fő)
1.257.803
1.494.618
1.231.367
3.983.788

33 fő
4 fő
14 fő
51 fő

Az adatok összehasonlításából az alábbi következtetések vonhatók le:
- A lakbér tartozások összege az elmúlt három hónapban 394.321,- Ft-tal nőtt.
- Az elmúlt három hónapban a lakbérhátralékosok száma 51 főről 72 főre változott.
- Az elmúlt három hónapban a három hónapon túli tartozók száma 4 főről 5 főre emelkedett.
- Az elmúlt három hónapban a legfeljebb 3 havi tartozással rendelkezők száma 33 főről 53 főre nőtt.
- 14 fő esetében éven túli tartozást tartunk nyilván, ez a szám nem változott.
- A 35 ezer Ft feletti tartozók száma 21 fő.
- A 35 ezer Ft alatti tartozók száma 30 főről 51 főre emelkedett.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati
rendeletének 1. § (2) bekezdés c) pontja értelmében 2013. január 1-jétől az önkormányzati tulajdonú
bérlakások ingatlankezelője a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. (SZET
Szentgotthárdi Kft.).
A 241/2005. (VIII. 31.) sz. Képviselőtestületi határozat 1. pontja szerint az önkormányzati tulajdonú
bérlakásokban lakók lakbérhátralékáról a naptári negyedévet követő második hónap testületi ülésén
köteles beszámolni az ingatlanok kezelője.
A SZET Szentgotthárdi Kft. jelenleg 241 db önkormányzati tulajdonú bérlakást kezel.
A lakók bérleményhasználattal összefüggő fizetési kötelezettségeinek egyik tétele a lakbér- és közös
költség, valamint a víz-csatorna díj megfizetése, amelyet a bérlők jelenleg - a SZET Szentgotthárdi
Kft. által névre szólóan, a befizetendő összeg feltüntetésével rendelkezésükre bocsájtott - „sárga
csekken”, vagy a SZET Szentgotthárdi Kft. számlájára történő banki átutalással teljesíthetnek.
A lakbér-, közös költség- és víz-csatorna díj hátralék kintlévőség rontja a SZET Szentgotthárdi Kft.
likviditását.
Lakbér-hátralék
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Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók SZET Szentgotthárdi Kft. felé fennálló lakbér- és
közös költség hátralékát az alábbi táblázat mutatja be.
A táblázatban szereplő értékhatár összege (35 ezer Ft) az átlagos negyedéves lakbér összegével közel
egyezően került megállapításra.
A kimutatás a 2017. március 31-i időpont szerinti állapotot tükrözi.
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Megnevezés
35 ezer Ft alatt
35 ezer Ft felett
Összesen:
35 ezer Ft feletti hátralék az
összes hátralékos arányában
(%)
Megnevezés
0-3 havi tartozása van
4-12 havi tartozása van
éven túli tartozása van
Összesen:

Lakbér- és közös ktg. hátralék
Összeg (Ft)
Bérlő (fő)
676 871
4 466 575
5 143 446
86,8 %

28,6 %

Lakbér- és közös ktg. hátralék
Összeg (Ft)
Bérlő (fő)
1 400 106
1 273 549
2 469 791
5 143 446

Az összehasonlíthatóság érdekében a 2016. december 31-i állapot szerinti adatok:
Lakbér- és közös ktg. hátralék
Megnevezés
Összeg (Ft)
Bérlő (fő)
35 ezer Ft alatt
696 325
35 ezer Ft felett
4 855 866
Összesen:
5 552 191
35 ezer Ft feletti hátralék az
összes hátralékos arányában
87,5 %
32 %
(%)
Megnevezés
0-3 havi tartozása van
4-12 havi tartozása van
éven túli tartozása van
Összesen:

45 fő
18 fő
63 fő

Lakbér- és közös ktg. hátralék
Összeg (Ft)
Bérlő (fő)
1 626 966
1 500 205
2 425 020
5 552 191

44 fő
10 fő
9 fő
63 fő

49 fő
23 fő
72 fő

48 fő
12 fő
12 fő
72 fő

Az adatok összehasonlításából az alábbi következtetések vonhatók le:
1. A lakbér tartozások összege az elmúlt három hónapban 408.745 Ft-tal csökkent.
2. Az elmúlt három hónapban a lakbérhátralékosok száma 72 főről 63 főre csökkent.
3. Az elmúlt három hónapban a három hónapon túli tartozók száma 12 főről 10 főre csökkent.
4. Az elmúlt három hónapban a 0-3 havi tartozók száma 48 főről 44 főre csökkent.
5. Az elmúlt három hónapban az éven túli tartozók száma 9 főre csökkent.
6. A 35 ezer Ft feletti tartozók száma 23 főről 18 főre csökkent.
7. A 35 ezer Ft alatti tartozók száma 49 főről 45 főre csökkent.
A 146/2014. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat kimondja, hogy: „az önkormányzati lakások
bérbeadásából a SZET Szentgotthárdi Kft-hez befolyó lakbérek 1/3-át kötelezően lakásfelújítási célra
kell elkülöníteni”.
2017. I. negyed évben a SZET Szentgotthárdi Kft. lakbér bevétele 9.723.972,- Ft.
2017. I. negyedévi lakás karbantartásra-felújításra fordított 8.641.194,- Ft, a negyedéves lakbér
bevétel és az elkülönített 5.000.000,- Ft terhére történt.
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Bérlemény ellenőrzések
A lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes jogszabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szerint a bérbeadó évente köteles ellenőrizni a rendeltetésszerű
használatot és a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését.
A 2017. 01. 01 – 2017. 03. 31. közötti időszakban a SZET Szentgotthárdi Kft a Kossuth L. út 3. szám
és Kossuth L. út 15. szám alatti lakóépületben végzett bérlemény-ellenőrzést.
A bérlemény-ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyv készült. Általánosan megállapítható, hogy a
vizsgált bérlemények használatával összefüggésben kirívó szabálytalanságok nem történtek, a bérlők
nagy része az elvárt módon eleget tesz állagmegóvási kötelezettségének.
Összesítés
- A SZET Szentgotthárdi Kft. felé fennálló összes bérlői adósság állomány 2017. 03. 31-én
lakbér- és közös költség: 5.143.446,- Ft, amit 63 bérlő halmozott fel.
- A SZET Szentgotthárdi Kft. felé fennálló összes bérlői adósság állomány 2016. 12. 31-én
lakbér- és közös költség: 5.552.191,- Ft, amit 72 bérlő halmozott fel.
- A 2016. évihez képest a lakbérhátralék 408.745,- Ft-tal csökkent. A lakbérhátralékosok száma 9
fővel kevesebb lett.
- A lakbérhátralékosok mintegy 69,84 %-nak elmaradása negyedéven belüli tartozás.
- A hátralékok hatékonyabb csökkentése érdekében a bérbeadó törekszik minél több
részletfizetési megállapodás megkötésére.
A normatív lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1jétől kikerültek az szociális törvényből, ettől az időponttól kezdődően biztosításuk nem kötelező, a
következő kivételekkel: A 2015. január 1-jén folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét
követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben
a lakásfenntartási támogatást – az Szt. 38. § (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően – egy év helyett
legfeljebb a 2015. február 28-áig terjedő időtartamra lehetett megállapítani. A 2015. március 1-jét
megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében – a jogosultság
határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án
hatályos rendelkezéseket kellett alkalmazni. A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított
adósságkezelési szolgáltatást – annak megállapított időtartamára vagy annak megszüntetéséig – a
2015. február 28-án hatályos szabályok szerint kell nyújtani. A fentiek szerint megállapított
ellátásokkal kapcsolatos kifizetésekhez a központi költségvetésből a 2014. évi szabályoknak
megfelelően (azaz az érintett ellátások kifizetett összegének 90 %-ához) lehet igényelni támogatást
a Magyar Államkincstár Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM-rendszer)
használatával, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III.
27.) Korm. rendelet jelenleg hatályos szabályainak megfelelően.
Az önkormányzatok a
továbbiakban a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez, illetve a hátralékot felhalmozó személyek számára.
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 feltételei 2016. január 1-jétől a Képviselő-testület döntése alapján
kedvezően változtak. A jövedelemhatár 71.250,- Ft-ról 76.950,- Ft-ra, illetve egyedül élő esetén
82.650,- Ft-ra, összege legalább 3.000,- illetve legfeljebb 6.000,- Ft-ra növekedett, az elismerhető
lakásnagyság szintén kedvezőbbé vált.
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3.6.5. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban
részesülők
lakásfenntartási
adósságcsökkentési támogatásban
év
támogatásban részesítettek
részesülők száma
száma
2008

110

3

2009

128

7

2010

129

4

2011

102

5

2012

111

5

2013

79

3

2014

80

2

2015

80

1

2016

67

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Komoly társadalmi probléma az eladósodottság, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat
elvesztő vagy alacsony jövedelemmel rendelkező, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a
réteg veszítheti el a lakását és válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés
hiányában a közszolgáltatásokat.
3.7 Telepek, szegregátumok helyzete
A szegregáció fogalmát leginkább a területi elhelyezkedéssel, lakhatással és az ebből következő
intézményi elkülönüléssel/elkülönítéssel kapcsolatban említik. Szegregációnak nevezzük azt a
jelenséget, amikor egy településen belül a különböző társadalmi rétegek, etnikai, vallási csoportok
lakóhelye erősen elkülönül egymástól. A szegregáció jellemző módon együtt jár a jövedelmi
viszonyok és a települési infrastruktúra egyenlőtlenségeivel. A KSH definíciója szerint
szegregátumnak tekintjük azt a minimum egy háztömbből – négy utca vagy közterület között
elhelyezkedő ingatlanokból – álló településrészt, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya (szegregációs index) mindkét mutató esetében magasabb, mint 50 %.
Szentgotthárdon szegregátum nem található, ezért ennek a témának a kifejtése nem szükséges.
3.8 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Szentgotthárd város egészségügyi ellátó rendszere a 80-as évektől fokozatosan épült ki. Megfelelő
infrastrukturális és személyi feltételekkel működik az alap- és szakellátás. Az elmúlt években ennek
a rendszernek a fenntartása folyamatos terhet jelentett az önkormányzat számára, ugyanakkor a
város lakóinak érdekében szükséges az elért színvonal megőrzése és fenntartása.
A Rendelőintézet Szentgotthárd az egészségügyi alapellátás gyógyító-megelőző feladatát és a
szakellátást biztosítja a város és a környező községek lakosságának.
Az alapellátás magában foglalja a háziorvosi szolgálat, az ifjúsági fogászati alapellátás, a védőnői
szolgálat és a háziorvosi központi ügyeleti szolgálat szakfeladatokat. Mind a felnőtt-, mind a
gyermek háziorvosi szolgálat praxisai privatizáltak.
Járóbeteg-szakellátás a járásunkban Szentgotthárdon működik. A fekvőbeteg ellátás Körmenden és
Szombathelyen valósul meg. A helyben működő kórház megyei rehabilitációs feladatokat lát el,
kiegészíti a szakorvosi ellátás tevékenységét röntgen és fizikoterápiás szolgáltatással és végzi
ambuláns módon is a rehabilitációs kezeléseket. Ezen túlmenően alapfeladatának megfelelően
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magas színvonalon végzi Vas megye és néhány szomszédos megye lakosságának rehabilitációját.
Az intézményben széles szakmai körökben elismert munka folyik.
A város mentőállomással is rendelkezik.
A Pszichiátriai Betegek Otthona Magyarország, sőt Európa legnagyobb ilyen jellegű bentlakásos
intézménye, az önálló életvitelre nem képes, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek
ápolását, gondozását látja el.
Városunkban az önkormányzati egészségügyi intézmények mellett természetesen a magánszféra is
jelen van.
Az esélyegyenlőséget az egészségügyi ellátás területén is biztosítani kell. Önkormányzatunk
tekintetében ez kötelező és önként vállalt tevékenységekből áll össze. Intézményrendszerünket
olyan módon működtetjük, hogy jövedelemtől és társadalmi státusztól függetlenül a helyben
lehetséges ellátásokat mindenki egyenlő mértékben elérhesse.
Önkormányzatunk az egészségügyi ellátás területén ellátja kötelező feladatait. Ennek keretében 4
felnőtt háziorvosi, 2 gyermekorvosi, 2 felnőtt fogorvosi körzetet és iskolafogászati ellátást
működtetünk.
Az országos folyamatokkal megegyezően jellemző a szakemberhiány, illetve jellemző az orvosok
átlagéletkorának emelkedése. Néhány éve a háziorvosi rendelő épületét jelentős költséggel
akadálymentesítettük és felújítottuk. Olyan vonzó körülmények megteremtése a célunk, amellyel
ide vonzzuk az egészségügyben tevékenykedő legképzettebb szakembereket is, lakhatásukra
megoldását kínáljunk, felajánljuk az orvosi rendelők legkedvezőbb használatát, támogatjuk elsődlegesen pályázati pénzek útján - a rendelők felszereltségének modernizálását.
Szervezetileg indokolt lehet egyetlen városi egészségügyi vezető alkalmazása. Jelenleg a
Rendelőintézet vezetőjének jogköre nem terjed ki például a háziorvosi ellátás irányítására.
A Rendelőintézet vezetőjének mint a szakellátásért illetve a kötelező alapellátási feladatok egy
részéért felelősnek változatlanul nem terjed ki hatás- és jogköre az alapellátás szintjén az
Önkormányzattal kötelező feladatellátásra szerződött háziorvosok, házi gyermekorvosok illetve
fogorvosok irányítására, utasításra. Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) munkatársai közalkalmazotti
jogviszonyban a Rendelőintézet munkavállalói, tehát szervezetileg az intézményhez tartoznak, és
munkáltatójuk az intézmény mindenkori vezetője. A z alap- és szakellátáshoz forduló lakosok
érdekében az egységes szakmai szemlélet, a beteg-utak rövidítése, a párhuzamosságok
megszűntetése céljából nagyon indokolt lenne egy olyan egészségügyi vezetői/tanácsosi tisztség
betöltése, mely garantálná a fenti szempontok érvényesülését. Az egységesség hozzájárulhatna
mind az infrastrukturális, mind pedig a szakmai döntések előkészítéséhez, a megvalósítások
hatékonyágához.
Megfontolandó lépés lenne tehát az egész városi és városkörnyéki egészségügyet egy városi
“főorvos” vagy városi egészségügyi tanácsos alá szervezni a mostani “Rendelőintézet vezető”
helyett – természetesen az lenne szerencsés, ha a Rendelőintézet mindenkori vezetőjének
terjesztenénk ki a jogkörét és feladatait ezzel, illetve komplexen a város és a térség egészségügyi
menedzsment feladatainak ellátásával, amelyben az EFI is – a vezető irányításával – közreműködne.
Feladatunk jövőben a háziorvosi, azon belül is a gyermekorvosi ellátás megerősítése. A jelenlegi
ellátás nem fedi le kellőképpen a prevenciót (megelőzést) és az egészségnevelési feladatokat,
hanem alapvetően csak az akut problémák elhárításával foglalkozik, illetve elvégzi a kötelezően
előírt szűréseket / méréseket, de a vizsgálatok és az eredmények már nincsenek egy kézben tartva.
Ez is csak alátámasztja egy olyan városi „főorvos” megjelenését, akinek a vállalkozó háziorvosok
is felelősséggel tartoznak. A háziorvosok az Önkormányzattal állnak közvetlenül jogviszonyban, az
Önkormányzat / a Hivatal szakmai oldalról nem hivatott felügyelni az ellátott munkát – ezen a
szinten tehát célszerű lenne, ha közvetlenül a városi főorvos gyakorolná a „megrendelő”
jogosítványait az önkormányzat helyett a szakmai feladatellátás ellenőrzése tekintetében. Jelenleg
háziorvosaink több szakvizsgával rendelkeznek. A szakmailag kötelező továbbképzéseken túl
továbbra is ösztönözzük új készségek, szakképesítések megszerzését orvosaink és
szakszemélyzetük esetében egyaránt.
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A szakemberhiány miatt és hogy a szakmai és a munkavállalókra vonatkozó szabályozásnak
megfeleljünk, a háziorvosi ügyelet ellátását külső szakmai vállalkozó megbízásával oldottuk meg
közbeszerzési eljáráson keresztüli. A külső szolgáltatóval történő ellátás a korábbiakhoz képest
kedvezőbb finanszírozási feltételek mellett történik. A szerződés öt évre garantálja ezt az ellátási
konstrukciót, amelynek tapasztalatait folyamatosan figyeljük, értékeljük.
A háziorvosi szolgálatot segíti és kiegészíti a védőnői szolgálat.
A védőnők – a Rendelőintézet munkavállalóiként és az alapellátás részeként – tevékenykednek
mind a területi feladatok ellátásában (jelenleg 3 körzetben), mind pedig az iskolai és ifjúságegészségügyivonatkozásban. Tevékenységük egyik kiemelkedő eleme a megelőzés. Különböző
színtereken – különösen az iskolákban – gyakran együttműködnek a Rendelőintézet illetve EFI
munkatársaival (pályaorientációs intézménylátogatás, iskolai egészség- és sportnapok, addikciók
elleni küzdelem).
Szakembereik csendben, feltűnés nélkül végzik egészségmegőrző, helyreállító munkájukat.
Munkájuk magas szakmai színvonalát a továbbiakban is megőrizzük.
Városunk - polgárai ellátása, komfortérzetük erősítése céljából - nem kötelező önkormányzati
feladatként szakorvosi rendelőintézetet működtet. Az elmúlt időszakban jelentős fejlesztés történt,
új rendelőket és irodákat alakítottunk ki az épület tetőterében. Az új rendelőkben új terápiás ellátási
módokat szerveztünk. Továbbá a szakrendelések, laborvizsgálatok számában és típusában is
jelentős változások voltak. Igyekeztünk és a továbbiakban is igyekszünk a szakellátás
finomhangolásával egy szervesen együttműködő intézményt kialakítani. Olyat, ami megfelel a
felmerülő lakossági és közületi igényeknek, azokat mennyiségükben és minőségükben is kielégíteni
képes. A szakrendelések megbízásos szerződésen keresztüli működtetésével a lehetőségeket
közelítjük az igényekhez. Meg kell tartani az elért vívmányokat / szakorvosi ellátásokat, sőt meg
kell vizsgálni, hol van még lehetőség közelebb hozni az ellátást. Ilyen lehet pl. az egynapos
sebészeti beavatkozás.
Pályázatfigyelő csoportunk keresi a határon belüli és uniós forrásokat. Ezek jelentős anyagi alapot
jelenthetnek új egészségmegőrző és helyreállító ellátások kialakításához, és a korábbiak
fenntartásához.
A fenti módszerrel jelenleg Egészségfejlesztési Irodát (EFI) működtetünk a TÁMOP pályázat
keretében konzorciumi pályázaton nyert támogatásból. Az iroda működését a pályázati időszak
lejárta után elsődlegesen újabb pályázati forrás bevonásával kívánjuk folytatni.
A projekt szakasz lezárását követően a fenntartást 2015. szeptember 1-jétől a központi költségvetés
terhére az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja megadott szakmai és pénzügyi feltételek
mellett.
Az irodát fejlesztenünk kell, ebben a munkatársaknak is szerepük van: meg kell találniuk a
továbbműködtetés leghatékonyabb formáit, folyamatosan új szolgáltatásokkal kellene bővíteni a
kínálatot (pl. életmód coach, korszerű táplálkozási ismeretek stb.). A hagyományos egészségügyi
szereplők esetleges ellenállása esetén is folytatni kell a megkezdett utat, a súlypont áthelyezését /
kiterjesztését a megelőzés területére a gyógyítás mellett, mert ez nemcsak pénzt takarít meg, de
általa közelebb kerülünk a célhoz: minél egészségesebbé váljon a város és a térség lakossága. A
város egészségügyi szolgáltatásainak menedzselésében szintén aktív feladatot kell vállalnia az
irodának.
Az EFI a fenntartási időszakban partneri kapcsolatot épített ki és erősített meg a város
intézményeivel, különös tekintettel a nevelési, oktatási és szociális intézményekre. Ezen
együttműködések keretében számos programmal, előadással, foglalkozással járult hozzá a fent
nevezett intézmények dolgozóinak, illetve tanulóinak, ellátottainak a testi, lelki és szellemi
egészsége megóvásához, betegségek megelőzéséhez.
Hasonlóan eredményes együttműködések alakultak ki a járás településeivel, melyek eredményeként
az egyes falvak igényeinek megfelelően került sor a programok, rendezvények megvalósítására.
A civil szervezetekkel, betegklubokkal a kapcsolatot együttműködési megállapodások foglalják
keretbe, az éves tevékenységi tervükben foglalt programelemek egy részét az EFI szakmai és anyagi
támogatásával váltják valóra.
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Az aktív korosztály elsősorban munkahelyi színtereken szólítható meg. Az önkormányzati, illetve
állami szféra vonatkozásában erre lehetőség adódik, a gazdasági társaságok esetében nehezebb a
kapcsolatfelvétel és a programok elfogadtatása. A közép- és hosszú távú egészségmegőrzés
érdekében szükséges a szemlélet és paradigma változása, talán a gazdasági szektor szereplői is
idővel magukévá teszik ezt az álláspontot.
Az utóbbi időszakban látványosan megugrott a közösségi mozgásra ösztönző programok száma,
köszönhető ez elnyert pályázati támogatásnak, illetve a sport- és ifjúsági referens alkalmazásának.
Itt azonban nem szabad megállni, folytatni kell, még több hasonló városi / térségi programot kell
megvalósítani – nemcsak kampányszerűen, hanem állandó jelleggel. A civilek bevonása mellett az
egyéb lehetőségeinkkel is élni kell ezen a téren, így a Fürdő működését (illetve annak
finanszírozását) egészségfejlesztési célok eléréséhez is köthetjük (lásd: nyílt napokhoz való
fenntartói hozzájárulás vagy ingyen jegyek azoknak az aktív civileknek, akik fel tudnak mutatni
valami egészségfejlesztési eredményt stb.).
A Fürdő az EFI programjainak egyik kiemelt szervezője - a testmozgással kapcsolatos programok
kedvelt színtere mind Szentgotthárd városa, mind pedig a járási települések lakosai részére. A
Fürdővel együttműködésben valósult meg több olyan program is, melyek alkalmával az
esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében a térség szociálisan hátrányos helyzetű illetve eltérő
nevelési igényű gyermekei számára kínáltunk mozgás- és élménylehetőséget.
Nemcsak a szoros értelemben vett gyógyítás, hanem egyéb, az egészséggel összefüggő
intézkedések ösztönzése is feladatunk tehát (lásd: Zöld Szentgotthárd program). A
levegőszennyezést csökkenteni kell az ezt elősegítő fűtési és közlekedési rendszerek
korszerűsítésével.
Fontos, több más területet is érintő feladat a mentális egészségmegőrzés feltételeinek biztosítása
városunkban. Egyre nagyobb igény jelentkezik ezen a területen, ezt a különböző projektek
keretében biztosított gyermekpszichológiai ellátás során tapasztaltuk. Fontos feladatunk tehát a
fiatalok egészségtudatos nevelése mellett a mentális egészségükre való odafigyelés is. Az ehhez
szükséges ellátórendszeri elemek megvalósítását (pszichológus alkalmazása, tréningek szervezése,
önsegítő technikák elsajátítása, kortárs segítő rendszer kialakítása) támogatnunk kell.
A lelki és mentális egészség megőrzése és fejlesztése terén számos program valósult meg települési,
iskolai illetve munkahelyi színtereken. Az EFI kiválasztásra került egy Norvég Alap által
finanszírozott módszertani projekt megvalósításához, melyben Magyarországon működő 61 db EFI
közül 6 irodában Lelki Egészség Központ került kialakításra (HU 12-0001-PP3-2016).
A Rendelőintézet pályázatot tervez beadni a az EFOP-1.8.20-17. kódszámú "Az alapellátás és
népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a
mentális egészség területén" tárgyban, mely pályázat az EFI tevékenységét szélesítené.
A kinevezésre kerülő igazgatóval szemben elvárásunk újabb pályázati pénzek megszerzése.
Városunk wellness fürdőjének gyógyfürdővé minősítésével megnyílt a lehetőség az OEP
finanszírozta kezelések végzésére. Elvárás a Rendelőintézet új vezetővel szemben a város
egészségügyi szolgáltatásainak menedzselése, ennek keretében az e-egészségügyi megoldások
fokozatos bevezetése, a térségben működő vállalatokkal való együttműködés, innovációs
partnerségi kapcsolatok kialakítása, vagy például a Long Term Care (LTC - elhúzódó
kezelés/gondozás) intézményi feltételeinek megteremtése. Ez utóbbi kapcsán köztudott, hogy a
jóléti társadalmakban egyre nagyobb problémát jelent az idősek, súlyos krónikus betegségben
szenvedők és más okból tartós gondozásra szoruló emberek ellátásának a megoldása.
Szentgotthárd és kistérsége kiváló adottságai - határközeliség, jó egészségügyi és wellness
szolgáltatások elérhetősége, klíma és természeti, valamint épített környezeti adottságok és
versenyképes árak - alkalmassá teszik egy ilyen hiánypótló és költséghatékony szolgáltatásmodell
kialakítására.
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3.8.1. számú táblázat – orvosi ellátás

