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TARTALOMMUTATÓ  

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

munkájáról. 

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 

3. Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, 

feladatairól – különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező 

szolgáltatásaira. 

4. Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési 

terv végrehajtásáról, új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása. 

5. Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös 

tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a 

szelektív hulladék-gyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági 

visszajelzésekre. A környezetvédelmi program felülvizsgálata.  

6. SZEOB beszámolója a 2017/2018-as nevelési évről. 

7. Városi Gondozási Központ megüresedő álláshely betöltése iránti kérelem. 

8. Pedagógusok szakmai munkájának elismerése. 

9. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019. 

10. Nem kötelező önkormányzati feladok ellátásának vizsgálata. 

11. Élelmezési nyersanyagnormák-rezsiköltségek meghatározása. 

12. Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve. 

13. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból. 

14. 1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. 

15. 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítása. 

16. 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. 

17. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosítása. 

18. Távhőszolgáltatásról szóló helyi rendelet felülvizsgálata.  

19. Akasztódomb nyugati oldalán tervezett lakóterületen út-, illetve közműépítéssel 

kapcsolatos építőközösség létrehozása. 

20. Szentgotthárdi 1203/1, 1203/2, 1203/3 és 1205/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

(akasztódombi ingatlanok). 

21. Szentgotthárdi 1325 és 1327 hrsz-ú  ingatlanok értékesítése.    

22. Ingatlanvásárlás, 0807/1 hrsz-ú erdő (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság). 

23. Lakások értékesítése, eladási ár meghatározása. 

24. Lakás értékesítése. 

25. Megüresedett Deák F. utcai lakások értékesítése. 

26. Szepesi Ferenc lakáscsere ajánlata. 

27. Vincze Csaba ajánlata. 
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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 

2018. szeptember 19 -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

 

Ebben a hónapban nincs lejárt határidejü határozat. 

 

II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2018. SZEPTEMBER 

 

VÁROSÜZEMELTETÉS: 

 

 Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15-VS1-2016-

00011 

A Támogatási Szerződést (TSZ) június 16-án írtuk alá. A Felhívásban előírtaknak 

megfelelően a Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) elkészítettük. Ez alapján történhet 

a tervek elkészítése, melyet engedélyeztetés előtt szintén szükséges a kerékpáros 

tervzsűrivel és a Közreműködő Szervezettel véleményeztetni. 

Az 1. számú mérföldkőhöz tartozó 1. számú beszámolót a Közreműködő Szervezet 

elfogadta. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel történő tervegyeztetés, illetve a közútkezelői 

hozzájárulás kiadása elhúzódott, ezért a 2. számú mérföldkő módosítását kezdeményeztük 

2018.05.31-ig. A tervek engedélyeztetésre benyújtásra kerültek. 

A tervek engedélyeztetése megtörtént, az építési engedély 2018. július 31-én vált 

jogerőssé. A Képviselő-testület a 172/2018. számú Képviselő-testületi határozatban 

döntött a tervezői költségbecslés alapján a megvalósításhoz szükséges 33.451.000,- Ft 

2019. évi költségvetés terhére történő biztosításáról, azzal, hogy a kivitelező 

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során beérkezett árajánlatokat a kivitelezési 

szerződés megkötése előtt újra a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.  

Elindítottuk a közbeszerzési eljárást és kezdeményeztük a Közreműködő szervezetnél a 

már szerződéssel rendelkező költségsorokról a kivitelezési sorra történő 

költségátcsoportosítást. Jelenleg a hiánypótlás zajlik, melynek keretében kérik a 

kivitelezésre vonatkozó mérföldkövek (25-50-75-100 %-os teljesítés elérése) elérési 

dátumának pontosítását, valamint a költségvetési módosítási igény alátámasztáshoz 

valamennyi érintett költségvetési sorra vonatkozóan a hatályos, megkötött szerződések 

benyújtását. 
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 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. július 12-én 

megtartott ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd belterületi vízrendezési 

munkálatok 2017.” elnevezésű beszerzési eljárás eljárást lezáró döntéséről. A pályázati 

kiírásban a Kethelyi-mező vízrendezése (új 566,00 fm hosszúságú nyílt csapadékvíz-

elvezető övárok kiépítése, a fő csapadékvíz-elvezető irányokban 1756,00 fm hosszban a 

meglévő árkok folyásfenék burkolása), illetve a Bem J. utca 260,00 fm hosszúságú nyílt 

csapadékvíz-elvezető árkának burkolása árokburkoló elemmel szerepelt. A nyertes 

ajánlattevővel történő szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munkálatok 

megkezdődtek. Az új csapadékvíz-elvezető övárok vízjogi létesítési engedélyezési 

eljárásának elhúzódása miatt, illetve a rendkívül csapadékos 2018. év tavaszi időjárási 

körülmények, valamint építőanyag beszerzési gondok miatt a kivitelezési munkálatok 

hosszabb időt vesznek igénybe, ezért a kivitelezés határidejét 2018. augusztus 15-re 

módosítottuk. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2018. augusztus 31-én elindult. 

Kivitelező: Vízéptek Bt. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. november 20-

án megtartott ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd - Máriaújfalu városrészen a 

szennyvíz-csatornázással érintett önkormányzati tulajdonú és kezelésű utak KHEOP 

pályázati projektben nem elszámolható teljes szélességű burkolat-felújítása” elnevezésű 

beszerzési eljárás eljárást lezáró döntéséről. A KHEOP projektben sajnos csak állami 

tulajdonú és kezelésű utak esetében számolható el a szennyvízcsatornázás utáni teljes 

szélességű út helyreállítás, az önkormányzati utak esetében csak nyomvonalas helyreállítás 

végezhető el, illetve számolható el. Az eljárás nyertese a COLAS Alterra Zrt. lett. A 

nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. Teljesítés határidejét 2018. szeptember 

15-re módosítottuk az elhúzódó csapadékvíz-elvezetési munkálatok miatt. A szerződés 

teljesítése folyamatban van. 

 

 A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás korszerűsítése” 

elnevezésű eredményes nyílt közbeszerzési eljárás alapján az ENERIN Sümeg Energetikai 

Kft.-vel megkötött szerződés alapján teljes mértékben megtörtént a város közvilágítási 

hálózatának LED technológiás korszerűsítése. A beruházás során a város területén 1570 

db LED technológiás lámpatest felszerelésére kerül/került sor. A 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. 2018. július-augusztus 

hónapban hét egyedi hibát és 0 db szakaszhibát jelentettünk be. 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 folyamatban van. 

 

 Megrendeltük a  Kis utca 048/101 hrsz-ú ingatlannal szemben lévő oszlopra 1 db 

világítótest felszerelését, mely 2018. augusztus 28-ig felszerelésre került. Kivitelező: 

Solener Sygma Kft. 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd, I. számú szennyvízátemelő nyomóvezeték 

rekonstrukciójának tervezését, mely a szennyvízhasználati díjból kerül finanszírozásra. 

Tervező: Vasivíz Zrt. megbízásában Szimandel Dezső 

 

mailto:magyar.erik@enerin.hu
http://www.kozvilhiba.hu/
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 Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt között létrejött Bérleti 

Üzemeltetési Szerződés, valamint a GFT 2018. évi Felújítási-, pótlási terve alapján 

megrendeltük Szentgotthárdi vízellátási rendszer folyamatirányításának bővítését. 

Kivitelező: Vasivíz Zrt. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt között létrejött Bérleti 

Üzemeltetési Szerződés alapján megrendeltük a Szentgotthárd, Arany János utcában 185 

fm NA300 beton szennyvízcsatorna rekonstrukcióját. A munka tervezett befejezési 

határideje: 2018.12.31. Kivitelező: Vasivíz Zrt. 

 

 Megrendeltük és elkészült a város területén lévő zárt csapadék-csatornák mosatása 

(Füzesi u., Váci M. utca-Tótfalusi u. áteresz, Arany J. utca, Eötvös u., Petőfi s. u., Kossuth 

u.) Kivitelező: HEPI-HP Kft. 

 

 Megrendeltük és elkészültek a város területén lévő útburkolati jelek felújító festése. 

Kivitelező: ÚT-PIKTOR Kft. 

 

 Elkészült Szentgotthárd-Rábatótfalu városrész déli övárkainak műszaki terve. Tervező: 

Vízéptek Bt. 

 

 Megtörténtek az alábbi fakivágási munkálatok: 

o Deák F. u.17. előtt 4 db kiszáradt fa kivágása 

o Mártírok u. 11. előtt 1 db kiszáradt fa kivágása 

o Népek Barátsága Emlékműnél 1 db kiszáradt fűzfa kivágása 

o Ligetben 1 db kiszáradt fiatal fa kivágása 

 Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megrendeltük az alábbi munkálatokat: 

o Szentgotthárd, Honvéd u. 16.  beton folyóka helyreállítását 

o Rózsa F. utca ároktisztítását 

o Szentgotthárd-Jakabháza, 2520 hrsz-ú közút (a Fő út 33.-hoz vezető út) és a 

járda csatlakozása szintkülönbség helyreállítását 

o Alsópatak utca végén lévő leszakadás kőzúzalékos helyreállítását 

o József A. utcában 1273 hrsz-on gázcsonk elkerítését 

o Kossuth u. 2. mögötti parkolóhoz vezető (kisállat bolt sarkán) járdában lévő 

leszakadás feltárását, helyreállítását 

o Hunyadi u. szociális otthon előtt járdán víznyelő helyreállítását 

o Árpád u. - Arany J. utca sarkán a járdában lévő leszakadás feltárását, 

helyreállítását 

o Arany J. utca iskola előtt kőzúzalékos parkoló rendezését  

Kivitelező: Utplan ’95 Kft. 

 

 Elkészültek az alábbi munkák: 

o Máriaújfalu kultúrházhoz bevezető út helyreállítása 

o Farkasfa kultúrház főbejáratánál leszakadt áteresz helyreállítása 

o Szentgotthárd-Zsida, 777 hrsz-ú út kőzúzalékos javítása 

o Farkasfa, Zsilavek u., Kiserdő utca burkolat helyreállítási munkái 
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o Farkasfa, Alvég u. 4 előtt hídfej helyreállítása, árok iszapolás burkolás 

o Szentgotthárd-Rábatótfalu, Felsőpatak utca sérült rácsos folyóka javítása 

o Víznyelők, aknafedlapok helyreállítása (Árpád úti üzletsor előtti parkoló, 

Hunyadi utca 35 előtti járdán, Hunyadi utca 31 főbejárata előtt, Deák F. utca 

déli oldalán Borhotelnél járdában kör akna, Széchenyi iskolánál). 