év

Felnőttek
Csak
és
felnőttek
gyermekek
részére
házi gyermekorvosok
részére
szervezett
által ellátott
tervezett
háziorvosi
szolgálatok száma
háziorvosi
szolgáltatások
szolgálatok
száma
száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2
2 (ebből 1 helyettesítésben ellátott)
2 (ebből 1 helyettesítésben ellátott)

Forrás_ TEIR, KSH Tstar

A tartós betegséggel és/vagy fogyatékossággal élés az életkor előrehaladtával gyakoribbá válik.
Idősebb korban nagyobb a valószínűsége a magas gyógyszerköltségnek és annak, hogy ez
jelentősen nehezíti az akár egyedül, akár családban élő időskorú anyagi helyzetét. A szociálisan
rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó
kiadásainak a csökkentésére közgyógyellátási igazolvány állítható ki. A közgyógyellátási
igazolványra alanyi és normatív jogon jogosultak körét a törvény szabályozza.
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek az Szt-ből. A 2015.
március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás esetén, valamint a
folyamatban lévő ügyekben – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak
megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Az
önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások
viseléséhez. Szentgotthárdon ezen ellátási forma nem került bevezetésre.
3.8.2. számú táblázat - Közgyógyellátási
igazolvánnyal rendelkezők száma
közgyógyellátási igazolvánnyal
év
rendelkezők száma
2008
472
2009
419
2010
411
2011
447
2012
547
2013
515
2014
502
2015
657
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A beteg, ápolásra szoruló emberek ellátása hosszú évszázadokig a családok (tradicionális
nagycsaládok) feladata és kötelessége volt. Az életformaváltással és a családszerkezet változásaival
előtérbe került a külső környezet, a társadalom és a közösség felelősségének az erősödése az ápolás
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és gondozás területén. Az ápolásra szorulókról való gondoskodás előtérbe kerülésében jelentős
szerepet játszik az átlagéletkor emelkedése és a társadalom elöregedése is.
Az ápolási díj több mint 15 éve része a szociális támogatási rendszernek. A jogosultság feltételei az
évek során fokozatosan változtak, korszerűsödtek. Az ápolási díjra vonatkozó rendelkezéseket a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozza.
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti
személy gondozását, ápolását végző, szakképesítéssel nem rendelkező, ezért laikus ápolónak
minősülő nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek az Szt-ből. Az
önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak ellátást a 18. életévét betöltött
tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.
3.8.3. számú táblázat – Ápolási díjban részesítettek
száma
év

ápolási díjban részesítettek száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

52
53
49
42
39
34
31
na
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az ápolási díjban részesülők számának csökkenését 2010. évtől a méltányosságból folyósított
ápolási díjban részesülők megszüntetett ellátása okozta. Amennyiben az alanyi jogon jogosult
személyek számát külön is vizsgálnánk, inkább mérsékelt emelkedés lenne kimutatható.
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi
XCIII. törvény alapján 2013. január 1. napjától kialakításra és felállításra kerültek a járási hivatalok.
A járások kialakításával egyes jegyzői hatás- és feladatkörök is átadásra kerültek. Fentieknek eleget
téve 37 alanyi jogon ápolási díjra, 12 időskorúak járadékára jogosult személy, valamint 543 alanyi
és normatív jogon közgyógyellátásra jogosult iratanyagának átadására került sor.
Az Szt. szerinti alapellátásokat nyújtó intézmény a Városi Gondozási Központ. A Gondozási
Központ által 2015. évben és jelenleg is biztosított szolgáltatások:
Kizárólag Szentgotthárdon működtetett szolgáltatások:
- Étkeztetés
- Nappali Idősek Klubja
Szentgotthárdon és a térség településeinek közigazgatási területén működtetett szolgáltatások:
Házi segítségnyújtás (Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu települések kivételével)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Támogató szolgálat
Közösségi pszichiátriai ellátás.
A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli
vagy írásbeli kérelmére történik a jogszabályban meghatározottak szerint. Ha az ellátást igénylő
személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség
szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes
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személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének belegyezésével vagy – ha e tekintetben
a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.
A benyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről és a személyi térítési
díjak megállapításáról az intézményvezető dönt, és döntéséről írásban értesíti az igénylőt vagy
törvényes képviselőjét. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást
igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásbeli megállapodást köt, mely tartalmazza: az ellátás
időtartamát, kezdetét és végét, a nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, a személyi térítési
díj megállapítására, fizetésre vonatkozó szabályokat, a fizetendő térítési díj összegét, az ellátás
megszűnésének, megszüntetésének módját.
Amennyiben az intézményvezető döntésével nem értenek egyet, a megállapodás kézhezvételétől
számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához lehet fordulni, aki határozattal dönt a felvételi
eljárásról, s erről írásban értesíti az intézményvezetőt is. A fenntartó döntésének felülvizsgálata a
bíróságtól kérhető. Évente egy alkalommal kerül sor a személyi térítési díjak felülvizsgálatára. A
személyes szolgáltatást nyújtó ellátásokért az ellátást igénybe vevőnek, a törvényes képviselőnek,
vagy a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személynek személyi térítési díjat kell
fizetnie.
Az intézmény nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az általa nyújtott valamennyi szolgáltatásról a
potenciális és tényleges igénybevevők széleskörű, korrekt tájékoztatást kapjanak. Az egyes
szolgáltatások működési rendjéről, a biztosított szolgáltatások tartalmáról, az igénybevétel
jogosultsági feltételeiről és módjáról, a szolgáltatásért fizetendő térítési díjak szabályairól
folyamatosan tájékoztatják az ellátási területen élő ellátottakat és a lakosságot.
A tájékoztatás közzétételi módja, formái:
- Szolgáltatásokról készített szórólapok készítése és eljuttatása a kapcsolati hálóval rendelkező
szervezetekhez;
- Helyi televízióban megjelenő tájékoztatások, riportok, kerekasztal beszélgetések;
- Helyi újságban megjelenő tájékoztatók, interjúk, beszámolók;
- Interneten közzétett információk: az intézmény honlapja folyamatosan naprakész
információkat tartalmaz, melyek mindenki számára elérhetőek a www.gondozasikozpontsztg.hu honlapon;
- Felkérés alapján a célcsoport tagjait tömörítő civil szervezetek részére tájékoztató előadások
megtartása;
- Felhívások, szórólapok hirdetőtáblára való kihelyezése.
A szolgáltatás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülők
emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. Az intézmény vezetője gondoskodik az intézményen
belül az emberi és állampolgársági jogok érvényesüléséről, az egyén autonómiáját elfogadó,
integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakításáról és működtetéséről.
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor nem történt. Erre vonatkozóan a fenntartóhoz panasszal nem éltek.
Pozitív diszkrimináció a szociális ellátórendszer keretein belül nincs.
3.9 Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
A bölcsődei és óvodai nevelés-gondozás alapfeladata a gyermekek testi és lelki szükségleteinek
kielégítése, a testi-lelki komfortérzet biztosítása. A testi, szellemi és szociális jólét egyensúlyát
jelentő egészség megteremtéséhez kisgyermekkorban intézményes formában sokat, de nem mindent
tehet.
A védőnői szolgálat szűrővizsgálat keretében minden évben, minden kisgyermeket rendszeresen
ellenőriz, szűr (fertőző betegségek, fejtetvesség).
A közoktatásról szóló törvény és az iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozó jogszabály szerint
minden évben minden óvodás gyermeknek belgyógyászati, szemészeti, fogászati szűrővizsgálaton
kell részt venni, intézmény által szervezetten:
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 a belgyógyászati és szemészeti szűrővizsgálatot a gyermek szakorvos a védőnők
részvételével minden évben minden gyermeknél elvégzi,
 beiskolázás előtt minden nagycsoportos korú gyermek előírások szerinti
szűrővizsgálatát szintén elvégzik (ezek a szűrővizsgálatok egy jogszabály módosulás
miatt már nem az óvodában zajlanak, mert minden 0-6 éves korú gyermek évenkénti
szűrővizsgálatát a védőnői szolgálatnál bonyolítják le úgy, hogy ott a gyermekkel a
szülő jelenik meg).
 Az éves fogászati szűrővizsgálatokon a nagycsoportos korú gyermekek vesznek
részt.
A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény intézményegységeiben az iskola-egészségügyi
szolgálat munkatársai (a védőnők és az iskolaorvos) éves terv alapján végzik rendszeresen a tanulók
szűrővizsgálatait a tanév elején. Az aktuális veszélyekkel, járványokkal (pl. H1N1, fertőző
agyhártyagyulladás, méhnyak rák) kapcsolatosan is elvégzik a szükséges intézkedéseket
(felvilágosítás, védőoltások).
Az Intézmény tanulói rendszeres résztvevői a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, a Városi
Vöröskereszt és a Harmónia Egészségvédő Kör által szervezett, egészségmegőrzés témájú
vetélkedőknek, előadásoknak.
Az oktatási intézményekben a kötelező szűrővizsgálatokat rendszeresen elvégzik (látás, hallás,
testsúly, magasság, vérnyomás, mozgásszervi eltérések).
A Védőnői Szolgálat a 2014/2015. tanévről szóló felmérése az Arany János Általános Iskolában 1-4
osztályt és az eltérő tagozatot (5-8 osztályt), a Széchenyi István Általános Iskolában 5-8-os
korosztályt, valamint a Vörösmarty Mihály Gimnázium 5-8 osztályt érintő vizsgálata alapján az
alábbi eltéréseket tapasztalta:
3.9.1. számú táblázat – Védőnő vizsgálat tapasztalatai
Arany
János
Általános
Iskola
Hátgerinc ferdülés
Hanyagtartás
Lúdtalp
Szemüveges
Asthma bronchiale
Allergia
Idegrendszeri eltérés
Egyéb megbetegedés
Túlsúly

0.5%
1%
15%
14%
1-2%
2%
0.01%
1_2%
10%

Vörösmart
yMihály
Gimnáziu
m

Széchenyi István
Általános Iskola

0.01%
0.1 %
9%
10%
0.1%
0.2%
0.001%
1%
2%

1%
2%
15%
10%
2%
1%
0.001%
1%
12%

Tartási rendellenességet javító gyógytestnevelés biztosított a gyermekek számára, gyógyúszás is
működik. Minden év szeptemberében újra vizsgálja az iskola orvosa azokat, akiknek az egészségi
állapota indokolttá teszi a speciális mozgást. A 2014/2015-ös tanévben is volt az intézményekben
mindennapos testnevelés, ami azt jelenti, hogy minden nap van lehetősége a gyermekeknek a
mozgásra. A kövérség és az allergiás megbetegedések megelőzése érdekében nagyon fontos a
felvilágosító órák rendszeres tartása, mert ez a generáció még hajlamos az életmód változtatására. A
felvilágosító órák egész évben zajlanak. Szakkörökön az elsősegély ismeretek mellett
csecsemőápolási versenyekre is kapnak felkészítést a gyerekek. Területi versenyeken és megyei
megmérettetésen nagyon szép eredményeket értek ell. Ehhez azonban a rendszeres szakköri
foglalkozásokra van szükség.
A Szentgotthárd és Térsége Iskola már több esztendeje rendszeres nyertese drogprevenciós
tevékenységekre fordítható pályázatnak. Az elnyert összegből tanári továbbképzéseket, a tanulók
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számára felvilágosító foglalkozásokat szerveznek, ilyen témájú szakirodalmat szereznek be. Az
iskolavédőnő is elvégezte a tanfolyamot. Így az órák megtartásában is részt vesz.
A rendőrséggel közösen megvalósuló program keretében a 10-14 éves korosztály számára a
rendőrség munkatársaival közösen felvilágosító foglalkozásokat szerveznek a kábítószer- és
alkoholfogyasztás veszélyeiről.
Az alapellátásban , a területi védőnői szolgálat 3 körzetében a védőnői tanácsadóban:
A területi védőnő által elvégzendő szűrővizsgálatok
- Testi fejlődés (testtömeg, testhossz/testmagasság, fejkörfogat),
- pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés követése és magatartásproblémák
feltárása,
- érzékszervek működésének vizsgálata s a beszédfejlődés vizsgálata,
- BCG-heg ellenőrzése,
- mozgásszervek elváltozásának szűrése (lúdtalp, gerinc-elváltozások),
- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,
- vérnyomásmérés,
- kültakaró vizsgálata,
- szájüreg, fogazat megtekintése.
3 és 6 hónapos korban:
- a pszichomotoros és mentális fejlődés vizsgálata,
- érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás),
- testhossz, testtömeg, fejkörfogat mérése, a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése a
hazai standardok alapján.
1 éves életkorban és 6 éves életkorig évente:
- testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerinti mérése), a fejlődés és tápláltsági
állapot értékelése hazai standardok alapján,
- a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása,
- érzékszervek működésének vizsgálata a szakmai irányelveknek megfelelően és a
beszédfejlődés vizsgálata,
- mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc
rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis),
- vérnyomás mérése 3-6 éves életkor között.

-

Védőnői szűrővizsgálatok 2016. évben Szentgotthárd I-II-III. körzetben
I.: Védőnői tanácsadóban:
A területi védőnő által elvégzendő szűrővizsgálatok
- Testi fejlődés (testtömeg, testhossz/testmagasság, fejkörfogat),
pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés követése és magatartásproblémák
feltárása,
- érzékszervek működésének vizsgálata, a beszédfejlődés vizsgálata,
- BCG-heg ellenőrzése,
- mozgásszervek elváltozásának szűrése (lúdtalp, gerinc-elváltozások),
- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,
- vérnyomásmérés,
- kültakaró vizsgálata,
- szájüreg, fogazat megtekintése.
1, 3 és 6 hónapos korban:
- a pszichomotoros és mentális fejlődés vizsgálata,
- érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás),
- testhossz, testtömeg, fejkörfogat mérése, a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése a hazai
standardok alapján.
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1 éves életkorban és 6 éves életkorig évente
- testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerinti mérése), a fejlődés és tápláltsági állapot
értékelése hazai standardok alapján,
- a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása,
- érzékszervek működésének vizsgálata (hallás, látás) a szakmai irányelveknek megfelelően és a
beszédfejlődés vizsgálata,
- mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc
rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis),
- vérnyomás mérése 3-6 éves életkor között,
A védőnői szűrővizsgálatok 1-3-6 hónapos és 1-től 6 éves korig évente történnek. 2016-ban
719 gyermeknél történt.
Kiszűrtek száma : 71
Lúdtalp: 30 fő
Szemészet: 6 fő
Hallás: 8 fő
Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítás: 1 fő
3 percentil alatti testtömeg: 3 fő
97 percentil feletti testtömeg: 1 fő
Logopédia: 10 fő
Hanyagtartás: 2 fő
Mozgásfejlődés zavara elmaradása: 9 fő
Bőrgyógyászat: 1 fő
II.: Óvoda- egészségügyi feladatok:
Tisztasági vizsgálatok: ez elsősorban a fejtetvesség ellenőrzésére vonatkozik, melyet negyedévente,
fejtetvesség előfordulása esetén a tünetmentességig kéthetente szükséges ellenőrizni. Fejtetvesség
az óvodában tavaly nem fordult elő.
Fertőzés esetén a szülőkkel személyesen beszéljük meg a teendőket.
Egészségnevelés: az egészséges táplálkozás, tisztálkodás, fogápolás témakörben.
Létszámadatok 2016. december 31-ei állapot szerint:
0-6 évesek száma: 441
Várandósak száma: 36
Otthongondozottak száma: 2
A Védőnői Szolgálat a 2016/2017. tanévről szóló felmérése az Arany János Általános Iskolában 1-4
osztályt és az eltérő tagozatot (5-8 osztályt), a Széchenyi István Általános Iskolában 5-8-os
korosztályt, valamint a Vörösmarty Mihály Gimnázium 5-8 osztályt érintő vizsgálata alapján az
alábbi eltéréseket tapasztalta:
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3.9.1. számú táblázat – Védőnő vizsgálat tapasztalatai
Arany
János
Általános
Iskola
Hátgerinc ferdülés
Hanyagtartás
Lúdtalp
Szemüveges
Asthma bronchiale
Allergia
Idegrendszeri eltérés
Egyéb megbetegedés
Túlsúly

0,4 %
2%
16 %
9%
1%
2%
0.01 %
1-2 %
8%

Széchenyi
István
Általános
Iskola

Vörösmarty Mihály
Gimnázium

0.04 %

0,2 %

2-3 %

0,5 %

18 %
8%
0.5 %
2%
0.01 %
1%
9%

10 %
4%
0,02 %
1%
0.01 %
0,5 %
0.5 %

Tartási rendellenességet javító gyógytestnevelés biztosított a gyermekek számára, gyógyúszás is
működik. Minden év szeptemberében újra vizsgálja az iskola orvosa azokat, akiknek az egészségi
állapota indokolttá teszi a speciális mozgást. A 2016/2017-es tanévben is volt az intézményekben
mindennapos testnevelés, ami azt jelenti, hogy minden nap van lehetősége a gyermekeknek a
mozgásra. A kövérség és az allergiás megbetegedések megelőzése érdekében nagyon fontos a
felvilágosító órák rendszeres tartása, mert ez a generáció még hajlamos az életmód változtatására. A
felvilágosító órák egész évben zajlanak. ”Egészséges életmód” címmel egészségnevelési hónap
keretében vetélkedőt szervez az iskolavédőnő.
Szakkörökön az elsősegély ismeretek mellett csecsemőápolási versenyekre is kapnak felkészítést a
gyerekek. Területi versenyeken és megyei megmérettetésen nagyon szép eredményeket értek el.
Idén országos versenyen csecsemőápolási ismeretekből sikeresen versenyzett a Vörösmarty Mihály
Gimnázium általános iskolás korosztályú csapata. Ehhez azonban rendszeres szakköri
foglalkozásokra van szükség.
A Szentgotthárd és Térsége Iskola már több esztendeje rendszeres nyertese drogprevenciós
tevékenységekre irányuló pályázatnak. Az elnyert összegből tanári továbbképzéseket, a tanulók
számára felvilágosító foglalkozásokat szerveznek, ilyen témájú szakirodalmat szereznek be. Az
iskolavédőnő is elvégezte a tanfolyamot. Így az órák megtartásában is részt vesz.
A rendőrséggel közösen megvalósuló program keretében a 10-14 éves korosztály számára a
rendőrség munkatársaival közösen felvilágosító foglalkozásokat szerveznek a kábítószer- és
alkoholfogyasztás veszélyeiről.
2014/2015 tanév iskola egészségügyi beszámolója - III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
Szakképző iskolában a képzés jellegéből kifolyólag évente vesznek részt a tanulók védőnői, illetve
orvosi szűrővizsgálaton. Ezen felül az adott szakmának megfelelően foglalkozás egészségügyi
vizsgálat is történik, gyakorlati helynek megfelelően. Külön történő vizsgálat a 16 éves kori záró
vizsgálat. Így az iskola minden tanulója részesül vizsgálatban, 399 fő.
Minden gyermeknél történik védőnői szűrővizsgálat (látás, hallás, testsúly, testmagasság,
mozgásszervi, vérnyomás vizsg.) általános orvosi vizsgálat. Tanulók vizsgálata során eltérést
észlelünk a megfelelő szakorvoshoz való irányítás történik. Ez főként szemészeti, ortopédiai és fülorr-gégészeti probléma.
Kiemelendő a leendő 9.-es tanulók vizsgálata, melyet az iskolai beiratkozás előtt végzünk. A
júniusban történt vizsgálatok száma 71 fő. Sajnos az idei évben szükséges volt tanulók tovább
küldése másodfokú alkalmassági vizsgálatra egészségügyi ok miatt, illetve más szak keresése a
tanuló számára iskolán belül.
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Minden tanulónál történt "nett-fitt" felmérés, mely a tanulók állóképességének és testméreteinek
méréséből állt. Ezen utóbbiak rögzítésre kerültek a testnevelő tanárok-iskola igazgató külön
felkérésére.
Tanulók obesitas (túlsúly) testi fejletség megállapításához nagy segítséget adott, hisz korszerű
mérőeszközöket is kaptam hozzá. Ez alapján az iskola tanulóinak 30%-a rendelkezik túlsúllyal,
BMI értéke 24-30 közt található, elhízott tanuló 4%.
Kötelező védőoltás a tanulók életkorából kifolyólag már nincs. Idei tanévben kampány védőoltás
sem volt.
Krónikus betegek nyilvántartása és állapot követése történik, az ő létszámuk viszonylagosan
állandóságot mutat, tanulók 15%-a gondozott valamilyen krónikus betegséggel. Daganatos betegek
is jelentek meg, így az iskolában eme betegség csoport gondozottak 1%-ban fordul elő. A
pulmonológiai betegség csoport, gondolok itt az asthmára száma némi állandóságot mutat,
gondozottak 20%-a, (2014 tavaszán megváltozott a gondozási törvény, korában magasabb számú
volt ez a gondozási csoport). Cardiológiai gondozottak 3%-ban vannak, főként hipertóniával
rendelkeznek (magas vérnyomás)
Szemüveggel rendelkezik a tanulók 20%-a. Ami előző évekhez képest rossz, hogy nem nagyon
hordják a szemüvegük, oka lehet a "divat"- "ciki", ám előfordul, hogy a meglévő vagy eltört
szemüveget anyagi okok miatt nem tudják kicserélni, pótolni.
Pozitív változás, hogy a pszichés betegségek száma nem változott, inkább csökkent. Főként a
serdülőkori változásokból adódó alkalmazkodási zavarok.
Ezzel szemben viszont magas a különféle tanulási nehézségekkel küzdő tanulók száma (diszlexiadiszgráfia...) 22 tanulónál szükséges a kimondott gyógypedagógiai fejlesztés.
Magas a különféle mozgásszervi eltérések száma közel a tanulók 20%-kánál fordul elő, ide
tartoznak a gerinc tartási rendellenességei és a lábdeformitások.
Ezen gyerekek szakorvosi gondozásra nem járnak, csak a súlyosabb esetek. Számukra van az
iskolában gyógytestnevelés foglalkozás is biztosítva.
Összességében az országos átlagnak megfelelnek az eltérések, az iskola létszámhoz képest magas
az obesek és szemüvegesek száma.
A
tanulók
egészségmegőrzőegészséggel
kapcsolatos,
szűrővizsgálatokkal,
szenvedélybetegségekkel kapcsolatos előadásokat hallgathattak, megfelelő szakemberektől.
Kiemelendő, hogy tanulók nagy számmal vettek részt a városi véradáson.
2014/2015 tanév iskola egészségügyi beszámolója - Vörösmarty Mihály Gimnázium
9-12. osztályos tanulók védőnői ellátása 195 tanulót jelent. A Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 2
évente vesznek részt a tanulók kötelező védőnői, ill. iskola orvosi vizsgálaton, szűrésen. (10. 12.
osztály, valamint a 16 éves kori záró vizsgálat)
Védőnői szűrővizsgálat a látás, hallás, vérnyomás, testsúly, testmagasság, mozgásszervi vizsgálatot
tartalmazza, míg az orvosi egy általános fizikai vizsgálatot. Eltérések észlelése során szakorvosi
vizsgálatra lettek tovább utalva a tanulók. Főként szemészeti, ortopédiai szakvizsgálatra és fordult
elő belgyógyászati beutalás is magas vérnyomás miatt.
Krónikus betegek követése történik, számuk állandónak mondható. A tanulók 10% -a gondozott,
ami nem mondható magasnak. Figyelem felhívó "anyagcsere-endocrim" betegség megjelenése,
chron betegség és a diabetes. 2% előfordulás, (gondozottakon belül) korábbi években nem volt,
vagy kevesebb. Pulmonológiai gondozott a gondozottak 30%-át adja.
Cardiológiai gondozott 5%-ban van. Túlsúlyos és elhízott tanuló a gimnáziumban a tanulók 5-6 %ában fordul elő, magas a szemüvegesek aránya, 40%.
Ebben az iskolában is a "nettfitt" program segítségével történt a gyermekek mérése.
Mozgásszervi elváltozások –hanyag tartás, gerincferdülés és lúdtalp- szintén előfordul.
Néhány tanuló jár gyógyúszásra, iskolában helyileg gyógytestnevelés nem működik.
A tanulók osztályfőnöki óra keretén belül a tanév folyamán rendszeresen hallgattak egészségnevelő
előadásokat, serdülőkorról, családi-szexuálist életre nevelésről….
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"Te is" pályázat történik a gimnáziumban, mely célja a mozgás népszerűsítése a tanulók körében.
Ennek keretében több mozgásforma bemutatása történik és lehetőség van ezen mozgásformák
kipróbálására is a tanulóknak.
Fontos megemlíteni a Vöröskeresztes csoport munkáját, mely iskolán belül működik és már az
intézményen kívül is jól működik (városi rendezvények biztosítása).
Elsősegélynyújtó versenyen vettek részt, megyei második helyezést értek el.
Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma
2015/2016 tanévben 187 fő tanuló tartozik az illetékes védőnőhöz, 9-12 évfolyamon. A
gimnáziumban 2 évente vesznek részt a tanulók kötelező védőnői ill. iskola orvosi vizsgálaton,
szűrésen (10. 12. osztály, valamint a 16 éves kori záró vizsgálat).
Védőnői szűrővizsgálat a látás, hallás, vérnyomás, testsúly, testmagasság, mozgásszervi vizsgálatot
tartalmazza, míg az orvosi egy általános fizikai vizsgálatot.
Eltérések észlelése során szakorvosi vizsgálatra lettek tovább utalva a tanulók. Főként szemészeti,
ortopédiai szakvizsgálatra.
Szűrésre kötelezett tanulók száma 94 fő (index osztályok, 10 és 12 évfolyam)
Megvizsgált tanulók száma 94 fő.
Kiszűrt estek száma 12 fő. Ők újonnan kiszűrtek.
2 fő ortopédiára utalva scoliosissal, 10 fő szemészetre utalva látás problémával.
Krónikus beteg gondozás, korábbi években történt szűrésük, illetve valamilyen krónikus
betegesében szenvednek.
Krónikus beteg gondozottak száma: 24 fő.
Ebből betegségcsoportok szerinti bontásban a következő:
Anyagcsere: 1
Endokrin:
2
Mozgásszervi: 5
Pulmonológiai (asthma bronchialea): 5
Allergia: 9
Cardiológiai: 1
Neurológia: 1
Szemüvegesek száma: 59
Obesitas: 21
SzMSzC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
A szakképző iskolában a képzés jellegéből kifolyólag évente vesznek részt a tanulók védőnői,
illetve orvosi szűrővizsgálaton. Ezen felül az adott szakmának megfelelően foglalkozás
egészségügyi vizsgálat is történik, a gyakorlati helynek megfelelően.
Minden gyermeknél történik védőnői szűrővizsgálat (látás, hallás, testsúly, testmagasság,
mozgásszervi, vérnyomás vizsg.) általános orvosi vizsgálat.
Ha a tanulók vizsgálata során eltérést észlelünk, a megfelelő szakorvoshoz való irányítás történik.
Ez főként szemészeti, ortopédiai és fül-orr-gégészeti probléma szokott lenni. Kiemelendő a leendő
9.-es tanulók vizsgálata, melyet az iskolai beiratkozás előtt végeznek a védőnők. A júniusi
vizsgálatokban érintettek száma: 71 fő.
2015/2016. tanévben a tanulói létszám 356 fő.
Védőnői szűrések
Szűrésre kötelezet tanulók száma: 97
Szűrt gyermekek száma: 97
Összes szűrésre kötelezettnél elvégzett szűrések száma: 679
Összes szűrésre kötelezettnél kiszűrtek száma: 15
Látás, hallás és hypertonia miatt történt kiszűrés ill. további szakorvosi ellátás.
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Krónikus beteg gondozás
Krónikus beteg gondozottak száma: 74 fő
Ebből betegségcsoportok szerinti bontásban a következő:
Anyagcsere: 1
Endokrin: 4
Mozgásszervi: 6
Pulmonológiai (asthma Bronchialea) 13
Allergia (allergias richnitis): 11
Cardiologiai: 7
Érzékszervi:
2
Neurológia: 4
Értelmi fogyatékos (SNI): 22
Fejlődési rendellenesség: 1
Daganatos beteg: 2
Haematológiai beteg:1
Szemüvegesek száma: 55
Obesitas:
89
Szociális okból veszélyeztettek száma: 12
Megemlítendő:
Mindkét iskolában megtörtént a tanulók "újraélesztés megtanítása". Szombathely, segítés városa
pályázat segítségével és az iskolák vezetőségének támogatásával sikerült kivitelezni.
Fontos, hogy fiatalon próbáljuk meg már a gyerekeket a segítségnyújtásra szoktatni.
Egyre több gyermek csatlakozik az Ifjúsági Vöröskereszt csoporthoz, nagyon aktív gyermekek a
tagjai, kik önzetlenül a szabadidejüket feláldozva segítenek társaiknak, és ügyelnek rájuk.
A Rendelőintézet szakellátásain a szabadon igénybe vehető gondozókban 2011. évben:
Tüdőgondozóban 2060 fő jelent meg szűrésre.
Onkológiai gondozóban 87 fő jelentkezett daganatos szűrés céljából.
A szakrendeléseken:
Urológia szakrendelésen 735 fő prosztataszűrése történt.
Nőgyógyászati rendelésen 1054-en jelentkeztek nőgyógyászati szűrővizsgálatra.
Belgyógyászati szakrendelésen megjelent valamennyi beteget szénhidrát-anyagcserezavar
irányában továbbra is folyamatosan szűrik.
A „Rendelőintézet Szentgotthárd bázisán Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása”
című TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 jelű pályázat keretében az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott 104.403.081 Ft pályázati támogatást nyert Szentgotthárd, 2013.09.01-2015.08.31.
időszakra.
Az EFI elsősorban preventív egészségügyi szolgáltató funkciókat tölt be, olyan szakmai
tevékenységek megvalósításával, illetve koordinálásával, amelyek közvetlenül vagy közvetve
képesek hozzájárulni az emberek egészségi állapotának javításához:
 a kistérségben tevékenykedő, egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezetek helyi
együttműködésének előmozdítása (horizontális kapcsolatok kiépítése)
 életmódváltó programok megvalósítása, a klienseknek a szolgáltatásokhoz, programokba
irányítása, ezeken való részvételének és eredményességének nyomon követése
 a kistérségben működő, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmények, civil szervezetek és
már zajló programjaik, valamint egészségfejlesztési tevékenységeik (programok, klubok)
adatbázisba rendezése, folyamatos követése
 a beteg együttműködés elősegítése
 a szűrővizsgálatokon való lakossági részvételt motiváló programok koordinálása
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helyben zajló egészségfejlesztési tevékenységeknél szükség esetén módszertani
segítségnyújtás
egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységek megvalósítása
az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztése
a legjelentősebb idült, nem-fertőző betegségek okozta halálozás és betegség megelőzése és
csökkentése
a lakosság széles körének fizikai aktivitásra, mozgásban gazdag életmódra, egészséges
táplálkozásra ösztönzését támogató szolgáltatások kialakítása, a prevenció előmozdítása
a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítása
a mentális egészség javítása

A pályázat keretén belül különböző korosztályok számára , különböző érintett témákban szerveztek
az EFI munkatársai előadásokat ( pl. Dr. Zacher Gábor - Mindennapi függőségeink , Dr. Zacher
Gábor – Szakmai előadás, Dr. Birtha Gyöngyike Gyermekkori elhízás , Dr. Lőcsei Zoltán
Pajzsmirigy betegségek Papp Ferenc A család szerepe és ereje, Dr. Papp Lajos Test. Lélek,
Szellem Harmóniája stb.)
Rendszeres (dietetikai tanácsadás, gyógytorna, lelki csoportok, egyéni foglalkozások, zumba),
valamint időszakos programok (úszásoktatás, csoportos életmódváltó program, intimtorna stb. )
megvalósítására került sor az elmúlt időszakban.
A pályázat lehetőséget biztosított a lakosság számára vastagbél daganatszűrésre – a háziorvosok
bevonásával – valamint szájüregi daganatszűrésre is felnőtt fogorvos bevonásával.
Ugyancsak a pályázat keretén belül a kisiskolás korosztály számára a gyermekek gerincének
egészségmegőrzése céljából „Porci Berci” programban vehettek részt.
Több iskolában sportnapot rendeztek, és a Városi sportnap keretén belül Szentgotthárd lakosai
többféle sportágat is kipróbálhattak, több ismert az egészséges életmódot szem előtt tartó szakember
és sportoló személyes tanácsai és tapasztalatai alapján folytathatják, illetve kezdhetik egészségük
megőrzését.
A program keretén belül nemcsak a testi, hanem a lelki egészség megőrzésére is nagy hangsúlyt
fektettek a szakemberek. Ezért 2014 novembere és 2016 júniusa között gyermekpszichológusi –
pszichoterapeuta feladatok ellátására pszichiáter segített és segít az arra rászoruló gyermekeknek és
az érintett gyermekekkel foglalkozók (szülő, óvodapedagógus, pedagógus) számára.
Nevelési Tanácsadó
2013. január 1-jétől jogszabályi változások miatt már nem az önkormányzat biztosítja ezt a
szolgáltatást.
Jelenleg a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye (9970
Szentgotthárd, Arany János u. 3.) az ellátó intézmény.
A feladatait az intézmény éves munkaterve alapján végzi, mely az alábbi tevékenységeket foglalja
magába:
- a tanköteles korosztály iskolába lépéshez szükséges fejlettségi vizsgálatainak
végzése,
- beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség irányába kért vizsgálatok
lefolytatása az óvodás és iskolás korosztály számára,
- őszi prevenciós vizsgálatok helyszínen történő lefolytatása a nagycsoportos
óvodások körében,
- pszichodiagnosztikai vizsgálatkérések folyamatos teljesítése /intelligencia,
részképességvizsgálatok,
speciális
pedagógiai
vizsgálatok,
mérések,
személyiségvizsgálatok/,
- beilleszkedési,
tanulási
és
magatartási
nehézséggel
küzdő
tanulók
kontrollvizsgálatának folyamatos végzése,
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szakvélemények határidőre történő készítése a BTM gyermekek körére vonatkozóan
és SNI gyermekek szakértői vizsgálatának irányába, ill. egyéb irányokba készült
szakvélemények /pl. szülői kérésre, gyermekpszichiátria kérésére stb./ készítése,
az év folyamán a speciális fejlesztő /pl. AYRES, SINDELAR, GÓSY stb./ és
pszichoterápiás / báb, világjáték, rajz, Winnicotte, 4 üléses tinédzserügyelet
stb./ foglalkozások folyamatos végzése,
egyéni, súlyos esetek pszichoterápiás ellátása a körmendi telephelyen,
az egyéni igényeknek megfelelően pedagógus konzultációk, nevelési értekezletek,
szülői értekezletek tartása, esetkonferenciákon való részvétel,
folyamatos és személyes kapcsolattartás a partnerintézményekkel /Védőnői
Szolgálat, GYJSZ, Gyermek és Ifjúság Pszichiátria, TKVSZRB, gyermek
háziorvosok, stb./,
egyéni esetek szupervíziós gondozása.

Fenti tevékenységek legnagyobb hányadát a tanulási nehézség irányába történő vizsgálatok teszik
ki. Az ez irányú vizsgálatkérések növekedése nem pusztán szentgotthárdi jelenség, a megyében
működő nevelési tanácsadók /statisztikai adatok szerint országos szinten is/ mindegyikében ilyen
irányú növekedési tendencia tapasztalható. Szakmai elemzések szerint e jelenség egyik oka az
óvoda – iskola közötti átmenet problémaköréből fakad.
E problémát igyekeznek feloldani a pedagógusokkal történő konzultációk, értekezletek alkalmával,
amikor az egyéni bánásmód, differenciálás jelentőségére hívják fel a figyelmet. Az elmúlt tanévhez
hasonlóan egyre nő a korai fejlesztést (3 éves korú gyermekek ellátását) igénylő szülők száma, ami
szakmailag kedvező jelenség, hiszen az eredményességet az időfaktor nagyban meghatározza. E
körben, a szülők főként megkésett beszédfejlődéssel, hyperaktivitással, magatartási problémák
kezelésének kérdéseivel fordulnak a tanácsadóhoz.
A pszichoterápiás munka ellátásában igen nagy segítséget jelentett számukra – a városban
tevékenykedő – klinikai gyermekpszichológus munkája, tekintettel arra, hogy az ez irányú
terápiákat, kötött óraszámban körmendi tanácsadójukban tudták csak biztosítani. Sok családnak ez
komoly nehézséget okozott a távolság, útiköltség miatt, illetve ezen okok miatt elérhetetlenné vált
számukra.
Szakmailag fontos elvárás a tanulási és magatartási nehézségek korai felismerése és megsegítése. E
célt látva lényeges kiemelni a nagycsoportos óvodások tanév eleji szűrését, mely szolgáltatást – a
nagyobb erőbefektetést is felvállalva – a helyszínen, teljes körűen végzik. E tevékenységükkel
különösen a hátrányos helyzetű gyermekek ellátását igyekeznek segíteni (ők ugyanis
szociokulturális helyzetükből fakadóan nem juthatnának a szolgáltatáshoz). A szűrések eredménye
alapján javaslatot tesznek az óvodapedagógusok számára a fejlesztési irányok, lehetőségek
meghatározására.
Logopédiai szolgáltatás
A logopédiai ellátás ugyancsak a korábbiakkal ellentétben a szakszolgálathoz került.
A Játékvár Óvoda keretein belül kerül sor a gyermekek logopédiai ellátásának biztosítására. 1 fő a
székhely óvodában, 1 fő pedig a kistérség minden óvodájában és általános iskolájában végzi a
logopédiai ellátást.
Gyógytestnevelés
A gyógytestnevelés feladata a gyermek, tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési
foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített
testnevelésre utalja. gyógytestnevelési feladatok ellátása a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény
Széchenyi István Általános Iskola intézményegységében biztosítottak.
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Sportprogramokhoz való hozzáférés
Az önkormányzat sporttevékenysége magában foglalja a testnevelés és a sportkultúra valamennyi
formáját. Sport-és szabadidős tevékenységre is van helyben lehetőség, több sportegyesület is
működik a városban, az egyik iskola tornaterme méreténél fogva a városi sportcsarnok szerepét is
betölti, illetve a közeljövőben adják át a Kézilabda Egyesület újonnan épült multifunkcionális
sportcsarnokát.
Szentgotthárd Város Önkormányzata lehetőségeihez mérten támogatja, segíti a különféle
sporttevékenységeket. Városunkban számos sportegyesület működik, melyekben a sportkedvelők
kedvükre válogatnak (legkisebbektől az idős korosztályig bezárólag) a különféle sportágak közül.
Ilyen sportok: labdarúgás, kézilabda, teke, kick-box, atlétika, sakk, asztalitenisz, íjászat,
kerékpározás, úszás.
Az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények, sportolásra alkalmas ingatlanok: a városi
sporttelep, a városi sportcsarnok, az iskolai tornatermek, az iskolai sportpályák, a városrészi
sportpályák, önkormányzati játszóterek, uszoda, Hársas-tó.
Az iskolai tornatermek az iskolai sportoktatás színterei, melyeknek az állagát és felszereltségét a
kor követelményeinek megfelelően kell biztosítani. Ennek forrása az önkormányzat
költségvetésében kell, hogy szerepeljen.
Ezen létesítmények fenntartását, karbantartását a továbbiakban is az Önkormányzat biztosítja,
illetve igyekszik saját, valamint pályázati forrásokból ezeket a létesítményeket felújítani, fejleszteni.
Az iskolai tornatermeket meg kell őrizni az oktatási intézményben tanuló gyermekek sportolásának
színtereként. Valamennyi tornaterem bérbe adható, de a tanórai és edzéselvű órakeretek elsőbbséget
élveznek!
Az Arany János utcai iskolában a jelenlegi tornaterem kibővítése, vagy újabb tornaterem építése
halaszthatatlan feladat. Erre a tervek készen állnak.
Az Arany János Iskolában a jelenlegi tornaterem kibővítése, felújítása továbbra is fontos cél,
amelyre a tervek készen állnak, „csak” az anyagi forrást kell megtalálni rá.
A játszóterek a kisgyermekek számára biztosítják az életkoruknak megfelelő mozgás lehetőségét. A
játszóterek vonatkozásában jelentős fejlesztések történtek, játszótereink nagy része gyökeresen
átalakult, ma a legmodernebbnek számító játszóeszközök állnak a gyermekek rendelkezésére. A
továbbiakban a még nem korszerűsítettek felújítására is gondolni kell – ennek fedezete azonban
csak pályázati vagy magántőkéből származó pénz lehet.
Koncepcionálisan ide kell sorolni azokat a lakott területeken lévő beépítetlen területeket is,
melyeket a gyermekek sportolásra (jellemzően elsősorban focizásra) szívesen használnak. Az
Önkormányzat kimondja, hogy az ilyen területek megőrzését a sport szempontjából is fontosnak
tartja, és a továbbiakban ezen önkormányzati ingatlanok más célú felhasználásánál az
előnyök/hátrányok feltérképezésekor kötelező jelleggel mérlegeli és negatívan értékeli a
változásoknak a gyermekek sportolási lehetőségeit csökkentő hatását.
Szentgotthárd Város Önkormányzata a versenysportot, a diáksportot és a szabadidő sportot egyaránt
támogatja. Egyik támogatást sem szünteti meg a másik nagyobb támogatása reményében.
Az önkormányzati támogatás tartalmaz valamennyi, sporthoz és sportoláshoz kapcsolódó közvetlen
és közvetett támogatást. Ilyenek: a sporttámogatási keret a versenysport részére; egyéni támogatási
kérelmek támogatása, Városi Diáksport Egyesület támogatása; az iskolai testnevelésben a heti,
törvényben előírt testnevelési órákon felüli sportfoglalkozások költségeinek finanszírozása; a
sportlétesítmények ingyenes használatának biztosításával nyújtott támogatás; a szabadidősportra
adott támogatás; a sportlétesítmények fenntartására fordított éves költségek.
A szabadidősportban elért eredmények figyelemre méltók. Támogatására az önkormányzati
keretből pályázati rendszer alapján lehet lehetőséget biztosítani.
Számos sikert érnek el diákjaink, versenyzőink a különféle szabadidős illetve Diákolimpiai
versenyeken, ami nagyon örvendetes egy kisváros esetében.
A különféle sportversenyek, sportesemények remek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kistérségi
települések lakói is színvonalas eseményeken vehessenek részt. A mindennapos testnevelés
bevezetésének köszönhetően a diákok számára biztosított a rendszeres testmozgás.
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A diáksportkeret korábban követett felosztása (nyilvános pályázat, bárki elindulhat, támogatási
szerződést kötése, elszámoltatás) helyett ezt az összeget teljes egészében a DSE kapja, így a DSE a
teljes összeggel rendelkezhet. Az összeg elköltésének előfeltétele középtávú (3-5 éves) és rövidtávú
(1 éves) diáksportterv elkészítése és az önkormányzattal való elfogadtatása. Ennek a tervnek a
kidolgozásába valamennyi diáksportot szervező testnevelőt és edzőt be kell vonni. A tervek
teljesítéséről a DSE folyamatosan köteles beszámolni az Önkormányzatnak. A tervekben
részletesen le kell írni, hogy konkrétan milyen diáksport-tevékenységet személy szerint ki szervez,
milyen költségekkel és a költségek miből tevődnek össze.
A sport kistérségi szinten való szervezése távlati elképzelésként megfogalmazódik. Ennek első
lépéseként cél, hogy a szentgotthárdi, az őriszentpéteri, a zalalövői, a lendvai, muravidéki és a
jennersdorfi kistérségek több sportágban rendezzenek versenysorozatokat! Az Önkormányzat
támogatja, hogy történjenek kísérletek a csak kedvtelésből, saját felelősség alapján játszó
labdarúgócsapatok részére kistérségi versenyrendszer megszervezésére.
A Szentgotthárdon már korábban bevezetett mindennapos testnevelés osztályonként 3
testnevelésórát jelent, a másik két órában testnevelésórának nem minősülő foglalkozást kell tartani.
Elvárás valamennyi oktatási intézménytől, hogy ezt megszervezze az általános iskolák szintjén.
Végig kell gondolni ennek bevezetését a középiskolákban is. Szükség van ehhez a
sportegyesületekre is, ahol a rendszeresen foglalkoztatott gyermekek ilyen sportolása a
mindennapos testmozgás nem kötelező testnevelési óráinál beszámítható. Elvárás, hogy az iskolák a
mindennapos testmozgás rendjét tanévenként meghatározzák és a fenntartóhoz jóváhagyásra
bemutassák, amibe bele kell foglalni az egyesületektől elvárt teendőket is.
Összegezve: Szentgotthárd Város Önkormányzata fontos szegmensként tekint a sportra,
lehetőségeihez mérten támogatja, segíti a városban élők sportolását, igyekszik biztosítani részükre a
kulturált környezetet sportolásukhoz.
Közétkeztetés
Az önkormányzat minden köznevelési intézményben, bölcsődében és idősek vonatkozásában
megszervezi a közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére
vonatkozó elvárásoknak. Az önkormányzat az étkeztetést az intézményekben működtetett
konyhákon keresztül biztosítja. Az étkeztetési feladatokat az önkormányzat vállalkozói szerződés
alapján, a vállalkozó által az intézményekben üzemeltetett konyhákban látja el.
Az önkormányzat által biztosított közétkeztetés - amely gyakran a helyi nehéz anyagi helyzetű
családból származó gyerekek táplálkozásának elsődleges forrása – fontos, hogy megfeleljen az
érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak.
Az önkormányzat által biztosított közétkeztetés és az önkormányzati intézményekben piaci
szereplők által biztosított étkeztetés (pl. iskolai büfék) rendszeres ellenőrzése szükséges, szakember
bevonásával, hogy azok kínálata és az ételek minősége mennyiben felel meg az általuk ellátott
korosztályok egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak.
Az iskolai büfék esetében elvárás, hogy jelenjenek meg a kínálatban az egészségesebb táplálkozást
támogató gyümölcsök, joghurtok, gabonapelyhek, egészséges ételek.
3.10 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
Az Önkormányzat és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2005. évben kötött együttműködési
megállapodást, amely alapján az Egyesület végzi a városi közművelődési és turisztikai feladatok
ellátását, továbbá feladata a szakmai tevékenység koordinálása és felügyelete, valamint a városban
és a kistérségben zajló kulturális és turisztikai tevékenység fellendítése, eredményeinek értékelése.
Az Egyesület ezeken túl részt vesz az Önkormányzat ifjúsági feladatainak szervezésében,
koordinálásában is.
Az Egyesület munkájának célja elsősorban a város lakossága kulturális igényeinek feltárása és
kielégítése, korosztály és rétegprogramok szervezése, működő amatőr művészeti csoportok anyagi
és szakmai támogatása, ezen belül legalább fúvószenekar, énekkar működtetése, új művészeti
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együttesek létrehozásának generálása: néptánccsoport, ifjúsági amatőr színjátszó kör, kulturális
tevékenységet folytató civil szervezetek létrehozásának szorgalmazása. Színházi és koncert
előadások, kiállítások, városi nagyrendezvények szervezése, valamint a már működőkkel való
szorosabb együttműködés kialakítása is feladatát képezi az Egyesületnek. További feladata az
idegenforgalom terén elősegíteni a turizmus fejlesztését, turisztikai projektekben való
együttműködés, a turisztikai beruházások ösztönzése, szakmai segítségnyújtás és koordinálás a
turisztikai piac szereplőinek, továbbá a Turisztikai Információs Látogatóközpont üzemeltetésének
biztosítása, a város és térségének idegenforgalmi hírverése, népszerűsítése.
Az Egyesület a fenti feladatok ellátása során folyamatosan együttműködik az Önkormányzattal és
az intézményekkel. Az egyesületi forma előnyeit kihasználva további feladata a szervezetnek, hogy
pályázatok benyújtásával, illetve külső források felkutatásával segítse a kulturális élet feltételeinek
javítását és továbbfejlesztését Szentgotthárdon.
A város közösségi életét színesítik még azok a civil szervezetek, alapítványok, egyházi szervezetek,
amelyek tevékenységükkel közszolgálati, karitatív, egészségügyi, művészeti és kulturális célokat
ölelnek fel és tevékenyen vesznek részt a város kulturális életében. Ezeknek a szervezeteknek a
működését a lehetőségekhez mérten maximálisan támogatni kell, hiszen alulról szerveződnek,
sokféle kreativitás és a civil kurázsi hordozói. A piaci szereplőkkel szemben élvezik a biztosított
adókedvezményeket, kötetlenebb gazdálkodást folytathatnak, élvezik az állami támogatásokat. Az
életrevaló civil szervezetek elő is teremtik működésükhöz a tőkét, és olyan tevékenységet
folytatnak, amivel az állami szektor működésének a hiányait pótolhatják. Fontos ezeknek a civil
szervezeteknek a folyamatos kommunikációja egymással és az Önkormányzattal.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek, fiatalok támogatására, ők a jövő zálogai, akik
befolyásolható korban vannak, ezért nekünk, felnőtteknek kötelességünk figyelmet fordítani arra,
hogy szabadidejüket tartalmasan tölthessék el, a tehetséges, kiemelkedő személyiségeket
értékteremtő tevékenységre kell rábeszélni.
A gyermekeket, időseket is érintő fontos feladat a közbiztonság fenntartása, aminek aktualitását a
migráció erősödése is indokolja. Ezen felül az új helyi és az ausztriai munkahelyek miatt megjelenő
egyre több betelepülő vagy ingázó is okozhat legalább közlekedésbiztonsági problémát.
Helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai
A szociális intézmények feladatellátásában, a szolgáltatások mennyiségi, minőségi színvonalának
emelésében jelentős segítséget nyújthatnak az önkéntes segítők. Számos területen szükség lenne
munkájukra: egyedül élő, idős emberek látogatása, beszélgetés, lelki támogatás, szociálisan
hátrányos helyzetűek számára szervezett programokon, rendezvényeken segítségnyújtás,
felajánlások, adományok gyűjtése, szétosztása stb.
A Városi Gondozási Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal szerepel az EMMI esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásában,
közérdekű önkéntes tevékenység végzésében. Ezáltal lehetőség nyílik az önkéntesek bevonására.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban áll a Vas Megyei Önkéntes Centrummal.
Az intézmény fogadószervezetként nyilvántartásba került, így a Szolgálatnál az önkéntes munka
lehetőségei a potenciális önkéntes munkát keresők látóterébe kerültek. A Vas Megyei Önkéntes
Centrummal való együttműködési megállapodás szerint a Centrum segít az önkéntesek
toborzásában.
Havonta egy alkalommal szervezi meg a Szolgálat a Játszóházi foglalkozást, melyen önkéntes
kapcsolódik be a munkába.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban álló szociálisan hátrányos helyzetű
családoknál a családokban élő gyermekek iskolai felkészítése, valamint támogatása az önkéntes
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segítő feladata. Ezeknek a családoknak azért is nagyon fontos ez a fajta támogatás, mert a szülők
nem tudnak segíteni gyermekeiknek a tanulásban, a különórákat pedig nem tudják megfizetni.
Mindhárom önkormányzati intézmény lehetőséget biztosít foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részt vevő személyek részére önkéntes munkavégzésre, illetve a 2016. évben érettségiző tanulók
önkéntes munkavégzésére, a közösségi szolgálatra is.
3.11 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
A roma nemzetiség Roma Nemzetiségi Önkormányzat által becsült létszáma Szentgotthárdon:
18 év alattiak száma: 100 fő,
aktív korúak száma: 150 fő,
nyugdíjasok száma: 50 fő.
A legutóbbi, 2011-es népszámlálás nemzetiségre vonatkozó kérdéseire adott válaszokból (e
válaszadás önkéntes volt) pedig az derül ki, hogy Szentgotthárdon 52 fő vallotta magát roma
nemzetiségűnek (akkor még „cigány” volt a hivatalos megnevezése). Azaz egészen pontosan
ennyien jelölték be a nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti közösségben használt nyelv
válaszok legalább egyikénél ezt a nemzetiséget.
A hátrányos helyzetű roma családok megélhetési problémákkal küszködnek, a szülők többsége
munkaviszonyból származó jövedelméből nehezen tud megélni, és a számlák rendszeres feladása is
nehézséggel jár. Hagyományőrző, kulturális és sport rendezvényeik: Roma Közösségi Sportnap,
Mikulásváró ünnepély, melyek költségeit a feladatalapú támogatásból finanszírozzák. A nemzetiség
a helyi civil szervezetek közül a Szentgotthárdi Polgárőrséggel tart szorosabb kapcsolatot.
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3.12 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A szegénység egyik oka a tartós Közfoglalkoztatás továbbfolytatása.
munkanélküliség.
A nehéz anyagi körülmények között élők A jelenlegi, önkormányzati hatáskörben
jelenleginél célzottabb támogatása.
nyújtott támogatások felülvizsgálata, a
jövedelemhatárok emelése
A településrészek csatornázottsága nem Pályázati források felhasználásával a
teljes (Farkasfa, Jakabháza, Máriaújfalu)
csatornázottság arányának emelése a
településen.
Szentgotthárdon nincs Fiatal Házasok Fiatal
Házasok
Otthona
kialakítási
Otthona.
lehetőségének - 35 éves életkorig lakáshoz
jutási rendszer - megvizsgálása.
Az
önkormányzat
kevés
bérlakással Új bérlakások építése pályázati források
rendelkezik
felhasználásával.
Elöregedő,
korszerűtlen
infrastruktúra, Lakások,
intézmények
technológia az idősödő ingatlanállományban energiaracionalizálása,
energiaigényének
megújuló energiával való ellátása.
A jelenlegi buszpályaudvar elhelyezkedése Közösségi közlekedés feltételeinek javítása,
nem megfelelő.
új buszpályaudvar építése.
A közterületeken nagyobb számú és A térfigyelő kamerarendszer karbantartása,
gyakoribb rendőri jelenlétre lenne igény, a bővítése, közlekedésbiztonsági intézkedések,
térfigyelő kamerarendszer bővítendő, egyre a rendőri, polgárőri és közterület-felügyelői
növekvő feladatok és elvárások a közterület- jelenlét fokozása.
felügyelet felé.
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői
A társadalom egyik leginkább sérülékeny népességcsoportját a gyermekek alkotják, mert
szükségleteik, igényeik, érdekeik érvényre juttatása terén egyenlőtlen erőviszonyban állnak a
felnőttek döntési és cselekvőképességével. Hogy függő helyzetük miatt egészséges fejlődésük és
felnőtté válásuk ne kerülhessen veszélybe, többletjogok és támogatások illetik meg a gyermekeket.
A gyermekeken belül is egyes csoportok körültekintőbb, fokozottabb segítséget igényelnek. Ide
tartoznak a fiatalabb életkorú, a fogyatékossággal élő, a tartós betegségben szenvedő gyermekek,
valamint ide sorolhatóak a bántalmazást átélt gyermekek is.
Minden társadalom felelős a gyermekek sorsáért. Az, hogy gyermekeink milyen felnőtté válnak, az
őket körülvevő felnőttektől, a társadalomtól függ. A családok a gyermekek vállalásával a
társadalom jövőjét alapozzák meg, a jövőbe fektetnek be, ezért segítséget igényelnek. A kisgyermek
nemcsak a család, hanem a társadalom számára is érték, a legdrágább kincs, a jövő. A társadalom
felelőssége is, hogy milyen körülmények között neveljük gyermekeinket. Meghatározó a lakóhely,
ahol a családok élnek, ahol gyermekeiket nevelik. Nem mindegy, hogy milyen ellátásokat,
lehetőségeket vehetnek igénybe a településen, ahol élnek.
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülő vagy más hozzátartozó
gondoskodásából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A
gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
A gyermekvédelem hatáskörébe – tágabb értelemben – lényegében beletartozik a gyermek
születésétől felnőtté válásáig minden, ami az ő érdekében vele és körülötte, a családban, az
óvodában, iskolában, a munkahelyen, a társadalom bármely területén történik.
A gyermekvédelmi rendszer működtetése és fenntartása állami és önkormányzati feladat.
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek
nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít.
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben
élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért
nagy jelentőségű az önkormányzat által szervezett, intézményekben történő közétkeztetés.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy az
anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermeket a családja képes legyen a saját otthonában nevelni,
gondozni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a nyugdíjminimum
százalékában meghatározott jövedelemhatár az elmúlt években nem emelkedett. A kedvezményre
elsősorban azon gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknek legalább az egyik szülője munkanélküli,
illetve egyéb alacsony összegű ellátásban, például GYES-ben részesül.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermekintézményi térítési díj
kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló gyermekek
részére 100 %, ennél idősebb gyermekek esetén 50 %), évente két alkalommal 5.800-5.800,- Ft
összegű (2015. évben) természetbeni támogatásra jogosít.
Az igénybe vehető kedvezmények jellege miatt az egészen kis gyermekek, akik még nem, valamint
a felsőfokú tanulmányaikat folytatók, akik már nem vesznek gyermekintézményi ellátást igénybe,
illetve tankönyvtámogatást sem kaphatnak, csupán az évi két alkalommal járó támogatásra
jogosultak ténylegesen. A 3 vagy több gyermekes családok a támogatás igénybevétele nélkül is
jogosultak tankönyvtámogatásra, illetve a térítési díj fizetésénél kisebb mértékű, illetve a 8.
osztályosnál idősebb gyermeknél nem érvényesíthető a kedvezmény.
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E támogatási forma jelentőségét növeli ugyanakkor, hogy felsőfokú oktatási intézménybe való
jelentkezésnél többletpontokat jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság.
4.1.1. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Ebből
Ebből
Rendkívüli
Rendszeres
Kiegészítő
tartósan
tartósan
gyermekvédelmi
gyermekvédelmi
beteg
beteg
gyermekvédelmi
Év
kedvezményben
kedvezményben
fogyatékos
fogyatékos
támogatásban
részesítettek
részesítettek
gyermekek
gyermekek
részesítettek
száma
száma
száma
száma
száma
2008
134
0
0
0
36
2009
128
0
0
0
33
2010
134
0
0
0
25
2011
121
0
0
0
29
2012
93
0
0
0
17
2013
85
0
0
0
17
2014
64
0
0
0
0*
2015
47
0
0
0
0*
2016
41
0
0
0
0*
*A támogatási forma 2013.12.31. nappal megszűnt.
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az
ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról
szóló 2015. LXIII. törvény alapján 2015. szeptember 1-jétől kibővültek a gyermekétkeztetésre
vonatkozó kedvezmények. Így azoknak a bölcsődei és óvodai nevelésben részesülő gyermekek
számára, akiknek családjában a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó jövedelem összege nem
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át, ingyenes étkeztetést kell
biztosítani.
4.1.2. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