Körbeaszfaltozásuk is hamarosan megtörténik 

o Árpád utca Club3-as mögötti betonburkolatú úton akna mellett leszakadás 

helyreállítása 

o Szentgotthárd, Arany J. u. Gondozóház előtt megsüllyedt padka kőzúzalékos 

feltöltése 

o Szentgotthárd, Alsó u. 2/a-ig ároktisztítása (cca. 50 fm hosszban) 

o Zsidahegyi bekötő úton leszakadt padka helyreállítása 

o Farkasfa, Kiserdő utcába kőzúzalék kiszállítása 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 225/2017. számú Képviselő-

testületi határozatában a közterület-felügyelet és a rendőrség kezdeményezésére  

Szentgotthárd, Rózsa F. utca Szent Erzsébet utcai kereszteződéstől a Tompa M. utca 

kereszteződéséig terjedő szakaszán megállási tilalmat rendelt el. A jelzőtábla kihelyezése 

után a korlátozással érintett útszakasz lakói lakossági beadványt nyújtottak be 

hivatalunkhoz. A kérelmüket megvizsgálva ideiglenes közútkezelői intézkedéseket 

rendeltünk el a Szentgotthárd, Rózsa F. utcában. A megállni tilos jelzőtábla visszakerül a 

Rózsa F. utca 20. számú ingatlan elé, a Rózsa F. utca Szent Erzsébet utcai 

kereszteződéséhez várakozni tilos jelzőtábla kerül kihelyezésre, illetve az utca érintett 

szakaszán 30 km/h - ás sebességkorlátozás kerül bevezetésre.  

A lakosság tájékoztatását követően ismételt lakossági megkeresés érkezett hivatalunkba, 

mely szerint az általunk elrendelt ideiglenes intézkedés sem oldja meg az utcában lakók 

parkolási nehézségeit, valamint a rendelkezéssel járó megnövekedett 

sebességtúllépéseket. 

Ennek okán ideiglenes közútkezelői intézkedésünket az alábbiak szerint módosítottuk: 

A Megállni tilos táblát visszahelyezzük eredeti helyére, a Rózsa F. utca 20. szám elé, 

továbbá 30 km/h-ás sebességkorlátozást rendelünk el az utca érintett szakaszán. 

A fenti intézkedések végleges jóváhagyására, illetve esetleges módosítására legkésőbb a 

Képviselő-testület 2018. októberi ülésén kerülhet sor. 

 

 A Szentgotthárd-Farkasfa városrészen a Fővég utcában Farkasfai lakosok jelzése és 

kezdeményezése alapján a bejelentő jelzésével egyezően tapasztaltuk az úttest 

megrongálódását, amit a helybeliek elmondása alapján az erdőkből fát szállító nagy 

gépek okoztak. A legegyszerűbb és leggyorsabb megoldásnak súlykorlátozó jelzőtábla 

ideiglenes kihelyezését láttuk a legjobbnak – egyezően a bejelentő farkasfaiak 

álláspontjával. Az önkormányzati közút állapotának védelme, illetve további 

állagromlásának megakadályozása meglátásunk szerint ezt a megoldást mutatta a 

legjobbnak. A táblák kihelyezését követően a Fővég utcában lakók által aláírt 

beadvány érkezett hivatalunkba, melyben sérelmezték az 5 tonnás súlykorlátozó táblák 

kintlétét. Ezért ezt az ideiglenes közútkezelő intézkedést felfüggesztettük, a 

súlykorlátozó jelzőtáblákat eltávolíttattuk. 

A fenti intézkedések végleges jóváhagyására, illetve esetleges módosítására legkésőbb 

a Képviselő-testület 2018. októberi ülésén kerülhet sor. 
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 Szentgotthárd város közigazgatási területén 2018. július 15-én délután nagy 

mennyiségű, felhőszakadás szerű eső zúdult, amely jelentős károkat okozott az 

önkormányzati utakban, a csapadékvíz-elvezető rendszereken. 171/2018. számú 

Képviselő-testületi határozatában döntött a Képviselő-testület a vis maior pályázat 

benyújtásáról az alábbi helyszíneken: 

o Szentgotthárd, Mikes K. utca helyreállítása: 375., 090/66. hrsz.; 

o Szentgotthárd, Fagyöngy utca helyreállítása: 3740/2. hrsz.; 

o Szentgotthárd, Váci M. útpadka, árok burkolat helyreállítása: 3727., 4455. 

hrsz.; 

o Szentgotthárd, Apáti utca helyreállítása: 3844. hrsz.; 

o Szentgotthárd, Vadvirág utca helyreállítása: 886., 4909. hrsz.; 

o Szentgotthárd, Szépvölgyi utca helyreállítása: 850., 861., 1601. hrsz.; 

o Szentgotthárd, Örökzöld utca helyreállítása, vízelvezető árok és átereszek 

tisztítása: 741.,733., 097/100. hrsz.; 

o Rábatótfalu, temető melletti 3881. hrsz-ú kőzúzalékos burkolatú út 

helyreállítása 

o Szentgotthárd- Farkasfa, Fővég utca 3327. hrsz. menti vízelvezető árok 

helyreállítása 

 

A pályázatot 2018. augusztus 23-án benyújtottuk. Saját forrás 2 720 023,- Ft (10 %), Vis 

maior igény 24 480 202,- Ft (90 %). A támogatási igény hiánypótlását 2018. szeptember 

4-én benyújtottuk. A Kincstár a pályázatokat papír alapon két másolati, részletes 

véleményének egyidejű csatolásával, 14 napon belül küldi meg a Belügyminisztérium 

részére. A pályázatról a miniszter a pályázat beérkezésétől számított 90 napon belül dönt. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017-ben szerződést kötött a Castrum Sec Kft-vel 

a Szentgotthárd város területén üzemelő térfigyelő kamera rendszer karbantartási 

munkáinak elvégzésére. A szolgáltató a féléves karbantartást elvégezte. A kamerarendszer 

meghibásodását 2018. szeptemberig 2 esetben jeleztük a Szolgáltatónak, melyet rövid 

határidőn belül kijavítottak. A Szentgotthárd, Füzesi u. – Hunyadi u. kereszteződésében 

lévő kamera meghibásodott, melynek javítását elvégezte a Szolgáltató. 

 

 A Szabadság téri Ligethez tájékoztató - figyelmeztető információs tábla kihelyezését a 

SZET Szentgotthárdi Kft. elvégzi. 
 

 2018. május 16-án a helyi rendőrőrs vezetőjével és kollégáival egyeztetést folytattunk a 

közterület-felügyelők és a helyi rendőrőrsön szolgálatot teljesítő rendőrök közös 

járőrözésével kapcsolatban. Az egyeztetés alapján a közös járőrözések június hónaptól 

megindulnak.  

 
 Az idei lomtalanítás időpontjáról a többszöri megkeresés ellenére a szilárd 

hulladékkezelési közszolgáltatótól még nem kaptunk tájékoztatást. Ezzel kapcsolatban egy 

közleményt jelentettünk meg a városi honlapon, amelyben egyúttal a hulladékudvarral 

kapcsolatos tudnivalókról a lakosságot ismételten tájékoztattuk. 
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 A Szentgotthárd-Farkasfa, illetve Máriaújfalu városrészen lévő Művelődési Házak 

bővítési munkálataival kapcsolatban (vizesblokk építés, illetve mozgáskorlátozott wc 

építése) garanciális bejárásokat kezdeményeztünk a beruházások műszaki ellenőri 

feladatait ellátó szervezetnél. 

 

 Árajánlatot kértünk a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épülete villamos 

hálózata felújítási, illetve strukturált hálózat kialakítása műszaki tervdokumentáció 

elkészítésére (felülvizsgálatára).  

 

 Megrendeltük a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épületében a 

katasztrófavédelmi felülvizsgálathoz szükséges munkálatokat: 

 villámvédelmi hálózat javítási munkái, villamos tűzvédelmi rendszer javítási 

munkái, villámhárító javítása 

 tűzvédelmi ellenőrzéshez szükséges munkálatok 

 villámvédelmi ellenőrzéshez szükséges munkálatok 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,  

9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8. 

A munka befejeződött. 

 

 Megrendeltük a SZEOB Tótágas Bölcsődéje épületében a villanyszerelési munkálatokat: 

(világítótestek bontása, új lámpatestek beépítése) 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,  

9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8. 

A munka befejeződött. 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárdi intézmények Érintésvédelmi, Villamos berendezések 

tűzvédelmi és Villámvédelmi felülvizsgálati munkálatait: Rábafüzes Múzeum, Jakabháza 

klub - orvosi rendelő - könyvtár, Farkasfa orvosi rendelő - klub, Szentgotthárd szakorvosi 

rendelő (Hunyadi út 18.), Szentgotthárd Háziorvosi rendelő (Rákóczi u. 5), Városi 

könyvtár, Szentgotthárd – Zsida klub 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,  

9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8. 

 

 Megrendeltük a SZEOB Tótágas Bölcsőde épületében lévő szennyvízdugulás elhárítási 

munkálatait: 

 meglévő szennyvízvezeték feltárása – munkaárok földkiemelése 

 dugulás elhárítása 

 szennyvízvezeték cseréje – munkaárok földvisszatöltés 

 tornaterem padlóburkolat bontása - helyreállítása 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,  

9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8. 

A munka befejeződött, kárigénylést benyújtottuk a biztosító felé. 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház épületéhez kapcsolódó 

önkormányzati lakás felújítási munkáit: 
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 új laminált parkettaburkolat készítése szoba helyiségekben 

 mázolási munkák (csiszolás, alapozás, festés) 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,  

9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8. 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd SZOI Arany János Általános Iskola konyha helyiségében 

lévő csőtörés feltárási és helyreállítási munkáit: 

 csőtörés helyének feltárása 

 csempeburkolat – aljzatbeton - téglafal bontása 

 sérült csővezeték kibontása – új csővezeték elhelyezése 

 helyreállító munkálatok: aljzatbeton készítése, csempe – járólap burkolatok 

helyreállítása 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,  

9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8. 

 

 A Brenner zarándokúttal kapcsolatban tájékoztató táblák (2 db útbaigazító, illetve 2 db 

információs tábla) elkészítését és kihelyezését rendeltük meg. Kivitelezők: Virtuart Kft., 

illetve SZEt Szentgotthárdi Kft.  