év

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

50 százalékos
Ingyenes
Ingyenes
mértékű
Ingyenes
étkezésben
Óvodáztatási
Nyári
étkezésben
kedvezményes tankönyvrésztvevők
támogatásban étkeztetésben
résztvevők
étkezésre
ellátásban
száma
részesülők
részesülők
száma
jogosultak részesülők
iskola 1-8.
száma
száma
óvoda
száma 1-13.
száma
évfolyam
évfolyam
9
23
24
22
15
39
12
47
104

0
20
32
30
17
92
57
41
29

54
63
63
78
54
140
126
129
144

325
325
335
325
374
na
na
na
na

0
1
0
0
0
0
0
0
0

43
56
43
20
34
36
18
18
10

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok
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További rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó támogatási elem a nyári
gyermekétkeztetés biztosítása. A települési önkormányzatok számára 2007. évtől kezdődően
minden évben lehetősége nyílt kötött felhasználású állami támogatásból szociális nyári
gyermekétkeztetés megszervezésére. A nyári gyermekétkeztetést Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2007. évtől kezdődően minden évben biztosította a rászoruló és azt igénylő
gyermekek számára. A nyári gyermekétkeztetésben résztvevő gyermekek számának változását
az aktuális támogatás mértéke befolyásolta. Az önkormányzat annak érdekében, hogy minél
több gyermek számára biztosított legyen az étkezés, saját forrást biztosít.
Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV.
törvény 2014. január 1. napjával bevezette az önkormányzati segélyt a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott átmeneti segély és temetési
segély, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyett, azok összevonásával.
Egyúttal a szociális törvény módosításával felhatalmazta a települési önkormányzatokat, hogy
legkésőbb 2013. december 31-ig rendeletben szabályozzák az önkormányzati segély
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.
A törvénymódosítás célja az önkormányzati segély kialakításával a szociális ellátórendszer
átláthatóbbá tétele, az ellátások egyszerűsítése, az ügyfelek adminisztrációs terheinek és a
nyújtható támogatási formák számának csökkentése az egyaránt válsághelyzetek kezelését szolgáló
átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával.
A gyermekes családok részére történő önkormányzati segély biztosítása Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete alapján történt 2014. évben.
A jövedelemhatár az átmeneti segélyhez képest minimálisan emelkedett, az egyéb jogosultsági
feltételek gyakorlatilag megegyeztek a korábbi átmeneti segély jogosultsági feltételeivel.
2014. évben kiskorú gyermekeire tekintettel 40 család 82 alkalommal (2013. évben 44 család 99
alkalommal, 2012. évben 51 család 107 alkalommal, 2011. évben 56 család 114, 2010. évben 81
család 146 alkalommal) részesült önkormányzati segélyben. Elutasításra 5 esetben került sor,
melynek oka a jövedelemhatár túllépése volt. Az esetek körülbelül 50 %-ában az önkormányzati
segély természetbeni formában került megállapításra, elsősorban vásárlási utalvány, ezen kívül
lakbér, közüzemi díj hátralék átvállalása, tűzifa formájában.
2014. évben a gyermekes családok önkormányzati segélyezésére fordított összeg 1.057.000,- Ft
volt (2013. évben 973.132,- Ft, 2012. évben 1.070.644,-Ft, 2011. évben 1.352.000,- Ft, 2010.
évben 1.717.500,- Ft).
4.1.3. számú táblázat - 2014. évben önkormányzati segélyben részesülő családok száma
támogatási alkalmak szerint
1
2
3
4
alkalommal alkalommal alkalommal alkalommal
részesült
részesült
részesült
részesült
21
10
9
7
Az adatokból kitűnik, hogy az önkormányzati (korábban átmeneti) segélyben részesülő személyek
száma az elmúlt években folyamatosan csökkent. Az elutasítások száma alacsony, melynek oka,
hogy a személyesen nyújtott tájékoztatás alapján a jövedelemhatárt meghaladó érdeklődők be sem
adják kérelmüket.
Az ellátásra csupán a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek - akik nem elsősorban a
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gyermekes családok közül kerültek ki - válhattak jogosulttá, és a részükre nyújtott összeg egyre
kisebb vásárlóértéket jelent számukra.
BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
Szentgotthárd Város Önkormányzata minden évben csatlakozik a BURSA Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázathoz, így az utóbbi években 10 főt tudott támogatásban részesíteni 10 hónapon
keresztül, 2013-ig havi 2.000,- Ft/hó, 2014. évben 4.000,- Ft/fő összegben, mely támogatást a
felsőoktatási intézmény, ahol a hallgató tanul, kiegészíti.
A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elbírálásának szabályairól szóló
többször módosított 40/2003. (X. 30.) önkormányzati rendelet alapján a pályázatokat az
Önkormányzat Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága bírálja el. A
döntéshozatal rendjét az SZMSZ szabályozza.
4.1.4 számú táblázat – Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya

év

Magyar
Magyar
Magyar
Ebből
Ebből
Ebből
állampolgárságga
állampolgárságga
állampolgárságga hátrányo
hátrányo
hátrányo
l nem rendelkező
l nem rendelkező,
l nem rendelkező
s
s
s
általános
18 év alatti
óvodások száma helyzetű
helyzetű
helyzetű
iskolások száma
középiskolások
(fő)
(fő)
(fő)
(fő)
(fő)
száma (fő)

200
2
0
8
200
2
0
9
201
2
0
0
201
3
0
1
201
7
0
2
201
3
0
3
201
3
0
4
201
1
0
5
201
1
0
6
Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Mivel Szentgotthárdon szegregált lakókörnyezet nem található, ezért ennek a témának a kifejtése
nem releváns.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Védőnői ellátás jellemzői
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Városunkban a kötelező alapellátás keretében körzeti védőnői szolgálat és iskola- és ifjúsági
védőnői szolgálat működik. A védőnők tevékenységének jelentős szerepe van a kora gyermekkor
egészségügyi és szociális problémáinak feltérképezésében, illetve megoldások megvalósításában.
A védőnői álláshelyek száma a vizsgált időszakban nem változott – sajnos hosszabb ideje GYED,
GYES miatt a 3 körzeti védőnői állásból 2 betöltetlen -, az egy védőnőre jutó gyermekek száma
hasonló.
Az iskola-ifjúsági egészségügyi feladatokat 2 védőnő látja el, az oktatási intézményekben a
kötelező szűrővizsgálatokat rendszeresen elvégzik. A területi védőnők együttműködnek a házi
gyermekorvosokkal, a Rendelőintézet szülész-nőgyógyász orvosaival, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálattal, az iskola- és ifjúsági védőnőkkel és a SZEOB Játékvár Óvoda és
Bölcsődével.

év
2008

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
védőnői álláshelyek
Egy védőnőre jutó gyermekek
száma
száma
iskolaterületi
területi
iskola-ifjúsági
ifjúsági
5
57

2009

5

57

2010

5

55

2011
2012

5

53

Nincs adat

Nincs adat

2013

3

2

136

609 / 666

2014

3

2

134

732 / 658

2015

3

2

130

720 / 635

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Szentgotthárdon négy felnőtt háziorvosi körzet és két gyermekorvosi körzet működik a területi
ellátási kötelezettség biztosítása érdekében. Főállású iskolaorvosi státus nincs, de az iskolaorvosi
tevékenység ellátása a gyermekorvosok által megoldott.
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői
év

Betöltetlen felnőtt
háziorvosi
praxis/ok száma

2008
0
2009
0
2010 1 (2010.05.01-09.30.)
2011
0
2012
0
2013 1 ( 2013. 07.01-jétől)
2014 1 ( 2014. 08.01-ig )
2015
0

Háziorvos által
ellátott személyek
száma

Gyermekorvos
által ellátott
gyerekek száma

Felnőtt háziorvos
által ellátott
gyerekek száma

6516
6430
6366
6374
6412
6425
6100
6072

1645
1555
1484
1531
1512
1302
1361
1385

2
2
2
3
12
nincs adat
nincs adat
na
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Védőnői ellátás jellemzői
Városunkban a kötelező alapellátás keretében körzeti védőnői szolgálat és iskola- és ifjúsági
védőnői szolgálat működik. A védőnők tevékenységének jelentős szerepe van a kora gyermekkor
egészségügyi és szociális problémáinak feltérképezésében, illetve megoldások megvalósításában.
A védőnői álláshelyek száma a vizsgált időszakban nem változott – sajnos hosszabb ideje GYED,
GYES miatt a 3 körzeti védőnői állásból 2 betöltetlen -, az egy védőnőre jutó gyermekek száma
hasonló.
Az iskola-ifjúsági egészségügyi feladatokat 2 védőnő látja el, az oktatási intézményekben a
kötelező szűrővizsgálatokat rendszeresen elvégzik. A területi védőnők együttműködnek a házi
gyermekorvosokkal, a Rendelőintézet szülész-nőgyógyász orvosaival, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálattal, az iskola- és ifjúsági védőnőkkel és a SZEOB Játékvár Óvoda és
Bölcsődével.
Gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Szentgotthárdon négy felnőtt háziorvosi körzet és két gyermekorvosi körzet működik a területi
ellátási kötelezettség biztosítása érdekében. Főállású iskolaorvosi státus nincs, de az iskolaorvosi
tevékenység ellátása a gyermekorvosok által megoldott.
Gyermekjóléti alapellátás
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2005. július 1. óta biztosítja Szentgotthárdon és a
kistérségben a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást, amelynek keretében –
összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és oktatási-nevelési intézményekkel, illetve
szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat is ellát.
A szolgálat határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik és a szoros értelemben vett
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás mellett egyéb, kapcsolódó prevenciós és egyéb
programokat (játszóház, nyári gyermektábor, csoportfoglalkozások, gyermekek iskolai
korrepetálása, ingyenes ruhaosztás, tartós élelmiszer adományok gyűjtése, stb.) is megvalósít.
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése céljából a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat észlelő – jelzőrendszert működtet.
A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok, a
bölcsőde, az óvoda, az általános iskolák és középiskolák, a Nevelési Tanácsadó, gyámhivatal,
a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, egyházak, a helyi
önszerveződő közösségek, civil szervezetek. A jelzőrendszeri tagok intézményeinek
képviselői részt vesznek a havonta megrendezésre kerülő Családvédelmi és Egészségnevelő
Koordinációs Bizottsági ülésen. A Bizottsági ülés célja, a prevenciós feladatokon kívül, hogy a
szolgáltatásra szoruló gyermekeket és családokat érintő információkat megosszák egymással,
ezáltal az arra rászorulók komplex segítséget kapjanak nehézségeik megoldása érdekében. Az
információk rögzítése, a feladatok meghatározása és elosztása is megtörténik a részvevő
szakemberek között. A Bizottság tagjai megegyeznek a jelzőrendszer tagjaival.
2016. január 1. napjával az intézmény életében jelentős mértékű szakmai és formai átalakulás
következett be. A változások jogszabályi hátterét indikálta, hogy az Országgyűlés 2015. július
6-i ülésén elfogadta az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló
2015. évi CXXXIII. törvényt. Ennek értelmében az önkormányzat települési szinten a családés gyermekjóléti szolgálat, járásszékhely településen a család- és gyermekjóléti központ
keretében biztosítja és látja el a segítő tevékenységet.
Ez alapján a családsegítésre vonatkozó feladatokat továbbra is a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekjóléti szolgálat, továbbá a központ
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feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
szabályozza, továbbá az említett két törvényhez tartózó, a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.
7.) SzCsM rendelet rendezi. Az intézmény az átalakulást követően továbbra is változatlanul
működteti a helyettes szülői ellátást az alapszolgáltatás keretében, 1fő helyettes szülővel, aki 2
fő gyermeknek a befogadására alkalmas.
Mivel Szentgotthárd járásszékhely település, speciálisnak mondható helyzetéből adódóan a
szükséges integrációt követően a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd Intézménye
felállt, minden olyan szükséges változtatást végrehajtott, mely alapján a hatályos működési
engedély kiadhatóvá vált. A működési engedély határozatlan időre szól. A tanúsítvány a
jogszabályokban meghatározottak szerint kifüggesztésre került, 2016. április 13-tól érvényes.
A fent leírt jogszabályi háttérnek eleget téve, a fenntartóval közösen számos egyeztetést,
intézkedést követően 2 hónap alatt kialakították és felállították a szakma elvárásainak
megfelelően a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézményét.
Az intézmény által nyújtott korábbi szolgáltatások élesen elkülönítésre kerültek egymástól, a
korábbi családsegítő munkakörök helyett a család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében a
családsegítő munkakörök kerültek kinevezésre, továbbá a család- és gyermekjóléti központot
érintően az esetmenedzseri, a tanácsadói, illetve a szociális asszisztens munkakör alapján állt
össze a szakmai team.
A speciális feladatok kialakítása, külsős szakemberek – pszichológus, jogász, mediátor –
bevonását indokolták, akikkel az együttműködési megállapodások elfogadását követően, 2016
áprilisától indult el a konkrét segítő-tanácsadó tevékenység intézményünk keretei között.
A Központ által nyújtott speciális szolgáltatások:
Utcai szociális munka, melynek keretében heti rendszerességgel feltérképezték 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 olyan krízishelyzetben lévő gyermekkel nem találkoztak, akinél a
helyzet azonnali beavatkozást igényelt volna.
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 az intézmény a
gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult számára. Az év folyamán 2 kiskorú volt érintett,
akiknek a szolgáltatást a járásbíróság végzései alapján biztosították.
Kórházi szociális munka alapvető 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. Az intézmény felvette a kapcsolatot igényfelmérés céljából a Szentgotthárdon
működő Rehabilitációs Osztállyal, aki szükségesnek tartotta a kórházi szociális munka
biztosítását a Kórház keretei közt. Az egészségügyi intézménnyel kötött együttműködési
megállapodásnak megfelelően a kórházi szociális munkát a Család- és Gyermekjóléti Központ
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esetmenedzsere heti négy órában tudja biztosítani a rehabilitációs osztály betegei körében.
A készenléti szolgálat célja az intézmény nyitvatartási idején túl a felmerülő
krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A
készenléti szolgálat egy állandóan hívható, közzétett telefonszám biztosításával került
megszervezésre úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű, konkrét segítséget ad,
vagy ilyen segítséget mozgósít. A készenléti szolgálat keretében az esetkezelések száma egyre
gyakoribb, a klienskörön kívüli személyek is gyakorta kérnek konkrét tanácsadást, segítséget.
A pszichológiai tanácsadás célja, hogy a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetben lévő,
magatartási problémával, családi krízissel, tanulmányi nehézségekkel küzdő, veszteség
élményt (válás, gyászreakció) átélő gyermekek számára pszichológiai, életvezetési tanácsadást
biztosít előre egyeztetett időben. A pszichológus heti rendszerességgel, pénteki napokon
biztosít tanácsadást az együttműködési megállapodás alapján. A szakember előre egyeztetett
időpontok alapján végzi munkáját, folyamatos esetkezelést biztosít a gyermekeknek,
szülőknek egyaránt, illetve a kollégák is gyakorta konzultálnak a közös esetek kapcsán.
Lehetőség nyílt arra, hogy a pszichológus szakember csoportos szupervízió keretében segítse
elő a kollégák szakmai munkáját. Az esetkezelések során – ez 5 alkalmat ölelt fel – a lelki
terheltséget oldotta. A jogszabályi változásnak köszönhetően, mivel kötelező feladat a
szupervízió a Központok részére, konkrét lehetőséggé vált a kiégés szindróma kezelése is,
mely probléma a szociális ágazatban jelentős pályaelhagyást eredményez.
Jogi tanácsadás keretében az intézmény a kliensek részére ingyenes jogi tanácsadást biztosít
előre egyeztetett időpontok szerint, az együttműködési megállapodás alapján. A jogi
szakember az intézmény keretei között látja el a jogi segítségnyújtást, előre egyeztetett
időpontok alapján. Többnyire azokkal a kliensekkel foglalkozik, akiknél súlyos családi
konfliktusok vannak jelen a család életében, és ebből kifolyólag szükséges rendezni a család
kapcsolatrendszerét jogi vonatkozásban is.
A mediáció célja a konfliktuskezelés, melynek eredményeképpen pl.: házastársak, családok
megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. Speciális segítség a válás folyamatában,
főleg a kapcsolattartásra jogosult szülő és a gyermek alapvető jogainak a biztosítása
érdekében. Az intézmény 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 felügyelt kapcsolattartást is biztosított a 2 mediátor szakember.
A fent leírtak alapján érzékelhető, hogy a törvényi változások kapcsán az intézmény életében
az új feladatok megszervezése, ellátása, kiépítése nagy kihívást jelentett. A fenntartó
támogatása mellett indokolt volt a folyamatos szakmai konzultáció megyei és országos szinten
egyaránt.
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális
szempontból felvett
gyerekek száma
bölcsődébe beírt
(munkanélküli
Működő összes
bölcsődék
év
gyermekek
szülő,
bölcsődei
száma
száma
veszélyeztetett
férőhelyek száma
gyermek, nappali
tagozaton tanuló
szülő)
2008
1
42
2
40
2009
1
49
4
40
2010
1
46
2
40/07.01-től 54
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2011
2012
2013
2014
2015
2016

1
1
1
1
1
1

40
41
53
39
54
52

5
6
2
4
6
2

54
54
54
68
68
68

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Szentgotthárdon a bölcsődei férőhelyek száma 2010. július 1-jétől jelentősen emelkedett.
Ugyanakkor a férőhelyek számának emelkedése nem jelentette a beíratott gyermekek számának
növekedését, sőt 2011-2012. évben csökkenés mutatkozik.
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
év

családi napköziben engedélyezett férőhelyek
száma

családi napköziben a térítésmentes
férőhelyek száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi

Szentgotthárdon családi napközi nem működött a vizsgált időszakban, ezért a téma magyarázata
nem releváns.
Azon szentgotthárdi gyermekek, akik számára a helyi intézmények ellátása nem nyújt
megfelelő segítséget, legközelebb tőlünk 54 km-re, a Szombathelyen található "Aranyhíd"
Nevelési - Oktatási Integrációs Központ - Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola által biztosított szolgáltatásokat vehetik
igénybe. Az intézmény feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása 0 éves
kortól, a tankötelezettség befejezéséig, illetve a szakma megszerzéséig, a Közoktatási Törvény
előírásai szerint. A gyermekek napi szállítását a Városi Gondozási Központ által működtetett
támogató szolgálat gépjárműve biztosítja.
Védelembe vétel
A védelembe vétel a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetésére szolgáló hatósági
eszköz. Célja, hogy a szülőt vagy más törvényes képviselőt a gyermekjóléti szolgálat
családgondozójának közreműködésével hozzásegítse a gyermek veszélyeztetettségének a
megszüntetéséhez.
A védelembe vétel elrendeléséről szóló döntést hatósági eljárás előzi meg, amelynek résztvevői
a gyermek és szülei vagy más törvényes képviselője, illetve a családgondozó. Az eljárás célja
annak tisztázása, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer által jelzett, adott gyermekre vonatkozó
veszélyeztetettség fennáll-e, illetőleg a szülő a gyermek veszélyeztetettségét a gyermekjóléti
alapellátás önkéntes igénybevételével meg tudja-e, vagy meg akarja-e szüntetni, feltételezve
azt, hogy e segítséggel a gyermek fejlődése családi környezetében biztosítható.
A gyermek védelembe vételének elrendeléséről szóló döntés tartalmazza azokat a szülő, vagy
más törvényes képviselő és a gyermek által kötelezően teljesítendő konkrét esetre és egyénre
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szabott feladatokat, teendőket, melynek megvalósításával biztosítható a veszélyeztetettség
megszüntetése.
A védelembe vétel a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetésére szolgáló hatósági
eszköz. Célja, hogy a szülőt vagy más törvényes képviselőt a gyermekjóléti szolgálat
családgondozójának közreműködésével hozzásegítse a gyermek veszélyeztetettségének a
megszüntetéséhez.
2009. szeptember 1-jétől kezdődően volt lehetősége a jegyzői gyámhatóságnak arra, hogy ha a
gyermek veszélyeztetettsége elsősorban elhanyagolása miatt áll fenn, és a szülő vagy más
törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével
megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy a családi pótlék
célzott felhasználásával a gyermek fejlődése a családi környezetben biztosítható, a települési
önkormányzat jegyzője - a védelembe vétellel egyidejűleg vagy a gyermek védelembe
vételének fennállása során - a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról
határozhat. Eddig Szentgotthárdon elhanyagolás miatt nem kellett családi pótlékot
természetbeni formában nyújtani.
Ha a tanköteles, vagy a tankötelezettsége megszűnését követően nevelési-oktatási
intézményben tanulmányokat folytató gyermek (személy) a kötelező tanórai foglalkozások
tekintetében igazolatlanul mulaszt, az oktatási-nevelési intézmény igazgatójának jelzése alapján
a gyámhatóság az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai
foglalkozás után figyelmezteti az iskoláztatási támogatás jogosultját arra, hogy az adott tanítási
évben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanóra után kezdeményezi a kincstárnál az
iskoláztatási támogatás szüneteltetését.
4.3.5. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
év

védelembe vett 18 év
alattiak száma

Megszűntetett esetek száma a 18
év alatti védelembe vettek közül

veszélyeztetett
kiskorú gyermekek
száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

15
4
5
4
5
na
na
na

5
13
4
4
1
na
na
na

34
99
56
33
41
na
na
na

Forrás: TeIR, KSH Tstar

2013. január 1-től a védelembe vételi ügyek a járási hivatal hatáskörébe kerültek.
Az ideiglenes hatályú elhelyezés:
Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi
környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, ideiglenes elhelyezése szükséges.
Az ideiglenes elhelyezés azonnali helyzetfelismerést, feltárást feltételező eljárás, amikor a
gyámhatóságnak nagyon rövid idő (néha egy-két óra) áll rendelkezésére arra, hogy a tényállás
legteljesebb körű feltárása mellett a gyermek érdekében álló döntést hozzon és hajtson végre.
A gyermek ezzel a hatósági döntéssel kikerül a vér szerinti családjából és ideiglenesen más
hozzátartozóhoz, nevelőszülőhöz, vagy gyermekotthonba kerül. A szülő gondozási, nevelési joga az
ideiglenes elhelyezés időtartama alatt szünetel.
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi
XCIII. törvény alapján, 2013. január 1-jétől kialakításra és felállításra kerültek a járási hivatalok. A
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járások kialakításával egyes jegyzői hatás- és feladatkörök is átadásra kerültek. A jegyzői
hatáskörökből a járási gyámhivatal hatáskörébe kerülő gyámhatósági ügyek:
 családi pótlék természetbeni megállapítása,
 védelembe vételi ügyek,
 iskoláztatási támogatás szüneteltetése,
 ideiglenes hatályú elhelyezés
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése nem történt. Erre
vonatkozóan panasszal nem éltek.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
A gyermekek nevelését – oktatását Szentgotthárdon a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde, a Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény és a III. Béla Szakképző Iskola
és Kollégium intézmények látják el. Az Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény
tagintézményei 2010. július 1-jétől:
- Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma,
- Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános
Iskolája,
- Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény Arany János 1-4. Évfolyamos Általános
Iskolája
- Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény Magyarlak-Csörötnek 1-8. Évfolyamos
Általános Iskolája,
- Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás az óvodai nevelés megvalósítása érdekében
működteti Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményt. Az óvodai
nevelés 2015. szeptember 1-jétől 10 csoportban folyik. A vizsgált időszakban helyhiány miatti
elutasítás nem volt.
Az oktatás és képzés területén hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód
követelményének megsértése nem történt. Erre vonatkozóan panasszal nem éltek.
Az Önkormányzatnak továbbra is törekednie kell arra, hogy az elmúlt évtizedekben kialakított
köznevelési intézményrendszer fennmaradását minden lehetséges eszközzel támogassa. Biztosítani
kell a gazdasági szféra új munkavállaló családjai részére az intézményrendszerünk igénybe
vételének lehetőségét a bölcsődétől a középiskoláig, esetleg a „közösségi főiskoláig”.
A törvényi előírások alapján a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni az óvodai
nevelésről. Ez a kötelezettség magában foglalja a többi gyermekkel együtt nevelhető testi,
érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek ellátását is. Szentgotthárd Város
Önkormányzata intézményfenntartói társulásban közösen látja el fenntartói jogait e területen.
Nem kötelező feladatként, a gyermekjóléti alapellátás keretein belül bölcsődei ellátást nyújtunk a
SZEOB önálló szakmai egységként működő Tótágas Bölcsődéjében. Az épület az elmúlt
időszakban teljes felújításon esett át, részben pályázati erőforrások, részben fenntartói támogatás
igénybevételével, mely alapján már Szentgotthárdon is a modernkor igényeit kielégítve történhet a
legkisebbek gondozása, nevelése. A férőhelyek száma a pályázat kapcsán 68 főre emelkedett, így a
bölcsődés korosztály intézményi ellátása hosszútávon biztosított. Önkormányzatunknak támogatnia
kell minden olyan népszerűsítő intézkedést / programot, amely a bölcsőde kihasználásának
növelésére irányul.
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde óvodai intézményegységében a helyi
köznevelési rendszerben az óvodai csoportok a fenntartó által engedélyezett álláshellyel,
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felhasználható órakerettel, a jogszabályi előírásoknak megfelelően nevelnek. 2014. július 1-jétől
szervezeti átalakítást követően 13 óvodai (11 székhely és 2 kistérségi községi tagóvodai) csoporttal
működik. Az intézmény továbbra is nagy hangsúlyt fektet a nemzetiségi nevelésre, a székhely
Játékvár Óvodában biztosítjuk a szlovén és a német nemzetiségi nevelést egy-egy csoportban. A 3
éves kortól kötelező óvodáztatás és a létszámok alakulásának (letelepedő családok)
figyelembevételével az optimálisabb kihasználtság érdekében évente felül kell vizsgálnunk a
csoportlétszámok alakulását.
Továbbá a mennyiségi mutatók mellett a minőségi elvárásokat is szem előtt tartjuk. A székhely
óvoda néhány csoportszobája és a hozzátartozó mosdó helyiségek már nem a kornak megfelelő
állapotúak, felújításuk elengedhetetlen. A felújítások elkezdődtek, melyeket elsősorban pályázati
forrásból és önkormányzati támogatásból tudjuk biztosítani. Fejlesztésre vár a székhely óvoda
udvara is (út – járdaszakasz), mellyel további minőségi változást érhetne el az intézmény. Az
óvodai tornaszoba kialakítását elsősorban pályázati forrásból tudjuk megoldani.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 112/2015. számú határozatával
javasolta a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának mint a
SZEOB fenntartójának, hogy 2015. szeptember 1-jétől a SZEOB Játékvár Óvodájában a 11
csoportot 10 csoportra csökkentse, ezzel egyidejűleg az elfogadott 61 fő helyett 59 főben határozza
meg az intézmény létszámát (az óvodapedagógus álláshely 42 főről 40 főre csökken).
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 214/2012. számú határozatában
fejezte ki azt a szándékát, hogy 2013. január 1-jétől a saját tulajdonában álló, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KLIK) által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást az államtól a Szentgotthárd és
Kistérsége Oktatási Intézmény (SZOI) szentgotthárdi intézménye vonatkozásában képes vállalni. A
szeptemberi határozathozatal mindössze szándéknyilatkozat volt, a köznevelési intézmény
működtetésével kapcsolatos végleges döntést az októberi ülésen hozta meg a Képviselő-testület a
244/2012. számú határozatával. Ez alapján az Önkormányzat a működtetés kötelezettsége alóli
felmentési kérelmet nem nyújtott be. Az Önkormányzat a 2012. december 12-i képviselő-testületi
ülésén fogadta el az intézmény állami fenntartásba vételével kapcsolatos megállapodást. Mindezek
alapján 2013. január 1-jétől a KLIK látja el a SZOI fenntartásával kapcsolatos teendőket, a
működtető pedig az Önkormányzat.
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2.
év

Helyhiány miatt
elutasított gyermekek
száma (fő)

Ebből hátrányos /
halmozottan hátrányos
helyzetű (fő)

2008

0

0

2009

0

0

2010

0

0

2011

0

0

2012

0

0

2013

0

0

2014

0

0

0

0

2015

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai /2015. augusztus 31./
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

Az óvoda telephelyeinek száma

-

Hány településről járnak be a gyermekek

4

Óvodai férőhelyek száma

240

Óvodai csoportok száma

11
5.30-17-30.

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()

3 hét

Személyi feltételek

Fő Hiányzó létszám

Óvodapedagógusok száma

24

-

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma

23

-

Gyógypedagógusok létszáma

0

0

Dajka/gondozónő, pedagógiai asszisztens
Kisegítő személyzet

14
4

-

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

4.4.3 számú táblázat – Óvodai nevelés adatai 3
óvodai
3-6 éves
óvodába
óvodai
óvodai
óvodai
feladatkorú
beírt
gyógypedagógiai
év
gyermekcsoportok férőhelyek ellátási
gyermekek
gyermekek
csoportok
száma
száma
helyek
száma
száma
száma
száma
2008
358
12
285
2
260
0
2009
312
12
285
2
269
0
2010
300
11
260
1
246
0
2011
297
11
260
1
242
0
2012
296
11
260
1
247
0
2013
288
11
240
1
235
0
2014
286
11
240
1
229
0
2015
250
10
240
1
225
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

2015. év szeptemberétől az óvodai csoportok száma 1 csoporttal csökkent, a férőhelyszám azonban
változatlan maradt. A ténylegesen beíratott gyermekek száma is kisebb mértékű csökkenést mutat.
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4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele
2014-2015. év

3
éves

4 éves

5 éves

6
7 éves Összesen
éves

65

54

82

28

-

229

5

4

4

2

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

székhely
Az intézménybe beíratott gyermekek
létszáma
Más településről bejáró gyermekek
létszáma
az intézménybe beíratott, 20%-ot
meghaladóan hiányzott gyermekek
száma (az adott évből eltelt időszakra
vetítetten)
a beíratott gyermekek közül a hátrányos
helyzetűek létszáma
a beíratott gyermekek közül a
halmozottan hátrányos helyzetűek
létszáma
tagóvoda
Az intézménybe beíratott gyermekek
létszáma
Más településről bejáró gyermekek
létszáma
az intézménybe beíratott, 20%-ot
meghaladóan hiányzott gyermekek
száma (az adott évből eltelt időszakra
vetítetten)
a beíratott gyermekek közül a hátrányos
helyzetűek létszáma
a beíratott gyermekek közül a
halmozottan hátrányos helyzetűek
létszáma
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

A beíratott gyermekek nagy része szentgotthárdi, csupán 4 %-uk jár be más településről. 20 %-ot
meghaladó hiányzást csak 4 gyermek halmozott fel. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek száma alacsony, 6 illetve 0,8 %.
Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
A hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet fogalmát a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény határozza meg, mely szerint
 hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította;
 e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a
törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás
gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség
beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait
fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós
nevelésbe vettek.
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4.4.5 számú táblázat – A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása
az
intézménybe
az intézménybe
beíratott,
beíratott, 20%20%-ot
ot meghaladóan
fejlesztő
meghaladóan
beíratott
beíratott
hiányzott
foglalkozásban
hiányzott
halmozottan
hátrányos
hátrányos
részesülő
halmozottan
hátrányos
helyzetű
helyzetű
hátrányos
hátrányos
helyzetű
gyermekek
gyermekek
helyzetű
helyzetű
gyermekek
létszáma száma (az adott
gyermekek
gyermekek
létszáma
évből eltelt
száma
száma (az
időszakra
adott évből
vetítetten)
eltelt
időszakra
vetítetten)
Székhely
Csoport 1
3
0
1
0
0
Csoport 2
4
0
2
1
0
Csoport 3
1
0
0
0
0
Csoport 4
1
0
1
0
0
Csoport 5
1
0
0
0
0
Csoport 6
3
0
1
1
0
Összesen
13
0
5
2
0
A csoportok
összlétszámából
a 6 évesnél
0
0
0
3
0
idősebb
gyermekek
A csoportok
összlétszámából
a 7 évesnél
idősebb
0
0
0
0
0
gyermekek (ped.
szakszolgálat
véleménnyel)
Tagóvoda
Csoport 1
0
0
0
0
0
Csoport 2
0
0
0
0
0
Csoport 3
0
0
0
0
0
Csoport 4
0
0
0
0
0
Csoport 5
0
0
0
0
0
Csoport 6
0
0
0
0
0
Összesen
0
0
0
0
0
A
csoportok
0
0
0
0
0
összlétszámából
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a
6
évesnél
idősebb
gyermekek
A
csoportok
összlétszámából
a
7
évesnél
idősebb
gyermekek (ped.
szakszolgálat
véleménnyel)

0

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

A 2012/2013-as nevelési év a köznevelési intézmények számára jelentős változást hozott. 2012.
szeptember 1-jétől megkezdődött a magyar köznevelési rendszer átalakítása. 2012. szeptember 1jétől hatályba lépett az új Nemzeti Köznevelésről szóló törvény, melynek számos intézkedése
későbbi időpontokban vagy felmenő rendszerben vált / válik hatályossá úgy, hogy jelenleg is még
néhány paragrafusa él a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv-nek is. Ugyancsak szeptemberi
hatállyal lépett életbe a 20/2012. ( VIII. 31. ) EMMI rendelet is a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról, valamint a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. Jogszabályt alkottak többek
között még a Nemzeti Alaptantervről, a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről, a
nemzetiség óvodai nevelésének és iskolai oktatásának irányelvéről, a KLIK megalakulásáról,
továbbá törvényt alkottak a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vételéről is.
Az elmúlt ciklusban Szentgotthárd városában a nevelés-oktatás területén többször volt intézményi
átszervezés. Ezek közül a legmarkánsabb 2013. január 1-jétől, mikor is jogszabályi előírások
alapján megváltozott az intézmények fenntartói – működtetői joga. Ezen időponttól 2013. február
28-ig a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium fenntartása és működtetése a Szentgotthárdi
Tankerület, majd a KLIK Megyei Tankerületéhez tartozott. 2015. július 1-jétől a fenntartásával járó
feladatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium vette át. A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai fenntartását pedig a Szentgotthárdi Járási
Tankerület látja el, működtetője azonban - a Képviselő-testület döntése alapján - továbbra is
Szentgotthárd Város Önkormányzata maradt. Ebben az új rendszerben arra kell törekednünk, hogy
az alap-és középfokú oktatási intézményekben megfelelő infrastrukturális feltételeket tudjunk
biztosítani, melyhez a pénzügyi fedezetet a mindenkori költségvetésben tervezni kell. A
köznevelési intézmények állagmegóvására, korszerűsítésére, az oktatás eszközeinek pótlására, a
működtetési kötelezettségeinek teljesítésére évente tervet kell készíteni. Szentgotthárd Város
Oktatási Intézményeinek 2015. évi építési, felújítási, karbantartási ütemterve elkészült,
megvalósítása folyamatos. Ezen túlmenően figyelni kell az intézményekre vonatkozó pályázati
lehetőségeket – elsősorban akadálymentesítés, valamint az épületek energia-hatékony
korszerűsítése tárgyában.
A nagy múlttal rendelkező gimnáziumunk jövője érdekében közösen kell az érdekeket képviselni,
megtalálni ehhez az iskola olyan arculatát, amely vonzó a helyi és a térségi lakosoknak, az itt új
munkaerőként letelepedni kívánó, esetleg a megye más városaiban élő családok gyermekei számára
– itt elsősorban a nyelvi képzések, főként a szlovén és német nyelvi képzés előtérbe helyezését kell
propagálni. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a magas szintű nyelvi képzésre miként
épülhetne esetleg turisztikai, marketinges szakirányú képzés. A gimnázium esetében mind az
önkormányzatnak, mind a KLIK helyi Tankerületének kiemelt célja a megyei központosítás alóli
mentesség megkérése az intézményi státusz fenntartásához!
249

.
Szakképzés területén a Nemzetgazdasági Minisztériumnál el kell érni, hogy az OPEL, illetve a
régióban található nagyvállalatok és egyéb gazdasági szereplők igényeit maximálisan figyelembe
véve alakítsák a szakképzési palettát. Kiemelt célként kell szem előtt tartani a turizmushoz,
szolgáltatáshoz kapcsolódó képzéseket is (pl. szobaasszony, turisztikai ügyintéző, masszőr,
vendéglátós szakok stb). A turizmus fejlesztése szempontjából nagyon fontos igény a megfelelő
szakember-ellátottság. Egyben az újból megnyíló 4 csillagos szálloda, illetve további szálláshelyek,
megfelelő színvonalú és számú gyakorlati helyet is tudnak biztosítani az ezekben a képzésekben
résztvevők számára. A megfelelő kollégiumi ellátás biztosítása további vonzerőt jelenthet a városi
szakképzés számára.
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a
gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő
álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és
folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, de a
munkavállalóktól is. A változásokhoz való alkalmazkodásra való felkészítésben kulcsfontosságú
szerep jut az oktatási intézményrendszernek, amely alapvető szerepet játszik az ehhez szükséges
kompetenciák fejlesztésében.
Egy város élhetősége, fejlettsége szempontjából lényeges fokmérő, hogy mennyi fiatal tanul, él és
dolgozik, marad vagy tér vissza városába tanulmányai befejezése után. Ezzel együtt természetesen
a kulturális, közösségi élet intenzitását, minőségét is befolyásolják a fiatalok. Abban az esetben,
amennyiben lehetőség lenne városunkban a közösségi főiskola létrehozására, úgy akár több fiatal
maradna itthon középiskolai tanulmányai befejezését követően, növekedne a helyi munkavállalók
száma, a későbbiekben a Szentgotthárdon letelepedni kívánók aránya.
Az Opel új képzőközpontja, valamint a NYME Gépészmérnök képzése egy újszerű lehetőséget
kínál a közösségi főiskola létrehozására. A közösségi főiskola a hazai gyakorlatban teljesen új
intézményforma. A közösségi főiskolák létrehozásának célja, hogy megszűnjenek Magyarországon
azok a földrajzi értelemben vett „felsőoktatás-mentes övezetek”, ahol belátható közelségben nincs
jelen a felsőfokú képzések kínálata, némiképpen csökkentve ezzel az adott környéken élők esélyeit
a színvonalas képzésben való részvételre. Tekintettel arra, hogy ezeken a helyszíneken, üzleti
alapon és fenntartható módon eddig nem tudta megvetni a lábát a felsőoktatás, a hagyományos
intézményi struktúrától eltérő megoldást kell találnunk a problémára. Az új koncepció lényege,
hogy a közösségi főiskola a felsőfokú képzések működtetéséhez szükséges infrastruktúrát
biztosítja. A közösségi főiskola létrehozható valamely főiskola keretei között is, de nem jöhet létre
olyan településen, ahol már működik egyetem, és működésének engedélyezéséhez a miniszter
egyetértése szükséges. Nem cél, hogy ilyen intézmények tömegesen működjenek: a kormány csak
a felsőoktatáshoz való teljes körű hozzáférés céljának szempontjából releváns településeken
támogatja a közösségi főiskolák létrehozását. A közösségi főiskola ily módon történő létrehozása
azonban mindenképpen biztosítja azt, hogy a megfelelő képzési kínálat minimális befektetéssel is
elérhető legyen olyan településeken, ahol a felsőfokú képzések kínálata szűkös vagy egyáltalán
nincs meg, holott az adott település mérete, jelentősége indokolná azt.
Korábban a Kistérségi Társulás, 2013 augusztusától közvetlenül a Vas Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye által elérhetők a pedagógiai szakszolgáltatások. Az
intézmény működéséhez az Önkormányzat határozott időre használatba adta az Arany János u. 3.
sz. alatti épületet. Meg kell vizsgálni, hogy hosszabb távon hol, milyen keretek között biztosíthatók
tovább ezek a szolgáltatások (logopédia, nevelési tanácsadás, pszichológus).
A fentebb hivatkozott törvénymódosítás értelmében Szentgotthárd Város Önkormányzata
2015.június 15. napig nyújthatta be a nyilatkozatát arról, hogy a Szentgotthárd és Térsége Oktatási
Intézmény vonatkozásában a működtetői feladatokat 2015. szeptember 1-jétől el kívánja látni vagy
a működtetői feladatokat nem vállalja. A Képviselő-testület 113/2015. számú határozatával úgy
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döntött, hogy a Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény esetében a
– az Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola,
– a Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskola,
– a Vörösmarty Mihály Gimnázium,
– a Takács Jenő AMI
működtetéséről 2015. szeptember 1-jét követően is gondoskodik, működtetési kötelezettség
alóli mentesítési kérelmet nem nyújt be.
A Képviselő-testület elvben egyetértett a Szentgotthárd, Hunyadi út 27. szám alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlanban működő kollégium működtetésével 2015. szeptember 1. időpontot követően.