A munka befejeződött. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. május 09-én 

megtartott ülésén döntött többek között a  „TOP-2.1.2.-15-VS1-2016-00002 

azonosítószámú projekt keretében a Várkert és a kapcsolódó zöldterületek fejlesztése” 

elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást 

lezáró döntés meghozataláról. Az eljárás nyertese SZET Szentgotthárdi Kft. A 

vállalkozási szerződés megkötése megtörtént, a kivitelezés folyamatban van.   

  

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. május 09-én 

megtartott ülésén döntött többek között a  „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása - Hunyadi út felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról. 

Az eljárás nyertese UTPLAN ’95 Kft. A vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. A 

munkaterület átadás-átvételi eljárása 2018. június 20-án megtörtént. A kivitelezési 

munkálatok előkészítése megtörtént. A kivitelezés ezekben a napokban kezdődik. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. június 11-én 

megtartott ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd, Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt 

határőr laktanya épületében 202 fős 54 szobás munkásszállás kialakítása” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlat bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés 

meghozataláról. Előzmények: A Közbeszerzési Értesítő 2018. április 16. számában 

megjelent a részvételi jelentkezések határideje 2018. május 04. 12:00 volt. A részvételre 

jelentkezés határidejéig egy részvételre jelentkező nyújtotta be ajánlatát. A Közbeszerzési 

Bizottságának 2018. május 09-én megtartott ülésén a részvételre jelentkező – AXILL 

Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part 21.) – jelentkezését 

érvényesnek nyilvánította. Ennek megfelelően az ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

az AXILL Kft.-nek 2018. május 10-én kiküldésre került. Ajánlattételi határidő: 2018. 

május 25. 10:00 volt. A határidőig a felkért ajánlattevő benyújtotta ajánlatát. Az eljárás 
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nyertese AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part 

21.). A vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. A munkaterület átadás-átvételi 

eljárás megtörtént, a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.   

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. június 11-én 

megtartott ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd, Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt 

határőr laktanya épületében kialakításra kerülő 202 fős 54 szobás munkásszállás 

üzemeltetése” elnevezésű keretében beérkezett ajánlat bírálatáról, illetve eljárást lezáró 

döntés meghozataláról. Előzmények:. A közbeszerzési eljárás felhívása a Közbeszerzési 

Értesítő 2018. április 19. számában jelent meg az ajánlattételi határidő 2018. május 23. 

14:00. volt. A határidőig egy ajánlattevő – az AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmazó 

Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part 21.). - nyújtott be ajánlatot. Az ajánlattevő ajánlata 

megfelelt a kiírás követelményeinek, az ajánlata érvényes lett. Az üzemeltetési szerződés 

megkötése megtörtént. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. június 11-én 

megtartott ülésén döntött többek között  „A Szentgotthárdi Ipari Park 

alapinfrastruktúrájának fejlesztése” I. ütem - TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00003 projekt 

keretein belül – Felsőliget utcai egyesített gyalog-, illetve kerékpárút, autóbusz-öbölpár, 

valamint buszforduló építése” elnevezésű közbeszerzési eljárás összefoglaló 

tájékoztatójának, részvételi, illetve ajánlattételi dokumentációjának módosításáról, 

valamint az ajánlatkérő saját kezdeményezésére történő felkérésre vonatkozó 

szervezeteket meghatározásáról. A közbeszerzési eljárás folyamatban van. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. augusztus 01-én 

megtartott ülésén döntött többek között a  „TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011 

azonosítószámú projekt keretében az Arany János Iskola energetikai fejlesztése 

Szentgotthárdon” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok 

bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról Az eljárás nyertese az Építőipari 

és Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part 21.). A vállalkozási szerződés 

megkötése megtörtént. A munkaterület átadás-átvételi eljárása megtörtént. A kivitelezési 

munkálatok előkészítése megkezdődött. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. augusztus 01-én 

megtartott ülésén döntött többek között a  „TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00019 

azonosítószámú projekt keretében a Szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és 

energetikai felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok 

bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról Az eljárás nyertese a TENDER  

Kft. . A vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. A munkaterület átadás-átvételi 

eljárása 2018. augusztus 31-én megtörtént. A kivitelezési munkálatok előkészítése 

megkezdődött. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. augusztus 30-án 

megtartott ülésén döntött többek között a  „TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011 

azonosítószámú projekt keretében „Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés 

Szentgotthárdon” elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és 

dokumentációjának elfogadásáról, valamint az ajánlattételre felkért szervezetek 

jóváhagyásáról. A felhívás a meghatározott ajánlattevők részére 2018. augusztus 31-én 

kiküldésre került. Az ajánlattételi határidő 2018. szeptember 17. 
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VÁROSÜZEMELTETÉS: 

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma: 2 

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi, megszünési eljárások száma: 

     1       

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma: 

2 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Vízügyi hatáskör 0 

Hatósági, szakhatósági engedélyek száma: 10 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 3 (14)* 

Településképi bejelentési eljárások: 6 

Településképi konzultáció: 0 

Nyilatkozatok: 1 

Eljárás megszüntetése, elutasító döntés 0 

Belföldi jogsegély 2 

Építésügyi hatósági szolgáltatás 0 

 

 

      *( )  házszámrendezés kapcsán kiadott hatósági bizonyítvány 

 

 

PÉNZÜGY 

 

Költségvetési feladatok 

 

Az idei esztendőben a könyvviteli feladatok ASP GAZDÁLKODÁSI szakrendszerbe 

migrálása megtörtént. A pénzügyi és adóigazgatási kollégák a rájuk nehezedő teher ellenére 

többlet teljesítéssel (túlmunka) a félév végére az ASP szakrendszerben  naprakészek. A 

jelentések, kimutatások készítése mindig határidőben történik.  

Beszámolók, jelentések: 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk  

- 2018. havi ÁFA bevallások, 2018. havi bevallások 

- 2018. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,  

- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése:  

- A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormány- 

zatok, Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. 

Továbbítása Kincstár felé. 

- Segélyek  kifizetése- elszámolása 

- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása 

- Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt) 
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Adóhatósági munka: 

 

Az adóigazgatási munkatársak is már az ASP ADÓ szakrendszerben dolgoznak, sajnos a napi 

munka még nem zökkenőmentes, mely nem a kollégákon múlik. 

A helyi iparűzési adó bevallás fogadásában is okozott az új program problémákat. 

Az adóügyi feladatok végrehajtása elsősorban az állandó feladatokból áll. Jelentős a behajtási 

tevékenység. A forgalomból kivonásra a Járási Hivatalhoz benyújtott gépjármű tulajdonosok 

jelentős része pótolja elmaradásait. A helyi iparűzési adó bevallások során az ügyfelek 

méltatlankodásának kezelése jelentősen megterheli a kollégákat. Néha értetlenül állnak, hisz a 

bevallásokat aláírva kapják, és ez az alapja az adófizetésnek.   

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 bejelentkezők és a megszűnt vállalkozók, 

vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az Államháztartásról szóló törvény 2018. július 25-i 

módosítása kapcsán az európai uniós forrásból megítélt pályázati összegek kezelésére – 

amennyiben meghaladja az 50 millió forintot - Kincstári számla nyitása kötelező. A korábbi 

pályázatoknál - a más pénzintézetnél kezelt - fel nem használt összeget is Kincstári számlára 

kell utalni 2018. szeptember 30-ig!  

 

Önkormányzatunk tagja a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak: 

szociális feladatellátás és óvodai nevelés területén. Már évek óta gondot okoz a társ települési 

önkormányzatok esetében a feladat, illetve óvodák esetében az intézmények finanszírozása. 

Önkormányzatunk tartja fenn az év során ezeket a közös feladatokat és december 30. vagy 

december 31-én kerül kiegyenlítésre, illetve van egy önkormányzat, mely már évek óta 

tartozik. Önkormányzatunk más önkormányzat kötelező feladatainak ellátását vállalja magára, 

ugyanakkor az óvodai nevelés területén települési önkormányzatok óvodáskorú gyermekeinek 

nevelését is önkormányzatunk finanszírozza pl új óvodai csoport. A mai nappal a települési 

önkormányzatok tartozása 38 millió forint. Ez csak a Társulás részére meg nem fizetett 

összeg, ugyanakkor a más önkormányzat helyett ellátott feladat ennél jelentősen több pl 

óvodáskorú gyermekek, bölcsődei ellátás. Ezen összeg megelőlegezése, valamint más 

önkormányzat helyetti helytállás az idei évben komoly gondot okoz önkormányzatunknak, 

ezért kérnénk a költségvetési koncepció tárgyalása során olyan döntések hozatalát a jövőre 

nézve, mellyel ezek a pénzügyi egyensúlyt veszélyeztető probléma megszűntethető. 

 

Az Országgyűlés a 2015. december 15-ei ülésén fogadta el az egyes szociális, 

gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

2015. évi CCXXIII. törvényt, mely – egyebek között – módosította a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.). A 
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módosítás következtében 2017. január 1. napjától egységesen szabályozottá váltak a 

gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó rendelkezések. 

2017. január 1-én lépett hatályba a Gyvt. 94. § (3a) bekezdése, mely szerint, ha a bölcsődei 

ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a 

település -jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma 

meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei 

ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások 

bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. 

. A főszabály a Gyermekvédelmi törvényben kimondja, hogy a gyermekek napközbeni 

ellátását (például bölcsőde, családi napközi) azon gyermekek számára kell megszervezni, 

akiknek szülei, nevelői, gondozói dolgoznak, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban 

vagy képzésen vesznek részt. 

Tehát míg 2014 előtt a gyeden lévő anya, ha gyermekét bölcsődében akarta elhelyezni, 

elveszítette az ellátásra való jogosultságát, most már a gyermekét bölcsődében elhelyező szülő 

is részesülhet gyedben, amennyiben az ellátás mellett keresőtevékenységet folytat.  

A jogszabály azt is meghatározza, kik élveznek előnyt a bölcsődei jelentkezés során. A 

törvény többek között ide sorolja azokat a gyermekeket, akiknek két vagy több testvérük van, 

valamint akiket egyedülálló vagy időskorú személy, vagy olyan személy nevel, aki valamely 

egyéb ok miatt a gyermekről nem tud gondoskodni. 

Amennyiben a jogszabályban foglaltakon kívül van igény a bölcsődei ellátásra, úgy azt úgy 

kellene alakítani, hogy önköltségen lehessen az intézménybe felvenni – amennyiben van 

férőhely - azért, hogy finanszírozása ne terhelje az önkormányzatot. 

Amennyiben más települési önkormányzat a jogszabály alapján köteles gondoskodni a 

bölcsődei ellátásról, és nem rendelkezik intézménnyel, úgy feladat ellátási -/ társulási 

szerződés útján kell elláttatnia. A jogszabályoknak megfelelő igazolások bekérésére a 

felvételhez az intézményvezető a felelőssége! 