SZÉLL KÁLMÁN ÖSZTÖNDÍJRENDSZER
Szentgotthárd Város Önkormányzata helyi tanulmányi ösztöndíjat alapított, amelynek időszerűsége
a Szombathely - Szentgotthárd - Zalaegerszeg Járműipari háromszög megalakulásával még inkább
előtérbe került. Elismerve Széll Kálmánnak, Szentgotthárd volt országgyűlési képviselőjének,
Magyarország volt miniszterelnökének, Szentgotthárd gazdasági, társadalmi fejlődése érdekében a
XX. század eleji meghatározó munkásságát, az Önkormányzat Széll Kálmán nevével indította el a
szentgotthárdi diákok támogatására létrehozott ösztöndíjat.
Az ösztöndíj célja, hogy azon 11. és 12. évfolyamos középiskolai tanulók tanulmányait elismerje,
akik kimagasló eredménnyel (minimum 4,5-es átlag) rendelkeznek a szentgotthárdi Vörösmarty
Mihály Gimnáziumban, illetve a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban, továbbá, hogy azon
11. és 12. évfolyamos középiskolai tanulók eredményeit elismerje, akik a szentgotthárdi
középiskolákban tanulmányi eredménytől függetlenül rendkívüli kimagasló eredményt értek el
valamely tanulmányi, művészeti vagy sport területen. Az ösztöndíj lehetőséget nyújt továbbá azon
államilag finanszírozott, első képzésben (alap, mester és osztatlan képzés) résztvevő, első
diplomáját szerző, 26. életévét be nem töltött, nappali tagozatos, szentgotthárdi állandó lakcímmel
rendelkező, magyarországi hallgatói jogviszonyban álló főiskolai / egyetemi hallgatók elismerésére
is, akik számára a Szentgotthárdhoz való kötődés a jövőben is fontos és tanulmányaik során
szakmai, tudományos tevékenységükkel segíthetik a város fejlődését.
A középiskolás korosztályból a rendelet 4 +1 főt, a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók közül
3 főt támogat évente. Az ösztöndíj 10 hónapra nyerhető el, a középiskolás pályázók számára
5.000,- Ft/hó, a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók számára 10.000,- Ft/hó a támogatás
mértéke.
Az elkövetkező időben meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy az ösztöndíjrendszerbe a helyi
nagyvállalatok miként kapcsolódhatnak be, ezzel is támogatva az ösztöndíjrendszer kiteljesedését.
4.4.6. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma
Általános Általános
iskola 1-4 iskola 5-8 általános
évfolyamo évfolyamo iskoláso
napközis tanulók száma
tanév
n tanulók n tanulók k száma
száma
száma
fő
fő
fő
fő
%
33
2010/2011
366
405
771
43,7%
7
36
2011/2012
344
387
731
49,8%
4
2012/2013
357
363
720
32
44,7%
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.
2013/2014
.
2014/2015
.

350

322

672

327

373

700

2
35
2
35
2

52,4%
50,3

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatok

A tanévek adatait összehasonlítva megállapítható, hogy az 5-8. évfolyamon tanulók száma
csökkent, ugyanakkor az 1-4. évfolyamos tanulók szám 2012/2013. tanévben emelkedett.

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolák adatai

általános iskolai osztályok száma
tanév

általános iskolai osztályok száma
a gyógypedagógiai oktatásban

általános
iskolai
feladatellátási
helyek
száma

1-4
5-8
1-4
5-8
összesen
összesen db
évfolyamon évfolyamon
évfolyamon évfolyamon
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

16
16
16
15
na

16
15
14
13
na

32
31
30
28
30

1
1
1
1
na

1
1
1
1
na

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

Önkormányzati és intézményi adatok

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás
A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma

574

Más településről bejáró általános iskolások létszáma

174

Más településre eljáró általános iskolások létszáma

39

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma

53

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma

4

Önkormányzati és intézményi adatok

4.4.9. számú táblázat - Iskola személyi feltételek
252

.
Nem szaktanítást végző tanító
Szaktanítást végző tanítók száma

Fő Hiányzó létszám
0
0
37 0

Szaktanítást végző tanárok száma

54

2

Gyógypedagógusok létszáma

1

0

Gyermekvédelmi felelős
Iskolaorvos
Iskolapszichológus
Kisegítő személyzet

1,5
0
0
3

0
0
0
0

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

4.4.10. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali
oktatásban

tanév

8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma /
aránya a nappali rendszerű oktatásban
fő

%

2010/2011

108

100%

2011/2012

100

100%

2012/2013

104

100%

2013/2014

93

100%

2014/2015

103

100%

Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
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4.4.11. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele - telephelyi bontásban
2012-2013.
tanév
HHH
SNI
Létszám,
HH tanulók
Sajátos SNI tanulók
tanulók
tanulók
amelynek
Tagozat
aránya az Halmozottan
nevelési aránya az
MagánHátrányos
aránya az
számából Évismétlők
alapján
Telephely1
megLétszám Napközis Bejáró
osztály
hátrányos
igényű
osztály
tanulók
helyzetűek
osztály
a hhh
száma
integrációs
nevezése
létszámához helyzetűek
tanulók létszámához
száma
létszáma
létszámához
tanulók
normatívát
viszonyítva
létszáma
létszáma viszonyítva
viszonyítva
száma
igényelnek
1. évf. A
osztály

19

19

1

3

16%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

18

18

2

3

17%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

22

21

6

3

14%

0

0%

2

9%

0

0

1

0

22

21

1

4

18%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

2. évf. A
osztály

23

21

4

6

26%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

2. évf. B
osztály

24

24

9

5

21%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

2. évf. C
osztály

19

19

2

4

21%

0

0%

3

16%

0

0

0

0

2. évf. D
osztály

17

15

4

6

35%

0

0%

2

12%

0

0

0

0

3. évf. A
osztály

23

18

4

4

17%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

3. évf. B
osztály

23

21

8

2

9%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

3. évf. C
osztály

23

22

2

6

26%

0

0%

1

4%

0

0

0

0

1. évf. B
osztály
1. évf. C
osztály
1. évf. D
osztály

.
3. évf. D
osztály

22

20

6

6

27%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

4. évf. A
osztály

22

12

3

2

9%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

4. évf. B
osztály

23

22

5

4

17%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

4. évf. C
osztály

25

21

6

4

16%

0

0%

3

12%

0

0

0

0

4. évf. D
osztály

23

19

3

7

30%

1

4%

3

13%

0

0

0

0

27

0

7

1

4%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

25

5

7

11

44%

1

4%

6

24%

0

0

0

0

29

8

9

2

7%

0

0%

0

0%

0

1

1

0

33

0

5

0

0%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

20

0

5

4

20%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

21

2

6

4

19%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

23

1

4

4

17%

0

0%

1

4%

0

1

0

0

28

0

11

0

0%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

7. évf. A
osztály

30

1

14

9

30%

1

3%

2

7%

0

0

0

0

7. évf. B
osztály

31

1

5

6

19%

1

3%

2

6%

1

0

0

0

23

0

5

0

0%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

5. évf. A
osztály
5. évf. A
osztály
5. évf. B
osztály
6. évf. A
osztály

8 évf.
gimn.
német
tannyelvű

8 évf.
gimn.

6. évf. A
osztály
6. évf. B
osztály
6. évf. C
osztály
7. évf. A
osztály

8. évf. A
osztály

8 évf.
gimn.

8 évf.
gimn.

255
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8. évf. A
osztály

24

0

8

5

21%

1

4%

0

0%

0

0

0

0

24

0

11

7

29%

0

0%

4

17%

0

0

0

0

19

0

1

1

5%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

Eltérő tant.
alsó
tagozat

9

7

4

9

100%

0

0%

0

0%

9

0

0

0

Eltérő tant.
felső
tagozat

6

4

3

6

100%

0

0%

0

0%

6

0

0

0

342

171

138

19%

5

1%

29

4%

1

2

2

0

8. évf. B
osztály
8. évf. C
osztály

Összesen:
720
Önkormányzati és intézményi adatok
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4.4.12. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton

Gimnázium (%)
tanév

Szakközépiskola
(érettségit adó
képzés) (%)

összlét
számo
n belül

HHHtanulók
körében

2008/20
09

23%

nem ismert

40%

2009/20
10

23%

nem ismert

55%

2010/20
11

44%

nem ismert

21,50
%

35%

nem ismert

41%

2011/20
12
országos
átlag:
2011/20
12

34,00%

Szakiskolai
képzés (%)

összlét
összlét
HHHHHHtanulók
tanulók
számo
számo
körében
körében
n belül
n belül
nem
ismert
nem
ismert
nem
ismert
nem
ismert

35,00%

37%
21,99
34,5
34%

nem
ismert
nem
ismert
nem
ismert
nem
ismert

29,00%

Speciális
szakiskola (%)

Nem tanult
tovább (%)

HHHösszlét- HHH- összlét- tanuló
számon tanulók számon
k
belül körében belül körébe
n
nem
nem
0%
0
ismert
ismert
nem
nem
0%
0,01%
ismert
ismert
nem
nem
0%
0%
ismert
ismert
nem
nem
0%
0%
ismert
ismert
2,00%

0%

nem
ismert

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok. Az Országos adatok forrása a statisztikai Tájékoztató Oktatási
évkönyv 2011/2012-es tanév
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4.4.13. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában
Az előző tanévben 250
Évfolyamismétlők
Magántanulók aránya
óránál többet hiányzó
aránya (%)
(%)
tanulók aránya (%)
tanév
HHHHHHHHHösszlétszámon
összlétszámon
összlétszámon
tanulók
tanulók
tanulók
belül
belül
belül
körében
körében
körében
nincs
nincs
2008/2009
0,6
0
0
nincs adat
adat
adat
nincs
nincs
2009/2010
0,2
0
0
nincs adat
adat
adat
2010/2011

0,24

2011/2012

0,11

országos
átlag
2011/2012

2,10%

nincs
adat
nincs
adat

nincs
adat
nincs
adat

0,3
0

0,003

nincs adat

0,007

nincs adat

0,80%

0,80%

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok. Az Országos adatok forrása a Statisztikai
Tájékoztató Oktatási évkönyv 2011/2012-es tanév.

Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
A képességeket differenciáltan fejlesztik. A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása
tanítási órákon, napközis csoportokban, tanulószobai foglalkozásokon valósul meg.
Valamennyi tanulónknak biztosított a felzárkóztatás lehetősége. A pedagógusok,
osztályfőnökök felismerik a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat, vizsgálják a lemaradás
okát, és eszerint végzik a felzárkóztatást, a fejlesztést. Külön fejlesztő csoportokat
létrehozása, ahol a más fogyatékossággal küszködő tanulók heti három órában szakképzett
fejlesztő pedagógus segítségét veszik igénybe.
Sajnos egyre több a beszédhibás gyermek. Beszédkultúrájuk fejlesztése érdekében lehetőséget
biztosít az intézmény a folyamatos logopédiai kezelésükre. A tanulási zavarokkal küzdő
tanulók problémáinak megoldásában a Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességeket
Vizsgáló Szakértői Bizottság szakemberei is segítenek. Az eltérő tantervű tagozatra járó
tanulók között több a középsúlyos értelmi fogyatékos, akik más intézeti elhelyezés helyett ide
járnak. Tanításuk többszörös energiaráfordítást igényel. A tagozat a nehézségek ellenére is
lehetőséget ad arra, hogy a város és városkörnyéki értelmi fogyatékos gyermekek speciális
képzési keretek között sikeresen felkészüljenek az életre, a továbbtanulásra. Az eltérő tantervű
tagozat az alapfokú iskola elvégzésére készít fel. Az integrált intézményen belül az intézmény
igény szerint működteti a dolgozók általános iskoláját, mely a város és városkörnyéki
jelentkezőket tudja fogadni.
A szociális hátrányos helyzeteket segítő program
A növekvő szegénység és egyenlőtlenség, a gyengülő szociális háló és a szociális kiadások
csökkenő aránya miatt egyre több a szociálisan hátrányba szoruló gyermek. A
létbizonytalanság stressz-hatása a gyermekek testi-lelki egyensúlyára, iskoláztatására is kihat.
Az iskolának is szembe kell néznie ezzel a gyakorlati kihívással. Elsődleges feladatunk a
szociálisan hátrányokkal küzdő családok feltérképezése, problémáik megismerése.
Ezek után a hátrányok leküzdését az alábbi tevékenységi formákkal segíti elő az integrált
intézmény:
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Napközi otthon
Osztályfőnöki órák keretében drog- és bűnmegelőzés
Kapcsolatfelvétel a pedagógiai szakszolgáltató intézményekkel (Család- és
Gyermeksegítő Szolgálat, gyámhatóság)
 Anyagi támogatások - Javaslat az önkormányzat felé, hogy a szociálisan rászoruló
tanulókat támogassa (tankönyvtámogatás, étkezési díjak átvállalása). Ezen kívül a
szociálisan hátrányos tanulók anyagi támogatására lehetőséget adnak az alapítványok,
a szülői munkaközösségek és a pályázatokon nyert összegek. Ennek területei: osztályés iskolai kirándulások, táborozások, színházlátogatások. Mértéke a költségek
nagyságától és a fent említett források anyagi lehetőségétől függ.
A Támogató Szolgálat
A fogyatékkal élő kiskorú gyermekek számára a speciális fejlesztésük érdekében Körmenden
és Szombathelyen lévő óvodai és közoktatási intézményekhez való eljutás elősegítésében
nyújt segítséget a Szolgálat napi szinten, ez azért nagy jelentőségű, mivel helyi szinten nem
biztosított a sérült gyermekek speciális ellátása. Fontos, hogy a szolgálat a szállító
szolgáltatással hozzájárult ahhoz, hogy két kiskorú gyermek 4 év folyamatos fejlesztés
eredményeként integrált keretek között kezdhette meg tavaly szeptemberben az iskolai
oktatást.
A fogyatékkal élő kiskorú gyermekek számára a speciális fejlesztésük érdekében Rumban és
Szombathelyen lévő közoktatási intézményekhez való eljutásban nyújt segítséget a Szolgálat
napi szinten. Ez azért nagy jelentőségű, mivel helyi szinten nem biztosított a sérült gyermekek
speciális ellátása. Fontos, hogy a szolgálat a szállító szolgáltatással az elmúlt években
egyrészt hozzájárult ahhoz, hogy több kiskorú gyermek többéves folyamatos fejlesztés
eredményeként integrált keretek között kezdhette meg az iskolai oktatását, másrészt a
szakmunkásképzés is így biztosítható számukra.
A súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülők számára mértékben nem mérhető segítség a
szállítás megoldása, mivel a szülőknek lehetőségük nyílt újból visszatérni a munkaerőpiacra.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Nincs
főállásban
foglalkoztatott
gyermekpszichológus a városban.
A SZOI Arany János Általános Iskola
tornaterme régi, rossz állapotú, nem felel meg
a követelményeknek.
Az óvodában egyáltalán nincs tornaszoba.

Gyermekpszichológus
foglalkoztatása
pályázati lehetőség függvényében.
A SZOI Arany János Általános Iskolában a
tornaterem átalakítása, illetve új tornaterem
kialakítása
–
pályázati
lehetőségek
kihasználásával. Az óvodában tornaszoba
kialakítása
–
pályázati
forrás
igénybevételével.
A kulturált szabadidő eltöltés feltételeinek
javítása, a szabadidős terek rendszeres
karbantartása, a lehetőségekhez mérten
történő folyamatos fejlesztése.
A városban és a településrészeken lévő, még
nem korszerűsített játszóterek felújítása.

A kulturált szabadidő eltöltés feltételei nem
megfelelően biztosítottak gyermekek/fiatalok
számára.
A városban és a településrészeken lévő
játszóterek egy része nem felel meg a
vonatkozó előírásoknak, korszerűtlen és
balesetveszélyes.
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni: sokszor maguk a
nők tiltakoznak a leghevesebben, amikor arról esik szó, hogy az otthoni, a munkahelyi, vagy a
közéleti szférában személyesen ők maguk, vagy a nők általában hátrányt szenvednek a
férfiakhoz képest. A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja
ugyan (pl. Alaptörvény, Munka Törvénykönyve, Ebtv.), de a nők és a férfiak között a
társadalom minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak feltárását és
felszámolását nem írja elő jogszabály.
A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben
gyökerező, legnehezebben tetten érhető igazságtalanság, nem könnyű fellépni ellene.
Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelkedően hátrányos helyzetben vannak
- a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények,
- a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya,
- a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása külön figyelmet és támogatást
igényel. Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, ha nem tudják felmutatni a
nyugdíjjogosultsághoz szükséges munkaviszonyt.
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A közösségi esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel a gazdasági és szociális
szférában a nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi
élet összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára. Az önkormányzat mint munkáltató
eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének.
A városban található, nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra és a
szolgáltatási szektor. A nők jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakörökbe szorulnak. A
várandós és kisgyermekes anyák visszatérése támogatott az önkormányzati munkahelyeken.
A nők anyagi kiszolgáltatottságát fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a
nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt.
A nők mindazon kihívásokkal szembesülnek a gazdaságban, mint a férfiak, de ezeken felül
még sajátosan női problémákkal is meg kell küzdeniük. A nők számára bizonyos
életszakaszaikban a munka és család egyensúlyának megteremtése nagyobb feladatot jelent.
Ezért lehetőséget kell teremteni arra, hogy ezen átmenetei életszakaszokban se szoruljanak ki
a foglalkoztatásból, és így a rugalmasabb, családbarát munkavállalási formák, munkaerő-piaci
modellek használatával gazdálkodjunk jobban a női erőforrásokkal.
Fontos hangsúlyozni az önkormányzat mint munkaadó jó példájának jelentőségét! El kell
érni, hogy az önkormányzati intézményeknél a családbarát, atipikus munkakörök kialakítása
felgyorsuljon.
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5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
év

Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

férfiak

nők

férfiak

nők

férfiak

nők

3074
3046
3035
3024

3221
3190
3248
3160

2888
2800
2862
2905

3057
3040
3109
3060

186
246
173
119

164
150
139
100

3127

3016

3029

2915

98

101

3116

2973

3029

2902

87

71

3169

2982

3092

2914

77

68

3139
2948
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

3056

2878

83

70

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

A fenti táblázat foglalkoztatottak rovata nemcsak a ténylegesen munkaviszonyban állók,
hanem azon személyek számát is tartalmazza, akik nem munkanélküliek, hanem pl. GYESben, GYET-ben stb. részesülnek.
A munkavállalási korú személyek és a foglalkoztatott személyek közül a nők száma a vizsgált
időszakban magasabb, mint a férfiaknál. Ugyanakkor a munkanélküliek közül a férfiak száma
magasabb.
5.1.2 számú táblázat -Támogatással foglalkoztatottá váló és vált nők adatai
Érintett létszám

2012.06. tény

2013. évi terv

2013.06. tény

Támogatással foglalkoztatottá váltat

971 fő

1150 fő

986 fő

Támogatás nélkül foglalkoztatottá vált

189 fő

325 fő

144 fő

Támogatással foglalkoztatottá váló nők

88 fő

130 fő

81 fő

Támogatással foglalkoztatottá vált nők

86 fő

164 fő

70 fő

Képzésbe bekapcsolódók száma

3 fő

36 fő

29 fő

Képzésbe bekapcsolódó nők száma

3 fő

10 fő

16 fő

Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Az iskolázottság alapvetően és nagymértékben befolyásolja a munkaerő-piaci elhelyezkedés
lehetőségeit. Az iskolázottság szintje és az elhelyezkedési lehetőség, illetve a jövedelem, a
betöltött pozíció között egyértelmű a korrelációs viszony.
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A munkaerőpiacon jelentős hátránnyal indulnak tehát az alacsony végzettségűek. Ide
tartoznak az általános iskolát sem végzettek, az általános iskolai, mint legmagasabb
végzettséggel rendelkezők, de egyes szakértők azokat is ide sorolják, akik ennél magasabb
végzettséggel is rendelkeznek (érettségi), ugyanakkor ezen kívül semmilyen szakmát nem
sajátítottak el, s ezért válnak munkanélkülivé.
A kimutatások alapján megfigyelhettük, hogy minél alacsonyabb a végzettség, annál inkább a
fizikai, illetve a szakképesítést nem igénylő munka dominál, amint azt a statisztikák mutatják:
akik az általános iskolát sem fejezték be, azoknak mintegy ötöde a „mezőgazdaság, halászat”
ágazatban dolgozik. A szellemi munka alapfeltételeként jelenik meg az érettségi, ennél a
végzettségi szintnél nagy változásokat tapasztaltunk a statisztikai kimutatásokban.
Az elhelyezkedésnél az adott munkakör betöltésére legalkalmasabbakat veszik fel. A
munkaerőpiacon az alacsony végzettségűek nem kapnak munkát, esélyük a
közfoglalkoztatásban realizálódhat.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben
rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi feladatok és
felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik
A kisgyermeket nevelő nők esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A
kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek
száma. A foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség demográfiai adatai nem
állnak teljes körűen rendelkezésre (gyermekszám, képzettség, családi állapot).
5.2. számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését
segítő szolgáltatások
bölcsődei
3 év alatti
működő férőhelyek
férőhelyek
működő
gyermekek
családi
száma
férőhelyek
száma
év
bölcsödék
száma a
napközik
családi
összesen
száma
önkortelepülésen
egyéb száma napközikben
mányzati
2008
286
1
40
0
0
0
40
2009
285
1
40
0
0
0
40
40/0740/07-012010
275
1
0
0
0
01-től 54
től 54
2011
263
1
54
0
0
0
54
2012
247
1
54
0
0
0
54
2013
235
1
68
0
0
0
68
2014
271
1
68
0
0
0
68
2015
238
1
54
0
0
0
54
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A családtervezés, az anya- és gyermekgondozás a védőnői szolgálat szakmai munkájában
jelenik meg. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő, várandós anyákra és
gyermekekre fokozott figyelmet fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással
kapcsolatos ismeretek átadását már várandós korban kezdik meg.
Segítséget nyújtanak a családi és szociális juttatások megismerésében. Családtervezéssel
kapcsolatosan a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül sor.
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5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás
területe
év

védőnők száma

0-3 év közötti
gyermekek száma

átlagos gyermekszám
védőnőnként

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

5
5
5
5
5
5
5
5

286
285
275
263
247
235
271
238

57
57
55
53
49
47
54
48

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

A fenti adatokból megállapítható, hogy a vizsgált időszakban a 0-3 éves gyermekek száma
csökkent, a védőnők száma viszont állandó maradt, ezért az egy védőnőre jutó gyermekek
száma is csökkent.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak (kapcsolati erőszak)
Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érintő
erőszakos cselekedetek nagy része felderítetlen marad. Mind a külföldi, mind a hazai adatok
azt mutatják, hogy minden ötödik nő él, vagy élt valaha olyan kapcsolatban, ahol a partnere
bántalmazta őt. Ezt az adatot tovább súlyosbítja, hogy a folyamatos lelki erőszakban élő nők
száma ennél jóval magasabb.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás a
városban nem elérhető.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységi körében tud ilyen helyzetbe került
családok, nők részére segítséget nyújtani.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Szentgotthárd képviselő-testületében mindösszesen 2 nő foglal helyet. Az önkormányzati
hivatal és az önkormányzati intézmények többségében női alkalmazottakat foglalkoztatnak.
Egyéb munkahelyre vonatkozóan az önkormányzatnak adata nincsen. Szentgotthárdon nincs
olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult volna.
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5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben
Képviselő-testület tagja

év

Városi bíróság és ítélőtáblák vezetői

Közgyűlések tagjai

Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

2008

12

1

0

0

0

0

2009

12

1

0

0

0

0

2010

12/8

1

0

0

0

0

2011

8

1

0

0

0

0

2012

8

1

0

0

0

0

2013

8

1

0

0

0

0

2014

8

1/2

0

0

0

0

2015

8

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2016

8
Helyi adatgyűjtés

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Szentgotthárdon nem jellemzőek, ezért az
önkormányzat tervei között nem szerepel ilyen jellegű intézkedés.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Egészségügyi
szűrővizsgálatok
hiánya/alacsony száma.
A szülők nagy részének gondot okoz
gyermekük nyári szünidejének hasznos
kitöltése.