 

Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében kérem a tisztelt  Képviselő-

testületet az év során, illetve a következő évre is kiható  költségvetést érintő felelősségteljes 

döntéseit! 

 

 

HATÓSÁGI ÉS KOORDINÁCIÓS ÜGYEK 

 

A helyi környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. (VI. 28.) önkormányai rendelet 6. § (1) 

bekezdése szerint: 

„(1) A település belterületén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek a szükségesség 

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

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

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

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

eredménytelen felhívást követően az elhanyagolt ingatlanon a tulajdonos, használó költségére 

és veszélyére a jelen bekezdésben meghatározott feladatokat elvégezteti.” 

 

Ennek megfelelően a közterület-felügyelet jelzése alapján ebben az évben augusztus 31-ig 20 

ingatlan 32 tulajdonosának küldtünk ki kaszálásra felszólító végzést (egyik sem parlagfűvel 

fertőzött terület). 

Ezek közül 

- 5 ingatlan 13 tulajdonosától még nem érkezett vissza a tértivevény, 
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- 13 ingatlan esetében (5 tulajdonos érintett) augusztus 31-én még nem járt le a végzésben 

előírt teljesítési határidő (5 nap), 

- 4 ingatlan esetében (14 tulajdonost érint) – mivel a végzésben megjelölt határidő 

eredménytelenül telt el – kényszerkaszálást, ún. közérdekű védekezést rendeltünk el, amit a 

SZET Szentgotthárdi Kft-től rendeltünk meg az erre irányuló, fennálló szerződésünk alapján. 

 

Üzletek éjszakai nyitvatartása 

 

2017 januárjától lépett hatályba a 40/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a szentgotthárdi 

üzletek éjszakai zárva tartásáról. A rendelet lehetővé teszi az abban meghatározott 

ünnepnapokon az éjszakai hosszabbított nyitvatartást. Ezeken a napokon, továbbá az ebbe a 

körbe nem tartozó hétvégékre – szombatról vasárnapra virradó éjszakán – van lehetőség külön 

kérelemre, az „Együttműködés Szentgotthárd éjszakai csendjéért” keretében hosszabban – 

legfeljebb reggel 6 óráig – az üzleteket nyitva tartani. 

Öt vendéglátóegység kért idén hosszabbított nyitvatartást az Együttműködés keretében – ami 

után hozzájárulást is fizettek – az alábbiak szerint (zárójelben az üzemeltető neve és a 

vendéglátóhely címe): 

- Club Escape (Sextronic Kft., Hunyadi u. 2.) 26 alkalommal, 

- Klub 9/12 (Amulett Kft., Deák Ferenc u. 3.) 13 alkalommal, 

- Tekéző (László Attila, Kossuth L. u. 57.) 1 alkalommal, 

- Club3 (Grando Gastro Kft., Mártírok u. 1.) 3 alkalommal, 

- Barlang Falatozó (Zsamba Edit, Kethelyi u. 10.) 1 alkalommal. 

Ezekben az esetekben a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítványnak kellett 

gondoskodnia a város területén az érintett vendéglátóhelyek környékén éjszakai járőrszolgálat 

megszervezéséről. 

A rendeletben megjelölt kivételek idején a Club Escape., a Klub 9/12, a Club3 és a Tekéző 

kért hosszabbított nyitvatartást. Ezekre a hétvégékre nem kellett biztonsági szolgálatot 

szervezni és ehhez hozzájárulást befizetni. Ez összesen 8 hétvégét érintett e jelentés 

elkészítéséig. 

2018-ban egy esetben történt panaszbejelentés, de miután megkerestük a rendőrséget, nem 

indítottunk eljárást, mert nem találtuk megalapozottnak. 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TÉRSÉGI ERŐFORRÁSOK 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. április 04-én tette közzé a kitüntető címekre a 

felhívást. A kitüntetésekre 2018. április 30. időpontig lehetett ajánlást tenni.  

Az ’Idősek az idősekért Cím”-re a fenti időpontig nem érkezett javaslat, ezért e díj nem kerül 

átadásra ebben az évben. 

 

 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 

 

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

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 
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- A 21/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet: 

              a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel  

              összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól módosítást nem igényel. 

 

-  A 22/2017.(IX.28.) rendelet: a  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2017. évi 

költségvetésről szóló rendelete  értelemszerűen módosítást nem igényel. 

 

- A  23/2017.( IX.28.)  rendelet : a   változtatási tilalom elrendeléséről  

             szóló rendelet a  2018. évi szeptemberi testületi ülésen kerül módosításra. 

 

- A  24/2017.( IX.28.)  rendelet : a temetőkről és temetkezésekről  szóló rendelet 

módosítást nem igényel. 

 

 

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 

 

2018. június 

 

Dr. Sütő Ferenc:  

A Szentgotthárd-Rábakethelyi volt határőr laktanya jelenleg munkaterület, illetve a beruházás 

befejezését követően pedig a jelenleg kivitelezési munkálatokat végző szervezet 

üzemeltetésébe kerül. A Kethelyi úton lévő hidak és környezetükben lévő területek  állami 

tulajdonban vannak. A Kethelyi út területe a Magyar Közút Nzrt., a vízfolyások (pl. Zsida-

patak) pedig a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésben vannak. A kettős 

körforgalom területe szintén állami tulajdonban és a Magyar Közút Nzrt. kezelésében van, 

tudomásunk szerint a kettős körforgalom területe is érintett a közútkezelő által a városban 

tervezett útfelújítási programnak.  Ezeken a területeken a kezelők feladata és felelőssége 

bármilyen beavatkozások megtétele. Az Ipari parki kerékpárút környezetében lévő 

zöldterületek kaszálására a SZET Szentgotthárdi Kft.-vel van megállapodásunk. A 

megállapodás alapján évi négyszeri kaszálás fér bele a keretösszegbe, amelyet a megbízott 

szervezet az előre meghatározott ütemterve alapján el is végez. A Máriaújfalui úti új 

buszmegállónál lévő leszakadás helyreállítása a szennyvízberuházás garanciális munkálatai 

keretében megtörtént. 

 

Virányi Balázs: A Pedagógiai Szakszolgálat még ebben az évben a Szentgotthárd, Arany  

János u.3.szám alatt fog maradni, mivel más helyre történő elhelyezésére jelenleg nincs 

lehetőség. Vannak üres, illetve megüresedő  önkormányzati ingatlanok, amelyeket ilyen célra 

átadhatóvá lehetne tenni. 

 

Lábodi Gábor: A zsidai városrészeken lévő futballpálya és környezete kaszálására a SZET 

Szentgotthárdi Kft.-vel van megállapodásunk. A megállapodás alapján erre a területre évi 

kétszeri kaszálás fér bele a keretösszegbe, amelyet a megbízott szervezet az előre 

meghatározott ütemterve alapján el is végez. 

 

dr.Haragh László: A rábakethelyi temetőnél lévő hulladéktároló folyamatos ürítésére 

felhívtuk a temető üzemeltetését végző SZET Szentgotthárdi Kft. figyelmét. A nyugati 

oldalon lévő kerítés egy viharkár miatt kidőlt fa miatt rongálódott meg , amely 

helyreállításáról a SZET Szentgotthárdi Kft gondoskodik.  
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Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű 

határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja. 

 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  

 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 10. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző   
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2018. szeptember10-én 

 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetése 

KEHOP-2.2.1-15-

2015-00006 

231/2012. 

111/2013. 

192/2013. 

nettó 

505.000.000,- 

nettó 426.208.381 

Ft,- 

nettó 

102.164.199,- 

A csatorna-építési munkálatok 

lezárultak. Műszaki átadás-

átvételre, üzembe helyezésre és 

lakossági fórumra került sor 2018. 

március 27-én, május 25-én 

megtörtént a beruházás 

ünnepélyes átadása. A lakosság 

ráköthet a csatornahálózatra.  

Az önkormányzati tulajdonú utak 

végleges helyreállítása 

folyamatban van. Az állami Közút 

fenntartásában lévő Máriaújfalui 

út az első 400 m-es szakasz 

kivételével csak 2019. nyarán 

kerül véglegesen helyreállításra, 

miután a csatorna nyomvonala 

megfelelően tömörödött. 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2016 

Belügyminisztérium  2 000 000,- 2 000 000,- 0,- 

Nyert! Digitális terepasztal német 

nyelvű fejlesztése.  

Kivitelezés befejeződött, 

elszámolás megtörtént, elfogadták 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Játékvár Óvoda 

bővítése és energetikai 

felújítása 

TOP-1.4.1-15-VS1-

2016-00019 

103/2016. 

78/2018. 

166/2018. 

195.077.835,- 150.000.000,- 

1.300.000,- 

43.777.835,- 

7.407.422,-

(további nem 

elszámolható) 

Közbeszerzési eljárás lezajlott. 

Kivitelezési szerződés aláírásra 

került. Kivitelező: TENDER Kft. 

Kivitelezési határidő: 2019.05.15. 

Költségnövekmény igénylés 

benyújtva MÁK-hoz. 

Munkaterület átadás: 2018.08.31. 

 

Arany János Iskola 

energetikai fejlesztése 

Szentgotthárdon 

 

TOP-3.2.1-15-VS1-

2016-00011 

139/2016. 

167/2018. 
203.943.120,- 158.818.397,- 45.124.723,- 

2. közbeszerzési eljárás lezajlott. 

Kivitelezési szerződés aláírásra 

került. Kivitelező: Axill Kft. 

Kivitelezési határidő: 2019.04.30. 

Költségnövekmény igénylés 

benyújtva MÁK-hoz. 

Munkaterület átadás: 2018.08.28. 

 

Fenntartható 

kerékpárforgalmi 

fejlesztés Szentgotthárdon 

TOP-3.1.1-15-VS1-

2016-00011 
156/2016. 333.215.000,- 299.765.000 33.451.000,- 

Közbeszerzési eljárás 

folyamatban. 

 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása – 

ÓVODA VIZESBLOKK 

Belügyminisztérium 120/2016. 28 256 893,-  14 128 446,- 14 128 447,- 

Kivitelezés lezárult, műszaki 

átadás megtörtént. 

Elszámolásmegtörtént.   

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása – 

HUNYADI UTCA 

FELÚJÍTÁSA 

Belügyminisztérium 106/2017. 30.994.592,- 

 

15.000.000,- Ft 

  

15.994.592,- 

Közbeszerzési eljárásban nyertes 

ajánlattevő UTPLAN ’95 Kft. 