A szűrések körének, gyakoriságának bővítése
a betegségek korai felismerése érdekében.
Nyári tábor létrehozása a Civil Fórum
tagszervezetei által.
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon.
Legjelentősebb az idősek foglalkoztatási diszkriminációja, mely súlyos következményekkel
jár, különösen a nők esetében. Habár az Ebktb. és Munka törvénykönyve is tiltja az életkor
alapú diszkriminációt, a magyarországi idősebb korosztály már 45-50 éves kortól nagyobb
mértékben kitett a foglalkoztatási diszkriminációnak, mint a hasonló korú uniós
állampolgárok. A kor alapú megkülönböztetés az új állások betöltésénél, a létszámleépítésnél
és az elbocsátásoknál is gyakori.
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői
Az előrejelzések szerint Magyarországon 2050-re az össznépességen belül a 65 éven felüliek
aránya meghaladja majd a 25%-ot.
Az 1990. és 2000. év közötti hazai születésekből számolt várható élettartam adatokból
megállapítható, hogy száz év alatt szinte megduplázódott a várható élettartam. Hatalmas
különbség van a két nem elérhető életkorában a nők javára. Ez a tény előre vetíti, hogy a
jövőben az ellátottak nagy számban női gondozottak lesznek.
Amíg 1990-ben az össznépességen belül 18,9 % volt a 60 év felettiek aránya, addig 2001ben már 20,4 %. A 70 éven felüliek aránya még dinamikusabban fejlődést mutat, e
korcsoport aránya 8,2 %-ról 10,3 %-ra növekedett.
A statisztikai adatok alapján az ország lakossága 1980 óta egyre gyorsuló ütemben fogy. A
népesség csökkenése és a társadalom elöregedése együtt megy végbe.
Öregedő társadalomban élünk, ezt a születéskor várható élettartam növekedése és a
születések csökkenő száma idézi elő.
A nyugdíjasok között magas az egyszemélyes háztartások száma, mely háztartások nagyobb
részét özvegy nők lakják.
Az időskorban jellemző megbetegedések mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az
idős ember egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási
képessége beszűkül.
A nyugdíjasok, illetve az idősek szociális helyzetének megítélése attól függ, hogy mihez
viszonyítunk. A nyugdíjasok között a szegények és a nagyon szegények aránya kisebb, mint
más csoportokban, mert a nyugdíj, bármilyen alacsony, még mindig magasabb összeget
jelent a többi szociális ellátásnál. Nagyobb összeg, mint a rendszeres szociális segély, a
családi pótlék, vagy a „semmi”. Emellett biztonságos. Ugyanakkor nincs sok „gazdag” idős.
A nyugdíjas háztartások körében sokkal kisebbek az egyenlőtlenségek, mint bármilyen más
társadalmi csoporton belül.
Anyagi helyzetüket befolyásolja, hogy az idősek általában kisebb családban, sok esetben
egyedül élnek. A jövedelmi viszonyokon kívül az árrendszer is befolyásoló tényező. Az
árstruktúra a gyermekes családok mellett elsősorban az idősek, a betegek rovására változott.
Ez a tendencia veszélyezteti bizonyos szükségletek (gyógyszer, háztartási energia)
kielégítését.
Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ a
társadalom nyújtotta életkörülményektől, társadalmi magatartástól.
A család ősi támogató rendszerének szétesésével, a fokozódó életritmusból adódóan stb. az
idősek és a fiatalok kapcsolata meglazult. Az idősellátásban dolgozó szakemberek napi
szinten tapasztalják az idős emberek elmagányosodását, elszigetelődését.
Az öregedés folyamatát nem szabad csak az egyén vonatkozásában vizsgálni, meg kell
figyelni azokat a társadalmi hatásokat, amelyek befolyásolják az idősödés folyamatát.
Mindenki előtt ismert, hogy az idős kor miatt megváltozik és drasztikusan csökken a
társadalmi életben való részvétel.
Az idős embereknek specifikus szükségleteik vannak, azért mert speciális a helyzetük a

266

.
felhalmozódott veszteségek miatt.
Romlik az egészségük, rosszabb lesz szerveik működése, nehezebben mozognak. Mindez
kiszolgáltatott helyzetbe hozza az idős embereket.
Megszűnnek korábbi begyakorolt feladataik, csökkennek tennivalóik. Az idős ember
korábbi közösségeiben megszűnik fontosnak lenni, ezért a feleslegesség érzete alakul ki
bennük.
Elmagányosodnak, mert lassan elhalnak mellőlük szeretteik, kortársaik. A munkaképesség
csökkenéssel a megélhetés anyagi feltételei is romlanak.
Az időskorban előforduló krízishelyzetek leggyakoribb okai a nyugdíjazás, társ,
hozzátartozó elveszítése, önálló életvitel feladása (pl.: bentlakásos intézményi elhelyezés),
súlyos betegség kialakulása.
6.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek
szerint
nyugdíjban, nyugdíjszerű
nyugdíjban, nyugdíjszerű
év
ellátásban részesülő férfiak
ellátásban részesülő nők
összes nyugdíjas
száma
száma
2008
1201
1593
2794
2009
1216
1581
2797
2010
1222
1557
2779
2011
1230
1550
2780
2012
1199
1533
2732
2013
1159
1537
2696
2014
1132
1504
2636
2015
1106
1499
2605
Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
A munkanélküliség az idősebb, 50 év feletti munkavállalókat sújtja nagyobb mértékben.
Részarányuk a csökkenő számuk ellenére évről-évre emelkedett.
A regisztrált álláskeresők számának alakulása korcsoportonként, havi átlag
Szentgotthárd
160
2011.
140

2012.

120
100
fő

80
60
40
20
0
25 év és alatta

26 - 50 év

50 év felett
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Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének
jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, bátran kijelenthetjük, hogy a munkaerőpiacon nincs, hacsak nem rendelkezik olyan speciális tudással, amiben hiány van.
A városban élő nyugdíjasok foglalkoztatásáról nincsenek adataink.
E korcsoport foglalkoztathatóságára, miként a többi munkanélküli többségére is, az
önkormányzat által generált, a civil szféra által létrehozandó munkahelyeken lesz esély. A jó
egészségi állapotban lévők egy része szívesen végez önkéntes munkát a közösség számára,
így ennek kihasználása fontos feladat volna.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
Az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások a város minden polgára
részére biztosítottak. Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező feladatának. Az
önkormányzat saját honlapot működtet, ahol a települést érintő friss hírek, információk is
elérhetőek. Az idősek informatikai jártasságáról nem készült felmérés, így nem rendelkezünk
pontos adatokkal arról, hogy e korosztály mennyire képes kihasználni az informatikával járó
lehetőségeket.
A speciálisan időskorúakat tömörítő Városi Nyugdíjas Klub, a Nyugdíjas Pedagógusok és
Barátaik Egyesülete és a Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete mellett a Harmónia
Egészségvédő Kör, a Diabetes Klub, a Horgászok Egyesülete, a Plébániai Karitász, az
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Szentgotthárdi Szervezete tagjai között találunk szép
számban aktív időskorúakat, akik e szervezetek keretei között hasznosan tölthetik el
szabadidejüket, új ismereteket szerezhetnek, élvezhetik mások társaságát. E civil szervezetek
összejöveteleiket heti vagy havi rendszerességgel tartják – de vannak akik ritkábban
találkoznak egymással, vagy éppen napi kapcsolatot tartanak. A többféle profilú szervezetek
változatos programokat nyújtanak tagjaiknak.
Az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az idősgondozás során a családi és egyéb mikroközösségi segítség nem elegendő, szükség van a
reális szükségleteket kielégítő intézményi formák működtetésére. Az idősgondozás legfontosabb
célja az idősek önellátó képességeinek megőrzése. Az otthon- és a településen maradás egyaránt célja
és érdeke az idős embereknek és a társadalomnak.
A Városi Gondozási Központ mint integrált szociális intézmény felelős gazdája az illetékességi
területén felmerülő gondozási, szolgáltatási igények maximális kielégítésének.
Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítja az étkeztetést, nappali ellátást, házi segítségnyújtást,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, fogyatékos személyek részére működtetett támogató
szolgáltatást, a pszichiátriai és szenvedélybetegek részére szervezett közösségi pszichiátriai
alapellátást, valamint családsegítést.
A szakma, a civil szervezetek, a megkérdezett lakosság jövőbeni elképzeléseit illetően tartós
bentlakásos intézmény létesítése rendszeresen felmerül. Ugyanis az idősellátás e lépcsőfoka hiányzik
a településen, s a tapasztalatok szerint igény lenne rá. Ez a lehetőség kedvező lenne azon idősek
számára, akik a településen élték le életüket. Itt élnek családtagjaik, rokonaik, ismerőseik, s ez által
nem helyeznék el őket 50-60 km-re lévő otthonba, ahol meg kell szokni az új környezetet, az
intézmény dolgozóit. Hiszen jól tudjuk, hogy az idős embert nagyon megviseli, ha kiszakítják addigi
életteréből. Ugyanakkor a családtagoknak, ismerősöknek sem kell órákat utazniuk, hogy
meglátogathassák hozzátartozóikat. Sok esetben a távolság az, ami miatt egyre ritkábban kerül sor a
látogatásra.
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Sajnos sem az önkormányzat, sem az állam vagy egyház által fenntartott, sem esetlegesen üzleti
alapon működő, magántőkéből fenntartott ilyen intézmény nincs a város területén. E tartós
bentlakásos intézményi elhelyezés valószínűleg még önkormányzati, illetve esetleges pályázati
forrásokból sem könnyen teremthető meg, mindenképpen szükséges ilyen téren már tapasztalattal
rendelkező vállalkozó társaság bevonása, szolgáltatás idetelepítése feltételeinek megteremtése (pl.
telek vagy épület, illetve közmű biztosítása).
Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások
A tartós betegséggel és/vagy fogyatékossággal élés az életkor előrehaladtával gyakoribbá válik.
Idősebb korban nagyobb a valószínűsége a magas gyógyszerköltségnek és annak, hogy ez jelentősen
megterheli az akár egyedül, akár családban élő időskorú anyagi helyzetét.
A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához
kapcsolódó kiadásainak a csökkentésére közgyógyellátási igazolvány állítható ki.
A közgyógyellátási igazolványra alanyi és normatív jogon jogosultak körét a törvény szabályozza.
A lakásfenntartási támogatás nagy jelentőségű lehetne az idősek körében, hiszen sokuk számára
jelentős anyagi megterhelést jelent a gyermekek kirepülése után, vagy házastársuk halála után
„üresen maradó”, magas rezsiköltségű lakás fenntartása. Ugyanakkor megszokott környezetüket
nehezen adják fel, erejükön felül is ragaszkodnak a megszokott otthonukhoz.
Az időskorúak által igénybe vehető szociális ellátások az időskorúak járadékán kívül gyakorlatilag
megegyeznek a bármely más korosztály által azonos feltételekkel igény bevehető ellátásokkal és
részletes bemutatásuk a 3.5 fejezetben található.
Az időskorúak által is igénybe vehető ellátások tekintetében elmondható, hogy a 60. év felettiek
aránya alacsony az ellátásban részesülők számához viszonyítva. Ennek oka egyrészt az, hogy a
jövedelemszámításnál viszonyítási alapként használatos nyugdíjminimum 2008. óta nem emelkedett,
a nyugdíjak emelése viszont, ha nem jelentős mértékben, de évenként megtörtént.
Másrészt oka lehet az is, hogy az időskorúak kevésbé ismerik az önkormányzat által biztosított
lehetőségeket, sok esetben mozgásukban korlátozottak, nehezebben mozdulnak ki otthonról.
Az önkormányzat anyagi helyzete miatt nem tud a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott ellátásoktól és jövedelemhatároktól jelentősen eltérni,
ezáltal elősegítve a Szentgotthárdon élő időskorúak szociális helyzetének javulását.
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma
év

64 év feletti lakosság száma

nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma

2008
2009
2010
2011

fő
1371
1371
1521
1462

fő
60
58
53
50

%
4%
4%
3%
3%

2012

1491

34

2,3

2013

1529

30

2%

2014

1559

37

2,4%

2015

1588

41

2,6%

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma

év

időskorúak járadékában részesülők száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

26
25
25
18
14
14
16
17
na

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő
hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve
alacsony összegű ellátásra jogosultak. Az ellátások közül ma még az időskorúak járadéka
helyileg és országosan is viszonylag kis létszámot érint. Ezen ellátást igénybe vevők alacsony
létszáma az ellátások szigorú jogosultsági feltételei – a házastárs jövedelmének
figyelembevétele – mellett a teljes foglalkoztatás mellett működő „régi” nyugdíjrendszerből is
adódik.
Az időskorúak járadékában részesülők száma várhatóan 10-15 év múlva fog megugrani,
mikor a rendszerváltozás után munkájukat tartósan elvesztő társadalmi csoportok elérik a
nyugdíjkorhatárt.
Az időskorúak járadékában részesülők számát nagyban befolyásolja a Szentgotthárdon
működő Pszichiátriai Betegek Otthona, hiszen a járadékban részesülők csaknem 100 %-a az
intézményben ellátott személyek közül kerül ki.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a
településen
Szentgotthárd Város Önkormányzata mindig igyekezett kiemelt figyelmet fordítani a
városban élő idősekre, életkörülményeikre, szociális támogatásukra, kulturális lehetőségeik
bővítésére, a Városi Gondozási Központ szolgáltatásain keresztül az intézményi ellátások
biztosítására. A városban számtalan önszerveződés, klub működik, amelyben az idősek
aktívan tevékenykednek.
Képviselő-testületünk 2008. októberi ülésén döntött a szentgotthárdi Idősügyi Tanács
megalakításáról, 240/2008.számú határozatával. A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy
fontosnak tekinti az időskorúak önszerveződésének támogatását, ezért egyetértett azzal, hogy
Szentgotthárd Városban Idősügyi Tanács működjön, jóváhagyta az Idősügyi Tanács
működésével kapcsolatos szabályzatot, amely meghatározta a Tanács összetételét, feladatait,
jogkörét, működési rendjét.
Az Idősügyi Tanács munkájáról megalakulása óta minden évben készült egy értékelő
előterjesztés. Ennek keretében az Idősügyi Tanács elnöke, Szentgotthárd Város polgármestere
számot adott az adott év történéseiről, az egyes üléseken tárgyaltakról, a működés
tapasztalatairól.
Az Idősügyi Tanács az általa elfogadott munkaterv alapján dolgozik - a munkatervét a tagok
javaslatai alapján, valamint a Képviselő-testület által tárgyalandó témák figyelembevételével
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alakítják ki. Alapelv, hogy minden időseket érintő, Képviselő-testület elé kerülő témában
kerüljön sor a véleménynyilvánításukra, továbbá visszajelzés a testületi döntések
fogadtatásáról. Továbbra is elmondható, hogy az Idősügyi Tanács tagjai mindig nagy
érdeklődést tanúsítottak és tanúsítanak az egyes témák iránt; nagyon aktívak és
kezdeményezők; számtalan felvetésük van.
Az Idősügyi Tanács tagjai rendszeresen megkapják az időseket érintő képviselő-testületi
előterjesztéseket, a témákat tárgyaló bizottsági ülésekre meghívást kapnak.
A Tanács munkájáról 2014 és 2015 májusában is készült beszámoló a Képviselő-testület
számára. Az Idősügyi Tanács üléseihez kapcsolódó anyagok (előterjesztések, meghívók,
jegyzőkönyvek) a Hivatal honlapján megtalálhatók.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Az egészséges életmódról, a betegségek
A lakosság minél szélesebb körére
megelőzéséről szóló felvilágosító előadások,
kiterjedően felvilágosító előadások,
programok hiánya/alacsony száma.
programok szervezése.
Az időskorú népesség aránya magas a Önkéntes segítői hálózat létrehozása. A
településen. Közülük sokan egyedül élnek.
szociális intézmények feladatellátásában, a
szolgáltatások
mennyiségi,
minőségi
színvonalának emelésében jelentős segítséget
nyújthatnak az önkéntes segítők.
Tartós, bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó Szakosított ellátást (ápolást, gondozást)
intézményi ellátás lehetősége hiányzik a nyújtó intézmény létesítése lehetőségének
településen.
megteremtése. Magántőke, állami szervezet,
egyházi szervezet bevonása bentlakásos
intézmény létrehozása érdekében – ehhez a
feltételek egy részének megteremtése az
önkormányzat által.
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7. számú táblázat - Vas megyében fogyatékossággal élők* megoszlása a fogyatékosság
típusa szerint 2011.
A fogyatékosság
típusa

Férfi

Mozgássérült
Gyengénlátó,
aliglátó
Vak
Nagyothalló
Siket
Súlyos belszervi
fogyatékos
Mentálisan sérült
(pszichés sérült)
Értelmi
fogyatékos
Beszédhibás
Beszédfogyatékos
Autista
Siketvak (látás és
hallássérült)
Egyéb
Ismeretlen
fogyatékossággal
élők

Nő

Összesen
Fő

a népesség %ban
4542
1,77
1255
0,49

2117
509

2425
746

78
541
99
469

103
663
67
450

181
1204
166
919

0,07
0,47
0,06
0,36

653

690

1343

0,52

745

639

1384

0,54

202
166
55
36

107
109
21
29

309
275
76
65

0,12
0,11
0,03
0,03

27
29
4898

22
39
5148

49
68
10046

0,02
0,03
3,91

Forrás: KSH – 2011. évi népszámlálási adatok

*Egy személy több fogyatékosságot is megjelölhetett, ezért a fogyatékkal élők száma eltér a
megjelölt fogyatékosságok együttes számától.
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon,
a népesség 5,7%-a. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak
aránya 43,6%, látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6
% (forrás: 10/2006. (II.16.) OGY határozat az Új Fogyatékosügyi Programról). A fogyatékos
népességen belül a mozgássérülteké a legnagyobb csoport. A fogyatékos személyek
demográfiai összetételére jellemző, hogy közöttük jelentősebb számban vannak időskorúak,
mivel a fogyatékos személyek nagy része nem születésétől fogva sérült, hanem életkora
előrehaladtával, betegség vagy baleset következtében vált azzá.
A 2011. évi népszámláláson a fogyatékosságra irányuló kérdés megválaszolása önkéntes volt,
a lakosság 89 %-a adott meg választ. 2011-ben a fogyatékkal élők száma 457 ezer fő volt, ez a
népesség 4,6 %-át jelenti. Megjegyzendő, hogy a népszámlálás ezen adatsora önkéntes
adatszolgáltatásra épül, a fogyatékosság „minősítése” szubjektív. Az előző népszámláláshoz
képest a magukat fogyatékkal élőknek valló személyek száma csökkent, ennek oka lehet
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módszertani (2011-ben már a tartós betegségek külön kategóriában szerepeltek), de
származhat abból is, hogy a fogyatékosság fogalma (különösen a kapcsolódó szociális
ellátások okán) az érintettek körében módosult.
Az utolsó népszámlálás adatai szerint Vas megyében a fogyatékos személyek száma 10.046
fő. Közülük a mozgássérültek vannak a legtöbben, számuk a megyében 4.542 fő.
A 2011. évi népszámlálás adatai szerint a fogyatékkal élők csupán 15 százalékát nem
akadályozta betegsége, fogyatékossága semmilyen tekintetben.
Három válaszlehetőség mellett a mindennapi életben előforduló akadályok közül a legtöbb
gondot a mindennapi rendszeres tevékenység elvégzése, valamint a közlekedés jelentette
számukra. Előbbi a fogyatékkal élők felének, utóbbi négytizedüknek okozott valamilyen
nehézséget. Több mint negyedük szorult segítségre az önellátásban, 24 %-uk a tanulásban,
munkavállalásban.
A fogyatékkal élők számára sérülésük a legkisebb problémát a családi (8,1 %) és a közösségi
életben (11 %) jelentette. A mindennapi életben leginkább a vakok, a beszéd- és értelmi
fogyatékosok, valamint a mozgássérültek rendszeres tevékenységeinél adódtak nehézségek. A
tanulásban, munkavállalásban az autisták, a mentálisan sérültek és az értelmi fogyatékosok
szorultak legtöbbször segítségre, míg a közlekedésben a vakok, a mozgássérültek és a
siketvakok. Az önellátás a vakoknak és az értelmi fogyatékkal élők számára okozta a legtöbb
gondot, míg a közösségi életben való részvétel az autistáknak és a siketeknek. A
kommunikáció és ismeretszerzés a siketeknek, az autistáknak, a beszédfogyatékosoknak,
valamint
a
nagyothallóknak
ment
legnehezebben.
(Forrás:http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00 .)
Mint általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékkal élők esélyegyenlősége érdekében
is a társadalmi szemléletváltás a legnagyobb kihívás. Mindenki számára világossá kell tenni,
hogy a fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata, és bár jelentős anyagi forrást
emészt fel, nem csupán pénz kérdése. Az egyenlő esélyű hozzáférés nemcsak liftek, rámpák,
speciális táblák alkalmazását jelenti, hanem azt a szemléletet is, amely a fogyatékos embert
egyenjogúnak és egyenrangúnak tekinti. Ennek egyik igen fontos eszköze az esélyegyenlőségi
tervek elkészítése és az abban foglaltak végrehajtása is.
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot
alkotják, évszázadok óta peremre sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja.
Közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a
mindennapi életük során a lakhatás és a közlekedési eszközök használata, a szociális és
egészségügyi ellátás, az iskolázottság és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi lét,
valamint sport és szórakozás terén is.
A fogyatékkal élők legnagyobb részének megélhetési forrása az alacsony összegű nyugdíj,
járadék, segély. A tartós egészségügyi problémákkal, illetve fogyatékkal élő emberek
munkaerőpiaci lehetőségei erősen behatárolódtak.
A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetésre adattal nem rendelkezik az
önkormányzat.
A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai anyagok,
amelyek alapon pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi,
foglalkoztatási helyzetéről.
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7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma
megváltozott munkaképességű
egészségkárosodott személyek szociális
év
személyek ellátásaiban részesülők száma
ellátásaiban részesülők száma
2008
556
5 (rendszeres szociális segély)
2009
2010
2011
2012

529
519
516
514

5 (rendszeres szociális segély)
7 (rendszeres szociális segély)
8 (rendszeres szociális segély)
7 (rendszeres szociális segély)

2013

508

17 (rendszeres szociális segély)

2014
2015

505
498

14 (rendszeres szociális segély)
29 (egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti ellátás)

Forrás: Teir, KSH Tstar

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
év

önkormányzati
fenntartású
intézményben

egyházi fenntartású
intézményben

civil fenntartású
intézményben

2008
2009
2010
2011
2012
2013

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2014.

3

0

0

2015

3

0

0

2016

3

0

0

Forrás: Helyi adatgyűjtés
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7.1.3. táblázat - A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények, szociális szolgáltatások
Állami/önkormányzati
2010

2011

2012

falugondnoki vagy
tanyagondnoki
szolgáltatás

0

0

0

0

étkeztetés

6

4

4

4

3

8

házi
segítségnyújtás
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
családsegítés

2013 2014

Egyházi
2015

2016

2010

2011

2012

0

0

0

0

0

0

0

4

4

6

6

0

0

0

2

3

1

1

1

0

0

10

6

6

4

4

4

0

na

na

na

na

na

na

na

0

0

0

0

0

0

Civil

2013 2014

2015

2016

2010

2011

2012 2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

közösségi ellátás
szenvedélybetegek
részére
közösségi ellátás
pszichiátriai
betegek részére
támogató
szolgáltatás

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

16

14

13

15

13

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

nappali ellátás

3

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forrás: helyi adatgyűjtés
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmény
Az önkormányzatnál igénybe vehető ellátások nagy része esetében a jogosultság nem a
fogyatékossághoz, hanem az alacsony jövedelemhez kötött. A fogyatékkal élők részére
igénybe vehető támogatások és kedvezmények nem feltétlenül az önkormányzat bevonásával
történnek. Nem nyilvántartott, hogy hányan élnek a tömegközlekedésben igénybe vehető
kedvezményekkel, az adókedvezménnyel.
A szociális ellátások igénybevevői között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos
személyek is, nyilvántartott adattal azonban nem rendelkezünk.
Támogató Szolgálat
A támogató szolgáltatás feladata, hogy a mozgásszervi, értelmi, hallási, látási, halmozottan
fogyatékos, valamint autista személyeknek biztosítsa a fogyatékkal élő személyek igényeinek
megfelelő szolgáltatásokat: személyi segítséget és személyi szállítást, információ, tanácsadás
nyújtását, hogy társadalmi integrációjuk külső segítség igénybevétele mellett minél teljesebb
mértékben lakókörnyezetükben valósuljon meg. A szolgáltatást egyrészt szociális rászorultság
alapján egyedül vagy családban élő, önmaguk ellátására nem képes súlyosan fogyatékos
személyek, másrészt szociálisan nem rászorultak, piaci alapon igényelhetik. Súlyosan
fogyatékos személy az, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában illetve
magasabb összegű családi pótlékban részesül. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az
igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére szóban vagy írásban történik.
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 szolgáltatás
igénybevétele önkéntes. Az igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére szóban vagy
írásban történik.
Személyi segítés körében elsősorban a következő tevékenységeket igénylik az ellátottak:
gondozási-ápolási tevékenységek, felügyelet biztosítása, háztartási segítségnyújtás,
segítségnyújtás közszolgáltatások igénybevételében, ügyintézés, mobilizáció lakókörnyezeten
belül, szállításhoz kapcsolódó személyi segítés.
A szállítást döntő többségében a fogyatékkal élő kiskorú gyermekek veszik igénybe, mivel
speciális fejlesztésük érdekében a szombathelyi és rumi közoktatási intézmények tanulói. Az
inaktív korosztály, az idősebb generáció a szállítás során elsősorban az egészségügyi
intézményekhez való eljutást és a temetőjáratot veszi igénybe.
Támogató szolgáltatás ellátási területe: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
településeinek közigazgatási területe (az Önkormányzati Társulás települései: Alsószölnök,
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Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves,
Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Szentgotthárd és Vasszentmihály).
A szolgálat 2009. január 1-jétől a befogadott pályázatok alapján finanszírozási szerződéssel
működik.
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
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.
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.
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Támogató szolgáltatást igénybe vevők adatai 2011-től 2014-ig az éves statisztikai jelentések
alapján
Támogató szolgálat
Település
2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31
.
.
.
.
.
.
Szentgotthár
24
21
24
21
26
26
d
Csörötnek
4
4
3
3
4
3
Rönök
1
1
1
1
0
0
Magyarlak
3
3
2
3
2
3
Rábagyarma
1
1
2
2
3
3
t
Szakonyfalu
1
1
2
0
0
0
Rátót
1
1
0
0
0
0
Összesen
35
32
34
30
35
35
2015. június 30-i ellátotti létszám megoszlása szociális rászorultság alapján
2015. június 30-i ellátotti létszám: 29 fő
Szociálisan rászorult
Szentgotthárd 8 fő

Szociálisan nem rászorult
13 fő

Magyarlak

2 fő

0 fő

Csörötnek

0 fő

4 fő

Rábagyarmat 0 fő

2 fő

Összesen

19 fő

10 fő

Az ellátottak 72 %-a Szentgotthárdon él, míg 28 %-uk a kistérségben. A fogyatékosság típusa
szerint: értelmi fogyatékos 4 fő, látássérült: 3 fő, mozgássérült 3 fő. Térítési díjat minden
ellátott fizet.
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2017. május 31-i ellátotti létszám megoszlása szociális rászorultság alapján
2017. május 31-i ellátotti létszám: 27 fő
Szociálisan rászorult

Szociálisan nem rászorult

Szentgotthárd 6 fő

17 fő

Csörötnek

0 fő

3 fő

Rábagyarmat 0 fő

1 fő

Összesen

21 fő

6 fő

Az ellátottak 78 %-a Szentgotthárdon él, míg 22%-uk a kistérségben. A fogyatékosság típusa
szerint: értelmi fogyatékos 2 fő, látássérült: 3 fő, mozgássérült 1 fő. Térítési díjat minden
ellátott fizet.
Ellátottak korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása
2015. VI. 30.-án (29 fő)
Támogató szolgálat

8

4

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

0

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.

2
0-5 év közötti fiú
0-5 év közötti lány
6-13 év közötti fiú
6-13 év közötti lány

Fő

6
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Ellátottak korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása
2017. V. 31.-én (27 fő)
Támogató szolgálat

10

Fő

8
6
4

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

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.

0

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

2

Forrás: Intézményi adatok

7.2. táblázat - Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2011. december 31-én
Korcsoport
0 – 5 éves
6 – 13 éves
14 – 17 éves
18 – 39 éves
40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
összesen

Férfi
1
5
0
1
0
1
0
2
1
1
12 fő

Nő
1
1
1
0
2
0
3
3
6
6
23 fő

Forrás: Intézményi adatok

Az életkori összetétel alapján két korosztály domináns: a kiskorú gyermekek és az idős
generáció. A fogyatékkal élő kiskorú gyermekek számára a speciális fejlesztésük érdekében
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Szombathelyen és Jákon lévő közoktatási intézményekhez való eljutás elősegítésében nyújt
segítséget a Szolgálat napi szinten. Ez azért nagy jelentőségű, mivel helyi szinten nem
biztosított a sérült gyermekek speciális ellátása.
A fogyatékkal élő kiskorú gyermekek számára a speciális fejlesztésük érdekében
Szombathelyen és Rumban lévő közoktatási intézményekhez való eljutás elősegítésében nyújt
segítséget a Szolgálat napi szinten. Ez azért nagy jelentőségű, mivel helyi szinten nem
biztosított a sérült gyermekek speciális ellátása.
Fontos, hogy a szolgálat a szállító szolgáltatással hozzájárult ahhoz, hogy két kiskorú
gyermek 4 év folyamatos fejlesztés eredményeként integrált keretek között kezdhette meg az
iskolai oktatást. A súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülők számára mértékben nem
mérhető segítség a szállítás megoldása, mivel a szülőknek lehetőségük nyílt újból visszatérni
a munkaerőpiacra.
Az inaktív korosztály, az idősebb generáció ellátottaink legnagyobb arányát képviseli, akinek
döntő többsége elsősorban a személyi segítést, az egészségügyi intézményekhez való eljutást
és a temetőjáratot veszik igénybe. Temetőjáratot a szolgálat havi 2 alkalommal, minden hónap
2. és utolsó péntekén működtet. A járat 15.00 órakor indul, és előre meghatározott
megállóhelyeken szállnak fel az igénylők.
A szolgálat rendelkezik egy Renault Trafic Pahe 115 típusú 8+1 férőhelyes mikrobusszal,
amely alkalmas kerekes székes személyek szállítására is. Rendelkezik mobil rámpával, 4+3
pontos biztonsági rögzítéssel, a busz oldalajtajához szerelhető kazettás lépcsővel és GPS
rendszerrel, kötelező és casco biztosítással, valamint a gépkocsi karbantartása a szervízhálózat
által folyamatos.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, melynek fogalma az
utóbbi években teljesen új értelmet kapott: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz
tartozó ember – azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmileg akadályozott,
autista és a súlyosan-halmozottan fogyatékkal élő emberek – speciális szükségleteinek
figyelembevételét kell a komplex akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés
megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti, amely
lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült embereken túl a látás- vagy
hallássérült, valamint értelmileg akadályozott emberek is igénybe vegyenek (hangos térkép,
könnyen érthető tájékoztató füzetek stb.).
Ma már nem pusztán épületek
akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk,
amely magában foglalja az épületek komplex akadálymentességét, de annál jóval több.
2009. legnagyobb fogyatékos ügyi sikere az, hogy az Országgyűlés 2009 novemberében
elfogadta a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV.
törvényt. A jelnyelvi törvény a siket, nagyothalló emberek nyelvi jogainak deklarálása mellett
a hazánkban működő ingyenes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás jogi szabályozását is tartalmazza.
Szentgotthárdon a közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése még nem 100 %os. Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítés, melynek betartása az
építésügyi hatóság feladata. A Városi Gondozási Központ, az egészségügyi intézmények
akadálymentesítése teljes körűen megvalósult.
7.3. táblázat - Fogyatékos személyek rendelkezésére álló helyi
szolgáltatások
Az adott évben a szolgáltatást igénylő fogyatékos személyek
száma
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ápolást, gondozást nyújtó intézmény

0

0

0

0

0

0

0

rehabilitációs intézmény
lakóotthon
támogatott lakhatás
átmeneti ellátást nyújtó fogyatékosok
gondozóháza

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

Forrás: helyi adatgyűjtés

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Közszolgáltatásokhoz,
kulturális
és
sportprogramokhoz
való
hozzáférés
lehetőségeihez, az akadálymentes környezet
nem 100 %-os.
Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat,
a szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen
korlátozott személyek nehezebben veszik
igénybe. Szükséges a támogatásuk a
szűrőprogramokra
történő
eljuttatásuk/eljutásuk terén.
Fogyatékkal élők, csökkent munkaképességű
személyek
elhelyezkedési
esélyei
nehezítettek.
Fogyatékkal élők, csökkent munkaképességű
személyek
elhelyezkedési
esélyei
nehezítettek.

Pályázati lehetőségeket kihasználva az
önkormányzat tulajdonában lévő épületek
akadálymentesítését meg kell oldani.
Elősegíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél
nagyobb számban vegyenek részt az
egészségügyi szűrővizsgálatokon.

Az
önkormányzat
intézményeinél
fogyatékkal élő munkavállalók alkalmazása.
Kapcsolatfelvétel
rehabilitációs
munkahelyeket biztosító foglalkoztatókkal,
esetleges szentgotthárdi telephelyük bővítése,
valamint szentgotthárdi telephely létrehozása
érdekében.
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
Szentgotthárdon a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy
számban vesz részt a civil szervezetek programjain. Az önkormányzat támogatja a
szervezeteket, azok rendezvényeit.
A 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése
A Szentgotthárdi Civil Fórum (a továbbiakban: Civil Fórum) azzal a céllal alakult 2005-ben,
hogy összefogja és koordinálja a szentgotthárdi civil szervezetek munkáját, tevékenységét.
Szekciói anyagi és emberi erőforrásaikhoz mérten látják el feladataik, rendszeresen
szerveznek programokat, előadásokat, ünnepi rendezvényeket, amelyekhez – ha az adott
egyesület igényelte – Szentgotthárd Város Önkormányzata a Civil Szervezeteket és
Városrészeket Támogató Alapból támogatást nyújtott.
A Szentgotthárdi Civil Fórum tagnyilvántartása 58 tagszervezet tart nyilván. A
Szentgotthárdon működő civil szervezetek közül a Civil Fórum tagjai az alábbiak:
I. Környezetvédelmi szekció
1. Horgász Egyesület
2. Kutyabarátok Egyesülete
3. Pro Natura St.Gotthárd Civil Összefogás
4. Kertbarátok Egyesülete
II. Egészségügyi-szociális szekció
1. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
2. Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete
3. Harmónia Egészségvédő Kör
4. Plébánia Karitász
5. Diabétes Klub
6. Ifjú Természetjárók Baráti Köre
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7. Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány
8. Egészségesebb Jövőért Alapítvány
9. Galagonya Szívklub
10. Rendelőintézet Szentgotthárd
11. Életfa Baráti Kör
12. Alfakör
III. Oktatási, művelődési és ifjúsági szekció
1. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete
2. Szentgotthárd Énekegyesület
3. 359.sz. Vajda János Cserkészcsapat
4. Pannon Kapu Kulturális Egyesület
5. Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület
6. Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány
7. Szentgotthárdi Fotóklub
8. Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért
9. Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú
10. Magyarországi Szlovének Szövetsége
11. Rába-Vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület
12. ENJOY Tánc és Sport Egyesület
13. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány
IV. Sport szekció
1. Szentgotthárdi Sportbarátok
2. Szentgotthárdi VSE
3. Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896
4. Városi Diáksport Egyesület
5. Szentgotthárdi Kézilabda Klub
V. Közéleti szekció
1. Szentgotthárdért Közalapítvány
2. Szentgotthárd Térvidéki Munkások
3. Hármashatár Baráti Kör
4. Nagyboldogasszony Plébánia
5. Szentgotthárd Barokk Templomért Alapítvány
6. ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány
7. Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület
8. Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület
9. Rábafüzesért Egyesület
10. Máriaújfaluért Egyesület
11. Farkasfa Jövőjéért Egyesület
A városban működő civil szervezetek elismerik és igénylik a Civil Fórum munkáját. Aktívan
tevékenykednek a kultúra, az ismeretterjesztés, a környezetvédelem, az egészségvédelem és a
szabadidős programok terén is. A különböző szervezetekben szerepet vállalók száma a város
lakosságának közel egyharmada, mintegy háromezer fő.
Rendszeresen megszervezik az „Egy szervezet - egy osztály” tavaszi és őszi szemétszedési
akciót, amelyen idősek és fiatalok egyaránt részt veszek; a Civilek Napját, valamint a
Kistérségi forgatagot, ahol a kulturális programot szolgáltató csoportok között találhattunk
nyugdíjas egyesületeket, de fiatal tánccsoportokat is.
Szentgotthárd Város Önkormányzata támogatásával 2011-ben a Civil Fórum megalapította az
„Év Szentgotthárdi Civil Szervezete Díjat”, amelyet 2012-ben a Pro Natura St. Gotthard Civil
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Összefogás Egyesület, 2013-ban a Harmónia Egészségvédő Kör, 2014-ben pedig a Nyugdíjas
Pedagógusok és Barátaik Egyesülete kapott.
2015-ben a Diabétesz Klub, 2016-ban pedig a Máriaújfaluért Egyesület kapta a fenti
kitüntetést.
A díjhoz pénzjutalom is jár, amelyet a Civil Fórum a Civil Alapból elnyert támogatásból
biztosít a jutalmazott szervezeteknek.
A Civil Fórum egyik legfontosabb feladata a szekciói által ellátandó feladatok összefogása,
koordinálása.
A Civil Fórum a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épületében, az Önkormányzat
támogatásával működteti a Civil Irodát, amelyet a civil szervezetek rendszeresen használnak
gyűléseikhez, rendezvényeikhez. Közfoglalkoztatási program keretében egy munkatárs is
segíti a Civil Fórum munkáját.
A Civil Fórum és a Hivatal között folyamatos a kommunikáció, negyedévente kerül sor
egyeztető megbeszélésekre.
A
Hivatal
lehetőséget
biztosít
a
civil
szervezetek
számára,
hogy a
www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon a „Civilek és az Önkormányzat” menüpont alatt
elhelyezzék beszámolóikat, eseménynaptáraikat. A Hivatal és az Önkormányzat ezen az
oldalon tájékoztatja a civil szervezeteket a rájuk vonatkozó aktualitásokról, eseményekről,
valamint a Civil Alapból történő támogatás igénylésének menetéről.
Az Önkormányzat bizonyos feladatokat a város civil szervezeteire bíz, amelyeknek
elvégzéséhez anyagi támogatást nyújt. Az alábbi feladatokat látják el a civil szervezetek,
illetve városrészek rendszeresen:
- kulturális feladatok – Pannon Kapu Kulturális Egyesület
- gyepmesteri feladatok ellátása – Kutyabarátok Egyesülete
- a Hársas-tó fenntartási feladatainak ellátása – Horgász Egyesület
- városrészi klubok fenntartása – Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület,
Farkasfa Jövőjéért Egyesület, Máriaújfaluért Egyesület, Rábafüzesért Egyesület,
Szentgotthárd Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete
- a városrészeken a közterületek kaszálása, rendben tartása – Jakabházi Faluszépítő és
Hagyományőrző Egyesület, Farkasfa Jövőjéért Egyesület, Máriaújfaluért Egyesület,
Rábafüzesért Egyesület, Zsidai ÖTE
A fenti feladatok ellátására az említett civil szervezetekkel támogatási illetve megbízási
szerződést kötött az Önkormányzat, és ezt tervezi a következő időszakra vonatkozóan is.
Civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége lefedi a
hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának, tehetségfejlesztésének, rehabilitációjának
támogatásától kezdve az időkorúak kulturálódásáig, a hagyományőrzésen át a lakosság
egészségi állapotának fejlesztéséig az alapvető közszolgáltatások (oktatás, egészségügy,
szociális szolgáltatások, kultúra, művelődés, közrend, közbiztonság) ágazataiban lehetséges
esélyegyenlőséget támogató szolgáltatások körét. A civil szervezetek célcsoportokkal
kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenységében jelentős szerepet játszanak a rendezvények,
melyek finanszírozását önkormányzat pénzügyi eszközökkel támogatja.
Az Önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenységéről
Szentgotthárd Város Önkormányzata partnerként kezeli a Civil Fórumot és annak tagjait, a
hatékony együttműködés érdekében minden évben foglalkozik a civil szervezetek és az
Önkormányzat kapcsolatával. 2014-ben is sor került a közös éves cselekvési programterv
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kidolgozására, az abban kitűzött célok eredményesen megvalósultak. Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2014-ben a következőkkel segítette a civil szervezeteket:
- A korábbi években kialakított munkakörben civil referenst foglalkoztatott, aki
közvetlen kapcsolattartóként segítette a civil szervezetek és az Önkormányzat, illetve a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal közti kommunikációt.
- A Hivatal épületében kialakított Civil Iroda fűtés- és áramköltségét a Hivatal
finanszírozta.
- A közfoglalkoztatási program adta lehetőségekkel élve bizonyos feladatokhoz
közfoglalkoztatottat biztosított.
- A Civil Fórum részére ingyenesen biztosított egy laptopot, továbbá a Civil Alapból
nyújtott támogatással egy asztali számítógép beszerzését is segítette.
- Külön menüpontot biztosított a Hivatal honlapján „Civilek és az Önkormányzat”
címen, ahol minden fontos és aktuális információ megtalálható a szentgotthárdi civil
szféráról.
- Negyedévente került sor konzultációra a Civil Fórum és Hivatal illetékesei között,
amelyen minden, az együttműködés szempontjából jelentős kérdést megvitattak.
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016-ban a következőkkel segítette a civil
szervezeteket:
- A korábbi években kialakított kapcsolt munkakörben civil referenst foglalkoztatott,
aki közvetlen kapcsolattartóként segítette a civil szervezetek és az Önkormányzat
illetve a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal közti kommunikációt.
- A Hivatal épületében kialakított Civil Iroda fűtés- és áramköltségét a Hivatal
finanszírozta.
- A közfoglalkoztatási program adta lehetőségekkel élve bizonyos feladatokhoz
közfoglalkoztatottat biztosított.
- Külön menüpontot biztosított a Hivatal honlapján „Civilek és az Önkormányzat”
címen, ahol minden fontos és aktuális információ megtalálható a szentgotthárdi civil
szféráról.
- Negyedévente került sor konzultációra a Civil Fórum és Hivatal illetékesei között,
amelyen minden, az együttműködés szempontjából jelentős kérdést megvitattak.
2017-ben elkészült Szentgotthárd Város Civil Koncepciója, amely összefoglalja azokat a
közös célokat, amelyeket az önkormányzat és a civilek el kívánnak érni a közeljövőben.
A nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége
Szentgotthárd földrajzi fekvéséből adódóan a városban és térségében szlovén és német
nemzetiség él, de élnek viszonylag kis létszámban romák is. Mindhárom nemzeti, illetve
etnikai kisebbség nemzetiség rendelkezik helyi nemzetiségi önkormányzattal, de a szlovének,
nyilván mert Magyarországon alapvetően erre a tájegységre tömörülnek, kiemelkednek azzal,
hogy Szentgotthárdon van a székhelye a Magyarországi Szlovének Szövetségének.
A szlovén nemzetiség szlovén nemzetiségi önkormányzat által becsült létszáma
Szentgotthárdon: 800 fő, ebből 18 év alattiak száma: kb. 220 fő, aktív korúak száma: kb. 350
fő, nyugdíjasok száma: kb. 230 fő.
A KSH 2011. évi népszámlálási adatai szerint Szentgotthárdon a szlovén nemzetiségűk
száma: 639 fő.
A nemzetiséghez tartozók szociális helyzete hasonló a Szentgotthárdon élő többi lakoshoz.
Nagy részük munkahellyel rendelkezik, aktív dolgozó. A szlovén nemzetiséghez tartozók
körében jellemző a nehézségekkel való szembenézés, azok leküzdésének a tudatos vágya, és
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bár a munkanélküliek száma, különösen a női munkahelyek csökkenése, érinti a szlovén
családokat, törekszenek más lehetőségek révén megélhetést biztosítani családjaiknak.
A szlovén családok, egyének lakhatási körülményei általában jónak, illetve elfogadhatónak
mondhatók, hajléktalanról vagy rendkívül rossz körülmények között élőről nincs tudomás.
A német nemzetiség német nemzetiségi önkormányzat által becsült létszáma Szentgotthárdon:
18 év alattiak száma: 100 fő, aktív korúak száma: 200 fő, nyugdíjasok száma: 75 fő.
A KSH 2011. évi népszámlálási adatai szerint Szentgotthárdon a német nemzetiségűk száma:
375 fő. A Szentgotthárdi járásban élő lakosok átlag élethelyzetétől nem eltérő.
A roma nemzetiség roma nemzetiségi önkormányzat által becsült létszáma Szentgotthárdon:
18 év alattiak száma: 100 fő, aktív korúak száma: 150 fő, nyugdíjasok száma: 50 fő.
A KSH 2011. évi népszámlálási adatai szerint Szentgotthárdon a cigány nemzetiségűk száma:
52 fő.
A hátrányos helyzetű roma családok megélhetési problémákkal küszködnek, a szülők
többsége munkaviszonyból származó jövedelméből nehezen tudnak megélni, és a számlák
rendszeres feladása is nehézséggel jár. Hagyományőrző, kulturális és sport rendezvényeik:
ROMA közösségi Sportnap, Mikulásváró ünnepély, melyek költségeit a feladatalapú
támogatásból finanszírozzák. A nemzetiség a helyi civil szervezetek közül a Szentgotthárdi
Polgárőrséggel tart szorosabb kapcsolatot.
Szentgotthárdon különösen színes és mozgalmas a nemzetiségi élet, ami integrálódik a város
mindennapi életébe, annak szerves részét képezi. A nemzetiségek önkormányzataik és civil
szerveződéseik tevékenységei révén hozzájárulnak Szentgotthárd közösségi, kulturális
életének, turisztikai attrakcióinak gazdagításához. Városunk önkormányzata pedig a saját
eszközeivel próbálja segíteni a területén élő nemzetiségek mindennapjait. Ez megnyilvánulhat
egy gesztusban is, mint például az önkormányzat által tavaly alapított és első ízben
decemberben, a nemzetiségek napján átadott Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj, vagy egy
egyszerű, eligazodást segítő feliratban, mint a hivatalunk épületében található háromnyelvű
eligazító tábla, vagy a nemzetiségek önkormányzatainak napi működését segítő operatív
feladatainak ellátásában a hivatalunk munkatársai részéről. De természetesen anyagi
támogatásban is megnyilvánul, hiszen a városi önkormányzat költségvetésében elkülönített
civil és városrészi keretből nemzetiségi önkormányzat és nemzetiségi civil szervezet is rendre
kap támogatást. Nem utolsó sorban pedig fontos, hogy a gyerekek is továbbvigyék, hordozzák
a nemzetiség nyelvét, kultúráját, hagyományait. Ehhez a család és civil közösségek mellett az
óvoda és az iskolák is nagy segítséget nyújthatnak.
A nemzetiségi nyelv és identitás megőrzése fontos feladat az oktatási intézményekben. A
nemzetiségi nyelv (szlovén és német) gyakorlását mind az óvodában, mind az általános
iskolában és a gimnáziumban is folytathatják a gyermekek.
For-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A város területén telepengedély köteles illetve bejelentés köteles tevékenységi körben három
szervezet foglalkoztat elsősorban megváltozott munkaképességűeket. A Pszichiátriai Betegek
Otthona az intézmény keretein belül szociális foglalkoztatást valósít meg, ugyanitt működik a
Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft. is.
A Főkefe Nonprofit Kft. Savaria Nett Pack gyáregysége rábafüzesi telephelyén megváltozott
munkaképességű szentgotthárdi, illetve kistérségünkben élőnek biztosít munkalehetőséget. A
telephely munkaellátottsága jó, folyamatos munkavégzés valósul meg, kórházak számára
infúzió összeszerelést végeznek. A foglalkoztatottak munkaidejét egyrészt hozzáigazították a
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tömegközlekedéshez, másrészt a cég által bérelt autóbusszal oldják meg a dolgozók
közlekedését.
Önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
témakörnél bemutatva.
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