Vállalkozási szerződés megkötésre 

került. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A Szentgotthárdi Ipari 

Park 

alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-VS1-

2016-00003 
102/2016. 478.000.000,- Ft 478.000.000,- Ft  0,- Ft 

-Ipari park II. ütem területén: 

 járda kiépítése 

 autóbuszöblök és 

buszforduló kiépítése 

- Új iparterület kialakítása, III. 

ütem: 

 közlekedési infrastruktúra 

(út) kiépítése 

 közművesítés (víz, 

csatorna, áram, közvilágítás) 

NYERT!  

Közbeszerzési eljárás 

folyamatban.  

Projektindító sajtótájékoztatóra 

került sor 2018.06.21-én.  

2018 augusztusában az első 

kifizetési kérelem benyújtásra 

került, jelenleg elbírálás alatt. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Kolostorkönyvtár 

felújítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI-HU 

Szlovénia-

Magyarország 

17/2016 350.000 € elbírálás alatt 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. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Refektórium felújítása 

SI-HU 

Szlovénia-

Magyarország 

17/2016 94.605,50 € elbírálás alatt 14.191 € 

Közösen nyújtunk be pályázatot 

szlovén oldalról Apace, Szent 

András, Szent Anna, Lenart 

településekkel, illetve a Szlovén 

Örökségvédelmi Intézettel, 

magyar oldalról pedig pedig 

Őriszentpéter városával. Ennek a 

projektnek a keretében sor 

kerülne a Refektórium épületének 

oldalsó faburkolatának 

visszaállítására és restaurálására 

(lásd: I. számú melléklet), illetve 

ehhez kapcsolódóan - kötelező 

elemként - egy kvízjáték is 

kidolgozásra kerülne az 

idelátogató turisták számára a 

Refektórium kapcsán, a ciszter 

hagyományokra vonatkozóan. A 

pályázat benyújtásra került, 

ennek elbírálása folyamatban van. 

 a pályázat nem nyert 

támogatást, azonban 

augusztusban ismét benyújtásra 

került egy új elbírálásra.  

Nyert!  

Megvalósítás folyamatban, a 

faburkolat egy bemutatódarabja 

elkészült, a Refektóriumban 

megtekinthető. 

1. jelentéstételi időszak eltelt / 1. 

kifizetési kérelem benyújtva  

jóváhagyva 

Refektórium felújítása és az új 

turisztikai alkalmazás kidolgozása 

befejeződött. 

2. jelentéstételi időszak eltelt / 2. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 138/2016 239.771.928,- Ft 239.771.928,- Ft 0 Ft 

A Várkert fejlesztése, illetve 

bővítése. Növényzet 

rekonstrukciója, utcabútorok 

elhelyezése, tó kialakítása szerepel 

a tervezett tevékenységek között. 

A pályázat nyert. A 

szerződéskötés megtörtént, teljes 

előleg kifizetésre került. 

Megvalósítás folyamatban. A 

lakosság számára nyitott 

sajtótájékozatató volt 2018. május 

15-én. Munkaterület átadás 

megkezdődött 2018. május 23. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városarculat és helyi 

termék fejlesztése 

AT-HU 

Ausztria - 

Magyarország 

166/2016 100.000,- € 

a Támogatói 

döntést még nem 

kaptuk kézhez 

15.000,- € 

NYERT! A Támogatói döntés 

jelenleg folyamatban, addig nem 

ismerjük a végleges költségvetését 

a projektnek. Tervezett 

tevékenységek között szerepel a 

városmarketing fejlesztése, 

városarculat egységesítése és 

kialakítása, illetve a helyi termék 

és ezzel együtt a termelői piac 

fejlesztése. A Támogatáskezelő az 

indikátorok és a célcsoportok 

elérési lehetőségeinek 

felülvizsgálatát kérte, emiatt nem 

kaptuk még meg a végleges 

szerződést, azonban a pozitív 

elbírálás már megtörtént, nyert!  

2018-ban várható a tevékenységek 

megvalósítása a pályázat 

ütemezése miatt. Új 

informáicókkal továbbra sem 

rendelkezünk, kétséges a projekt 

2018-as megvalósítása.  

2018 augusztusában sem kaptunk 

közelebbi információkat a projekt 

megvalósításáról. 



2018. szeptember 19-i testületi ülés előterjesztései 

 
23 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Sportpark és futókör 

kialakítása 

„Nemzeti Szabadidős 

– Egészség Sportpark 

Program 2016.” 

168/2016. 

0,- Ft 

(nem pénzbeli 

támogatást 

nyerhetünk, 

hanem az 

eszközöket) 

elbírálás alatt 

8.890.000,- Ft 

(futókör 

esetén) 

3 db sportparkra és 1 db 400 m-es 

futókörre nyújtottunk be 

pályázatot. A sportparkok 

tervezett helyszínei: 

- a szentgotthárdi sporttelepen „D 

típusú” sportpark és 

- a „Várkert” közparkban „D 

típusú” sportpark és 

- a Szabadság téri „Liget” 

közparkban „D típusú” sportpark 

A futókör tervezett helyszíne: 

- szentgotthárdi sporttelep 

A pályázat benyújtásra került, 

jelenleg elbírálás alatt. Telefonos 

érdeklődés is történt, de továbbra 

sem született döntés 2017. 

júliusában sem és 2017. 

decemberében sem. Kétséges a 

projekt 2018-as megvalósítása a 

döntés halogatása miatt. 

2018 augusztusában sem ad 

tájékoztatást az illetékes 

Minisztérium a döntés várható 

időpontjáról 2 év távlatából sem. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Külterületi helyi közutak 

fejlesztése és 

önkormányzati utak 

kezelését biztosító gépek 

Vidékfejlesztési 

Program 
24/2017. 90 353 924 elbírálás alatt 22.588.481,- Ft  

Szentgotthárd, Apátistvánfalva és 

Kétvölgy községek 

önkormányzatai konzorciumban 

közösen kívánják megvalósítani a 

Szentgotthárd-Farkasfa 

városrészen található Feketetó, 

Zsilavek és 

Kiserdo külterületi utak 

felújítását, valamint közösen 

kívánnak  

önkormányzati tulajdonú 

úthálózat 

évszaknak megfelelő 

üzemeltetéséhez, 

karbantartásához szükséges 

erőgépet és munkagépeket 

beszerezni. 2. hiánypótlás 

folyamatban, helyszíni szemlére 

10.20-án került sor.  

Megérkezett a Támogatói Okirat 

a nyertes pályázatról, amit 

követően végül a Testület 

visszalépett a projekt 

megvalósításától. Az erről szóló 

kérelmünket benyújtottuk, 

melynek feldolgozására várunk. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Közművelődési 

érdekeltségnövelő 

támogatás 

MÁK Vas Megyei 

Igazgatóság 
 361.000,- Ft 324.900,- Ft 36.100,- Ft 

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület részére digitális 

színpadi stagebox beszerzése. 

Elbírálás alatt. 

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 

Széchenyi Iskola 

főzőkonyhájának 

fejlesztése 

Vidékfejlesztési 

Program 
71/2017. 26.600.000,- Ft 19.950.000,- Ft 6.650.000,- Ft Elbírálás alatt. 

Önkormányzati ASP 

rendszerhez való 

csatlakozás országos 

csatlakozási 

konstrukcióban 

Miniszterelnökség; 

Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-

fejlesztési Operatív 

Program Irányító 

Hatóság 

56/2017 

6.976.850, -Ft 

informatikai 

eszközbeszerzés, 

adat-átvitel, 

tesztelés, stb. 

6 976 850,-Ft 0,- Ft 

Nyert! A projekt záró időpontja 

2018. június 30. volt. 

Megvalósítás megtörtént, 

elszámolás benyújtásra került. 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2017 

Belügyminisztérium 119/2017 3.171.868,-Ft 2.000.000,- Ft 0,-Ft 

Ipartörténeti állandó kiállítás 

megvalósítása a múzeumban 

NYERT 

szerződéskötés megtörtént, 

kivitelezés folyamatban 

A munkaerőpiaci 

mobilitást elősegítő 

munkásszállás építéséhez 

nyújtandó támogatás 

(Laktanya felújítás) 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 
199/2017. 723.333.333,- Ft 673 333 333 Ft 

 

  

269.333.333,- Ft 

 

Szerződéskötés megtörtént, 

közbeszerzés kiírása 

folyamatban.Kiviteli tervek 

elkészültek. 

SZOI Vörömarty Mihály 

Gimnázium Tornacsarnok 

energetikai fejlesztése 

TOP-3.2.1-16-VS1-

2017-00005 

 

174/2017. 62.476.885,- Ft 62.476.885,- Ft 0,- Ft 

NYERT! 

Támogatási szerződéskötés 

folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

TOP Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés: 

Időutazó múzeum a 

Vargyai házban 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Regionális Fejlesztési 

Programokért 

Felelős Helyettes 

Államtitkársága 

172/2017 199.991.746,- Ft 199.991.746,- Ft 0,-Ft 
NYERT! 

Szerződéskötés folyamatban. 

Testvér-települési 

programok és 

együttműködések 2018 

Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. 
258/2018 505.170,- Ft elbírálás alatt 

a mindenkori 

reprezentációs 

adó 

Nem nyert forrsáhiány miatt 

Széchenyi István Általános 

Iskola tornacsarnokának 

fejlesztése III. ütem 

Magyar Kézilabda 

Szövetség 

274/2017. 

158/2018. 
100.852.615,- Ft - 30.255.785,- Ft 

A megpályázott összegnél 25,9 

%-kal magasabb összegű 

közbeszerzési ajánlat érkezett, 

így a Képviselő-testület elállt a 

megállapodás aláírásától. 

NEM VALÓSUL MEG. 

A szentgotthárdi zsidó 

temető felújítása 

Magyarországi Zsidó 

Örökség 

Közalapítvány 

62/2018. 19.997.420,- Ft 10.000.000,- - 

A temető 10 éves fenntartását 

vállalta az Önkormányzat. 

NYERT 10 millió Ft-ot. 

Csökkentett műszaki tartalom 

megvalósításával: csak a 

kökerítés építhető meg. 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása 

2018  Kolostorépület 28 db 

ablak felújítása keleti 

homlokzaton  

Belügyminisztérium 
88/2018 és 

94/2018 
20.096.050-, Ft  10.048.025,- Ft 

Elbírálás alatt: tartaléklistán 

van a pályázat 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2018 

Belügyminisztérium  1.320.000, Ft  0,- Ft 

A múzeum állandó kiállításainak 

bővítése interaktív elemekkel 

Elbírálás alatt 

HUNGARIKUM 2018. 
Földművelésügyi 

Minisztérium 
- 1.000.000,- 1.000.000,- - 

NYERT 

Vargha Gábor könyv kiadására 

támogatást 

Rábatótfalu első 

világháborús 

emlékművének 

restaurálása  

KKETTKK – CP-0 

Közép- és Kelet-

európai Történelem 

és Társadalom 

Kutatásáért 

Közalapítvány 

105/2018. 2.500.000,- Ft elbírálás alatt 0,- Ft Elbírálás alatt 

Kerthelyiség felújítása 

VP6-19.2.1.-68-4-17 

Őrség Határok 

Nélkül Egyesület 

(Leader) 

272/2017. 19.140.944,- Ft elbírálás alatt 4.980.975,- Ft Elbírálás alatt 

Szentgotthárdi csata - 

Vasvári béke 

VP – Leader – 

Térségek közti 

együttműködés 

175/2017. 

22.967.669,- Ft 

(ebből 

6.622.669,- Ft a 

Szentgotthárdra 

eső rész) 

elbírálás alatt 1.500.000,- Ft Elbírálás alatt 
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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok helyzete 2018. szeptember 

10-én 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városi Gondozási 

Központ 

személygépkocsi 

beszerzés  

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

13/2017. 3.224.000,- Ft  0 NEM NYERT 
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásának I. 

félévi teljesítéséről szóló beszámoló 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2018. szeptember 19 -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről az alábbi 

tájékoztatást adom: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését 3 995 067 282 Ft kiadási és bevételi 

főösszeggel tervezte.  

A Képviselő-testület által jóváhagyott - a költségvetési rendeleten átvezetett - kiadási és bevételi 

főösszeg az I. félévben 252 371 114 Ft-tal nőtt 4 247 438 396 Ft-ra módosult.  

 

A bevételek és kiadások teljesítésének alakulását az alábbiakban részletezzük: 

 

Bevételi források és azok teljesítése: 

(5. sz. melléklet) 

 

Költségvetés eredeti bevételi előirányzat főösszege:  3 995 067 282 Ft 

Költségvetés módosított bevételi előirányzat főösszege:           4 247 438 396 Ft 

 

A költségvetési bevételek Önkormányzati szinten összesen az I. félév végére 86,8 %-os teljesítést 

mutatnak. 

 

Mivel a bevételek I. félévi alakulását az előterjesztéshez melléklet táblázat részletesen tartalmazza, 

ezért az alábbiakban csak néhány bevételi jogcímet kiemelve mutatjuk be azok alakulását. 

 

Működési bevételek  

Az intézményi működési bevételek a félév folyamán 67,1 %-on teljesültek.  

 

Közhatalmi bevételek: 

Helyi adók. 

Telekadó bevételünk 6 074 eFt, 28%-os teljesítés. 

 Idegenforgalmi adó bevételünk 16 270 eFt június 30-ig, ami  54%-os teljesítést jelent, év végére 

előzetes számításaink szerint a tervezett szinten fog alakulni. 

Helyi iparűzési adó bevétel 77%- ra teljesült  (765 512 eFt) az első félévben. A 2017. évi 

adóbevallások alapján a második félévi bevétel várhatóan a tervezett szintnek megfelelően fog 

alakulni.  

Gépjárműadó bevételünk 69%-os teljesítést (15 000 eFt) mutat félévkor, év végére előzetes 

számításaink szerint a tervezett szintnek megfelelően fog alakulni. 

 

Támogatások: 

 

Önkormányzatok költségvetési támogatása (Ft): 

 
 Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % 

Működési célú 345 277 010 359 320 509 196 069 635 55 
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központi támogatások 

Működési célú 

kieg.támogatás  

    

Egyéb központi 

támogatás 

 3 606 792 3 606 792 100 

Összesen: 345  277  010 362  927  301 200  153  829 55 

 

 

Felhalmozási bevételek 

 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 

Ingatlan értékesítés címén 800 eFt bevételt realizáltunk. Ingatlanértékesítést 402 127 eFt értékben 

tervezett a Képviselő-testület.  (SZIP Kft) 

Felhalmozási célú bevételként I. félévben 543 016 eFt-ot realizáltunk 473%-os teljesítés: a 

„munkásszállás létesítése” pályázat bevételi előírása előirányzat módosítására nem került sor. 

Pénzmaradvány: A 2017. évi pénzmaradvány elszámolásakor pénzmaradványként  1 815 147 eFt-ot 

számoltunk el, mely elsősorban a leutalt nyertes pályázatok összege, valamint az intézmények zárolt 

pénzmaradványa. 

  

II. Kiadások alakulása 

(1-2-3-4. melléklet) 
(adatok forintban) 

Kiadások Eredeti előirányzat Módosított elői. Teljesítés  Teljesítés %-a 

Működési kiadások  1 995 220 763 2 096 076 162 949 589 179 37 

Működési kiad.össz 

%-a 

49,9 49,4 69,8  

Felhalmozási 

kiadások 

1 597 039 185 1 670  144 185 398 939 047 24,4 

Felhalm. kiad. össz 

%-a 

40 39,3 29,3  

Támogatási 

kölcsönök nyújtása 

    

Pénzforg. nélküli 

kiadások - tartalék 

391 862 000 470 274 712   

Befekt.c.részesedés 9,8 11   

Hitelek törlesztése, 

finanszírozási 

kiadások 

10 945 334 10 943 337 10 943 337 100 

Hitel, finansz.kiad.,  

%-a 

0,3 0,3 0,9  

Kiadások összesen: 3 995 067 282 4 247 438 396 1 359 471 563 32 

 

Az önkormányzati költségvetés összkiadásainak teljesítése 32%, ezen belül a működési kiadások 

teljesítése 37%, a felhalmozási kiadásoké 24,4%.  

 

 

Működési kiadások (megoszlása adatok Ft-ban) 

 
Kiadások Eredeti előirányzat Módosított elői. Teljesítés  Teljesítés %-a 

Személyi juttatás 414 510 000 423 840 307 201 600 275 47,6 

Munkaadói járulék 92 507 000 95 318 234 46 318 676 48,6 

Személyi és madói. 

járulék aránya (%) 

    

Dologi kiadás
 

728 396 000 760 452 380 297 988 153 39,2 

Dologi kiadás 

aránya (%) 
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Egyéb műk. kiad. 744 257 763 800  915  241 396 817 552 49,5 

Egyéb műk. kiad. 

aránya (%) 

    

Ellátottak pénzb jutt 15 550 000 15 550 000 8 684 523 44,1 

Ellátottak pénzb jutt 

aránya (%) 

    

Összes kiadás: 1 995 220 763 2 096 076 162 949 589 179 45,3 
 

 

A kiadási előirányzat változásait, a pótelőirányzatokat és a zárszámadást – azzal együtt a 

pénzmaradványt - a félév folyamán a Képviselő-testület rendelet módosításban jóváhagyta. 

 

Működési kiadások: (2-3. melléklet) 

 

A szociális kiadások  44,1%-on alakultak. Közművelődési, kulturális feladatokat a – Móra Ferenc 

Városi Könyvtár és Múzeum fenntartásán kívül - a Pannon Kapu Kulturális Egyesület (36 millió 

forint/év) és a Csákányi László Filmszínház (3 millió  forint/év) támogatásával lát el az önkormányzat. 

A városi nagy rendezvényekre 15 800 ezer forintot biztosított az önkormányzat. A történelmi napokat  

1 millió forinttal támogatta az önkormányzat és a rendezvénykeret terhére további 1,9 millió forinttal 

finanszírozta. 

A sportkoncepcióban meghatározottak szerint finanszírozta sport kiadásokat, valamint az idei évben 

TAO támogatás önrész finanszírozásához is hozzájárult az önkormányzat. 

 

A beruházások, fejlesztési kiadások alakulása: (4. melléklet) 

 

A beruházások, fejlesztési kiadások az első félév végére 29,8%-os teljesítést mutatnak, ami 377 130 

ezer Ft-ot jelent. A felújítások 17 601 ezer Ft értékben teljesültek, mely 17,4%-os teljesítést jelent.  

 

Az első félévben a jelentősebb befejeződött és folyamatban lévő beruházások, felújítások: 

 

 Máriaújfalui Klub felújítása  

 Vis maior pályázat keretében útfelújítás folyamatban 

 

Felhalmozási célú támogatás: 

 Az első lakáshoz jutók támogatása előirányzaton a teljesítés  ezer forint volt. 

 

 

Pályázatok alakulása: 

Önkormányzatunk az alábbi pályázatokon indult – önrésszel, illetve anélkül: 

  

Pályázat neve projekt 

összköltsége 

önerő+Áfa 

 

megjegyzés 

Máriaújfalui szennyvíz beruházás nettó 505 000 Ft 102 164 199 Ft befejeződött 

Zöld Város- Várkert 138/2016. 06 20 239 771 928 Ft 0 Ft folyamatban 

Refektórium felújítás (SI-HU) 17/2016. 

02.03. 

94 605,50 euro  14 191 euro folyamatban 

Városmarketin-helyi termék fejlesztés (AT-

HU) Sztg-Kmend-Vasvár 166/2016. 07.11. 

100 000 euro 15 000 euro nyert,de módosítva a 

tartalom  

SZEOB Játékvár Óvoda felújítása 

103/2016.05.18 

150 000 000 Ft 26 647  200 Ft  folyamatban(testületi 

döntés 43 millió 

forint önrész) 

Arany energetika 139/2016. 06 20 159 422 409 Ft 0 Ft folyamatban 

(testületi döntés 45 

millió forint önerő) 

Ipari Park 102/2016.05.18 478 000 000 Ft 60 000 000 Ft folyamatban 
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Kethelyi kerékpárút 156/2016. 06 29 299 765 000 Ft 0 Ft nyert 

Hunyadi út 106/2017. 04.26. 35 994 592 Ft 15 994 592Ft  nyert 

Vis maior    

Közműv.érdekeltségnöv. tám.165/2016. 07.11 2 300 000 Ft 230 000 Ft benyújtva 

ASP pályázat 56/2017. 6 976 850 Ft 0Ft befejeződött 

Sportkör és futókör kialakítása 168/2016. nem pénzbeli- 

eszköz 

8 800 000 Ft a 

futókör esetén 

elbírálás alatt 

VP külterületi utak és gépbeszerzés 

24/2017.02.01. 

90 353 924 Ft 22 588 481 Ft nyert(vissza) 

VP közétkeztetés 71/2017.03.29. és 

121/2017.06.28. 

26 600 000 Ft 6 650 000 Ft+ 

1 828 800 Ft 

elbírálás alatt  

TOP turizmus 172/2017.07.12. 200 000 000 Ft 1 752 500 Ft nyert 

TOP Energetika Gimnázium 174/2017. 07.12. 62 500 000 Ft  0Ft nyert 

    

Munkásszállás projekt 723 333 333Ft + 70 

millió bútorzat 

 270 millió Ft folyamatban 

 

Intézmények működési bevételeinek és kiadásainak alakulása: (2. melléklet) 

 

Egészségügyi feladatokat ellátó Rendelőintézet tervezett bevételeinek teljesülése 32,1%, a működési 

kiadások előirányzatot az intézmény a fél év végére 48,6%-ban teljesítette. Az OEP támogatás 

mértéke 57%-on alakult. Az intézmény működési bevétele 52%-ban teljesült. Az EFI Iroda 

fenntartásának kiadásai 60%-ban valósultak meg.  

 

Oktatási-, közművelődési feladatok: 

Az oktatási feladatok alatt az iskolai közétkeztetést e/Ft (%), valamint a korábbi SZOI 2018. évre 

áthúzódó működtetési költségeit tartalmazza e/Ft.. 

Óvodai, bölcsődei étkeztetés e/Ft, mely %-os teljesítést mutat. 

A közművelődési tevékenység esetében a Móra Ferenc Városi Könyvtár bevétele e/Ft-ra %-ra 

teljesült, míg a kiadások alakulása összességében %, e/Ft, Könyvtár %, Múzeum %. 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által fenntartott szentgotthárdi székhelyű, 

önkormányzati alapítású intézmények működési bevételeinek-, és kiadásainak alakulását az 

alábbiakban mutatjuk be: 

 

Intézmény  Bevételek teljesítése (%) Kiadások teljesítése (%) 

Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde 

49,6 48,6 

Családsegítő és Gyermek-

jóléti Szolgálat 

41,9 42,1 

Városi Gondozási Központ 53 48,7 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2018. első félévi gazdálkodás vonatkozásában összességében megállapíthatjuk, hogy az 

önkormányzat és intézményei napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátása 

biztosított volt, a gazdálkodást finanszírozási gondok nem gátolták. A költségvetésben előirányzott, 

bevételi tervet az intézményi működési bevételeknél általában időarányosan teljesítettük.  A helyi 

adóbevételek 74,9%-on teljesültek.  Az Ipari Park Kft-hez benyújtott telekadó beszerzésre irányuló 

azonnali beszedési megbízás folyamatos. A Kft-nél – idei évben lebonyolódó terület eladás (augusztus 

hónapban) összegével csökkent a hátralék, de a tartozása még mindig jelentős.  

Ingatlanértékesítést 402 millió forint értékben tervezett a Képviselő-testület, melyből a a félévben a 

teljesítés 0,2 %.. (Széll K. téri lakások eladás, Ipari Park telek értékesítés) 



2018. szeptember 19-i testületi ülés előterjesztései 

 

33 

A felhalmozási bevételeknél keletkezett jelentős bevétel-elmaradás a pénzügyi egyensúlyt 

kedvezőtlenül befolyásolja. A fejlesztési elképzelések közül a 4-es mellékletben részletezett módon 

első félévben 398 millió forint kiadás történt, ami 26,6%-os teljesítést jelent. A felsorolásban egyes 

beruházások, felújítások esetében ismertetésre került a folyamatban lévő felújítások is, ami kedvezőbb 

képet fest a fejlesztési célok végrehajtásáról.   

Az idei első félévben a kötvény kibocsátás kezességvállalásából kiadásunk nem keletkezett, mivel a  

100%-os tulajdonú gazdasági társaságunk az önkormányzat készfizető kezességvállalásával 

folyószámla hitelből finanszírozta az esedékes törlesztést. 

Hitel állománnyal jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik, ellenben a készfizető kezességvállalás 

összege továbbra is veszélyezteti a pénzügyi egyensúlyunkat.  

A Gimnázium kazán halasztott fizetése terhelődik az önkormányzatra, melynek mértéke 1 190 ezer 

forint. Esetleges működési hitel felvétele komoly terhet jelentene az önkormányzatnak, hisz decemberi 

visszafizetése nehezen elképzelhető. 

A pályázatok az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak, támogatási szerződés aláírására az 

alábbi esetekben került sor: Ipari Park fejlesztése, Arany János Iskola energetikai felújítása, SZEOB  

felújítása,  Máriaújfalui szennyvízberuházás, vis maior, Kerékpárút fejlesztés, Zöld Város Várkert, 

valamint az ASP pályázatnál. 

 

Továbbra is fontos a takarékos gazdálkodás szem előtt tartása. Előre nem tervezett kifizetéseket még 

tényleges bevételi forrás mellett sem lehet teljesíteni a kieső bevétel miatt.  

 

 Kiemelkedő fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló előirányzat – 

befolyó bevételek függvényében – maradéktalan betartása a következő félévben is. 

A kötelezettségvállalások során a célszerűség, a hatékonyság és az eredményesség szempontjait 

kell szem előtt tartani mind a Képviselő-testületnek, mind pedig az egyes költségvetési szervek 

vezetőinek! 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési 

gazdálkodásának I. félévi beszámolóját megvitatni és a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni 

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Szentgotthárd, 2018. augusztus 28. 

 

         Huszár Gábor   

        polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

         jegyző 
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Tárgy: Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények 

munkájáról, feladatairól – különös tekintettel a Városi Gondozási Központ 

nem kötelező szolgáltatásairól. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület  

2018.szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartójának feladat- és jogkörét a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92/A. § 

és 92/B. §, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (továbbiakban: Gyvt.) 104. §-a nevesíti. A fenti rendelkezések alapján a fenntartó 

gondoskodik a meghatározott feladatokról és jelen előterjesztés által évente egy alkalommal értékeli a 

szakmai munka eredményességét. 

 

Szentgotthárdon és térségben szociális alapszolgáltatásokat vehetnek igénybe az arra rászorultak, 

melyek az alábbiak: 

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás, 

- családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

- közösségi ellátások, 

- támogató szolgáltatás, 

- utcai szociális munka, 

- a nappali ellátás; 

továbbá a személyes gondoskodást nyújtó napközbeni ellátás keretében a bölcsődei nevelés, 

gondozást. 

 

Szentgotthárdon személyes gondoskodást ellátó intézmények: a Városi Gondozási Központ 

Szentgotthárd, a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd, valamint a Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje. A Gondozási Központban a szociális 

étkeztetést, nappali idősek klubját, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

közösségi pszichiátriai ellátást, támogató szolgáltatást( személyi segítés, szállítás ) biztosítják a 

rászoruló egyének számára. A gyermekek napközbeni ellátását a Tótágas Bölcsőde biztosítja, a 

családsegítést és a gyermekjóléti feladatokat, a Család- és Gyermekjóléti Központ intézménye látja 

el.  

Mindhárom intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, fenntartójuk a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények az alábbi jogszabályok alapján végzik 

tevékenységüket, munkájukat: 

- 1991. évi LXIV. törvény: a gyermekek jogairól. 
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- 1993. évi III. törvény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. 

- 1997. évi XXXI törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

- 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó szociálisintézmények 

- szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 

- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

- 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. 

- 6/2016. ( III.24. ) EMMI rendelet 4. melléklete a Bölcsődei nevelés-gondozás országos 

alapprogramja 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 

132. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

törvényben foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatait és működési feltételeit a 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet határozza meg. 

 

 

I. Városi Gondozási Központ Szentgotthárd 

 

A Városi Gondozási Központ személyes gondoskodás keretében az 1993. évi III. törvény 57. § (1) 

bek. szabályozott szociális alapszolgáltatások közül kötelezően ellátandó feladatként csak 

Szentgotthárdon a szociális étkeztetést és nappali idősek klubját biztosítja, illetve a Szentgotthárd és 

Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén házi segítségnyújtást 

(Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu települések kivételével), önként vállalt feladatként pedig 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgálatot és közösségi pszichiátriai alapellátást 

nyújt. 

A szolgáltatások - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével - normatív állami támogatás 

igénybevételével működnek. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a fenntartó között létrejött megállapodás alapján 2018. december 

31-ig szól. 

 

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy a Városi Gondozási Központ  szolgáltatásai 2017. évben 

mennyibe kerültek, illetve 2018. évre vonatkozóan mennyit terveztek a költségvetésben 

összkiadásként, továbbá ebből mennyi a normatíva /finanszírozási szerződések által finanszírozott 

összeg és a Társulás által finanszírozott saját forrás: 
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    Összes költség Pályázat/Normatíva Saját bevétel 

Társulás által 

finanszírozott 

  Szolgáltatások 

2017 év 

Tény 

2018. év   

Terv 

2017 év 

Tény 

2018. év   

Terv 

2017 év 

Tény 

2018. év   

Terv 

2017 év 

Tény 

2018. év         

Terv 

12100 Nappali szoc. ellátás 65.255.641 57.850.000 4.796.000 4.360.000 8.552.542 8.725.000 57.017.943 44.765.000 

12130 Szoc. étkeztetés 49.229.495 45.060.000 9.798.720 9.411.200 26.978.030 25.821.000 15.976.286 9.827.800 

12120 Házi segítségnyújtás Sztg. 41.551.791 39.873.000 9.001.407 13.496.664 2.578.335 2.520.000 29.998.605 23.856.336 

12180 Házi segítségnyújtás Társulás 17.419.394 15.628.000  5.394.593  8.103.336 2.982.590 2.640.000 10.522.202 4.884.664 

12190 

Jelzőrendszeres házi 

segítségny 11.020.786 9.632.000 1.705.400 1.705.400 1.261.625 1.200.000 8.184.290 6.832.000 

12150 Támogató Szolgálat 17.456.203 18.876.000 8.967.000 10.067.000 1.712.547 1.560.000 8.232.446 7.249.000 

12191 

Közösségi pszichiátriai 

ellátás 11.113.308 10.209.000 8.300.000 9.700.000 --  --- 2.882.666   509.000 
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Az előterjesztés készítői továbbra is javasolják ellátni a nem kötelező szociális 

szolgáltatásokat a Városi Gondozási Központnál, a korábbi években ismertetett 

indokoknál fogva, egyre növekvő igény mellett – információink szerint ezek a 

szolgáltatások jövőre is hasonló feltételrendszerrel működtethetők, mint 2018-ban. 

 

Személyi feltételek: 

Engedélyezett álláshelyek száma 2018. augusztus 01-én: 38 fő. A 38 főből 37 fő 

főfoglalkozású, 2 fő megbízási szerződéssel, 4 órában foglalkoztatott álláshely.  

Intézményi alkalmazottak létszáma 2018. augusztus 01-jén 39 fő. Ebből 36 fő főfoglalkozású, 

2 fő 4 órában megbízási és 1 fő vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott. 

Jelenleg átmenetileg kizárólag megtakarítási szempontok miatt betöltetlen az 1 fő általános 

ügyintézői álláshely. 

A szakalkalmazottak valamennyien rendelkeznek az 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú 

mellékletében szabályozott az adott munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel, így a 

szakképzettségi arány 100 %-os. A szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 5 fő 

főiskolai, 3 fő egyetemi, 6 fő emelt szintű a többiek pedig középfokú szakképesítéssel 

rendelkeznek. A szakvizsgázottak létszáma: 5 fő.  

A szakalkalmazottak valamennyien rendelkeznek érvényes működési nyilvántartási számmal. 

A szakdolgozók az intézmény éves továbbképzési terve és a 9/2002.(VIII.04.) SZCSM 

rendeletben meghatározottak szerint folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken. 

2017-ban az „Emberközpontú idősgondozás” című akkreditált szakmai tanfolyamon 7 fő vett 

részt. 

Az EFOP 3.8.2.-16-2016-00001 a Szociális humán erőforrás fejlesztése című projekt 

keretében  az intézmény a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szervezett team 

szupervíziós személyiségfejlesztő foglalkozást 3 csoport részére igényelte. Csoportonként 7 fő 

vehetett részt, így összességében 21 fő részesülhet ingyenes szupervíziós képzésben.  

 

Az előterjesztés 1. számú melléklete a Városi Gondozási Központ részletes beszámolóját 

mutatja be. 

 

II. SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS 
BÖLCSŐDE ( SZEOB ) 

TÓTÁGAS BŐLCSŐDÉJE 
 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény adta lehetőségnek 

megfelelően egy többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény  szakmailag  önálló 

intézményegységeként bölcsődei nevelést, gondozást lát el, melynek keretén belül a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosítja. 

A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályait az 1997. évi XXXI. Törvény - a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV.30) NM rendelet - a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szabályozza, a feladatok ellátását a bölcsődei 

nevelés, gondozás országos alapprogramja alapján végzi. 

Az intézményben a 0-3 éves gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, 

gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését biztosítja.  A Bölcsőde 5 csoporttal és 

68  betöltött férőhelyen működik. A tárgyi / környezeti feltételek megfelelnek a kisgyermekek 

nevelésére/gondozására. 
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Személyi feltételek az intézményben biztosítottak. Az 5 csoportszobában  11 

kisgyermeknevelő, és az ő munkájukat segítő 3  bölcsődei dajka dolgozik. A szakmai munkát 

függetlenített bölcsődei intézményegység-vezető végzi. A 12 fő kisgyermeknevelőből 4 fő 

rendelkezik már diplomával , akikre a pedagógus életpálya modell vonatkozik. 

2012. óta van az intézményben  személyi gondozási térítési díj, melyből a 2017/2018-as 

nevelési évben  3. 780.250.- Ft folyt be. 

A bölcsőde  hatékonyan , jelenleg  100%-os kihasználtsággal működik és kezdi meg a 

2018/2019-es nevelési évet.   

 

A Tótágas Bölcsőde részletes beszámolóját az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

III. A Család-  és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 
 

A Család-  és Gyermekjóléti Központ a 2015. évi CXXXIII. törvény módosította a 

gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, valamint 

módosult a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésű feltételeiről szóló 15/1998.(IV. 30. ) 

NM rendelet alapján működik. 

 

Az elfogadott törvény alapján  a családsegítés vonatkozásában csak gyermekjóléti 

szolgáltatással integráltan  - egy szervezeti és szakmai egységben  - működhet 2016. 01.01.  

időponttól . Települési szinten: család és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten család-és 

gyermekjóléti központ keretében. 

 

Alaptevékenysége: 

-Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás: 

A szociális igazgatásról és a szociális  ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., és a végrehajtáshoz 

kapcsolódó jogyszabály alapján, illetve az 1997. évi XXXIII. tv. és a végrehajtáshoz 

kapcsolódó jogszabály alapján. 

-Család-és Gyermekjóléti Központ: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXIII. tv. és a  

végrehajtásához kapcsolódó jogszabály alapján 

A kötelező önkormányzati  feladatként ellátandó tevékenység: 

-Nem hálózat keretében ellátott helyettes szülői feladat, mely szükség szerint 2 fő részére 

biztosít ellátást. A gyermekek védelméről  és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXIII. tv. és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabály alapján. 

 

Az intézmény ellátási területe Szentgotthárdi Járás közigazgatási területe. 

 

Az intézményben jelenleg 9 álláshelyen 8 betöltött státusz van ( 1 intézményvezető, 1 

szociális asszisztens, 1 tanácsadó, 3 családsegítő,2 esetmenedzser ). Jogszabályi előírás 

alapján 2018. szeptember 1. időponttól 2 fő óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet 

ellátó kollégával bővül az intézményi létszám. 

 

A feladatellátásához  nem minden tárgyi feltétel biztosított. A 2018. évi költségvetésben 

tervezett és elfogadott igény, 1 db  intézményi gépjármű beszerzése elengedhetetlen.  

 

Az intézmény részletes beszámolóját az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni 

szíveskedjen.  

Határozati javaslat: 

 

1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tájékoztató a személyes 

gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól – különös tekintettel a Városi 

Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól  szóló előterjesztést 

A. / megismerte és elfogadásra javasolja a fenntartó Társulási Tanácsnak. 

B. /az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadásra a fenntartó Társulási Tanácsnak: 

……………………………………………………… 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor polgármester 

                 Fábián Béláné intézményvezető 

                 Dr. Dancseczné Kovács Tünde intézményegység-vezető 

                 Uhor Anita intézményvezető 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ 

intézményében működtetett nem kötelező szolgáltatásokat – Támogató Szolgálat, Közösségi 

Pszichiátriai ellátás, Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás – továbbra is működtetni kívánja és 

javasolja a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának a 

szolgáltatások további működésének biztosítását a kistérség területén. 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor polgármester  

 

Szentgotthárd, 2018. augusztus 23. 

     

     

                                                                         

Huszár Gábor 

                                        polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz. Mellélet 

 

Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

Tel.: 94/554-168, 554-169. 

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

Üsz.:159-1/2018. 

    Tárgy: Szakmai beszámoló a Városi  

                                                                                               Gondozási Központ által  

                működtetett szolgáltatásokról 

 

Dr. Gábor László 

Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezető részére 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

 

1. A Városi Gondozási Központ tevékenysége 

Az intézmény 2018-ban is változatlan szervezeti struktúrában működik, egyrészt kötelező 

másrészt önként vállalt szociális alapszolgáltatásokat biztosít.  

A kötelező és az önként vállalt feladatok a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével 

normatív állami támogatás igénybevételével működnek. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 

megkötött megállapodás alapján működik. Iktatószáma: SZGYF-IKT-1992-8/2018. 

 

Fenntartója: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa. 

 

Az intézmény a szolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik jogerős működési engedéllyel 

(VAC/SZGY/785-4/2013.) és engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről 

(VAC/SZGYF/774-1/2015.) és adatmódosításról szóló határozatokkal. (legutolsó módosítás 

száma: VA/HF06/00506-2/2018.) 

 

Működési terület: egyrészt Szentgotthárd város, másrészt a szentgotthárdi kistérség 

közigazgatási területe. 

Szentgotthárd város közigazgatási területén működtetett kötelező szolgáltatások: étkeztetés, 

nappali idősek klubja, 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén 

működtetett kötelező és önként vállalt szolgáltatások:  

- házi segítségnyújtás (kötelező) Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu települések kivételével 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (önként vállalt) 

- támogató szolgálat (önként vállalt) 

- közösségi pszichiátriai alapellátás (önként vállalt) 

 

Székhely: a szolgáltatások az Arany János út 1. szám alatti akadálymentesített épületben 7. óra 

45 perctől 15. óra 45 percig tartó nyitvatartási időben működnek.  

 

A szolgáltatások igénybevétele 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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Az ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli 

vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. 

A közösségi pszichiátriai alapellátás kivételével az ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 

 

 

Ellátandó célcsoportok: 

- időskorúak, 

- megromlott egészségi állapotban lévő aktív korú személyek 

- különböző fogyatékkal élő személyek 

- pszichiátriai betegek 

 

A Városi Gondozási Központ gazdálkodása: 

- 2017. évi teljesített költségvetés: 213.046.618,- Ft 

- 2018. évi tervezett költségvetés: 197.128.000,- Ft 

(2018. évi tervezett koncepció 212.128,- Ft → elvonás: 15 millió Ft → maradvány: 

197.128.000,- Ft 

- Az egyes szakfeladatokra vonatkozó költségvetési adatokat az 1.és 2. számú táblázat 

szemlélteti: 

 

 

1. számú táblázat 

Kimutatás az egyes szakfeladatok kiadási előirányzatairól és 2018. július hónapig történő 

teljesítésekről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakfeladat Kiadási előirányzat Teljesítés 

Nappali szociális. ellátás 57.850.000 31.382.360     54,25% 

Szociális. étkeztetés 45.060.000 22.683.480     50,34% 

Házi segítségnyújtás Szentgotthárd 39.873.000 23.798.273     59,69% 

Házi segítségnyújtás Társulás 15.628.000 8.995.223       57,56% 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 9.632.000 5.863.724       60,88% 

Támogató Szolgálat 18.876.000 11.242.047     59,56% 

Közösségi pszichiátriai alapellátás 10.209.000 5.805.657       56,87% 
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2. számú táblázat 

Az egyes szakfeladatokra vonatkozó költségvetési adatokat az 2. számú táblázat szemlélteti: 

 

    Összes költség Pályázat/Normatíva Saját bevétel Társulás által finanszírozott 

  Szolgáltatások 
2017 év 
Tény 

2018. év   
Terv 

2017 év 
Tény 

2018. év   
Terv 

2017 év 
Tény 

2018. év   
Terv 

2017 év 
Tény 

2018. év         
Terv 

12100 Nappali szoc. ellátás 65.255.641 57.850.000 4.796.000 4.360.000 8.552.542 8.725.000 57.017.943 44.765.000 

12130 Szoc. étkeztetés 49.229.495 45.060.000 9.798.720 9.411.200 26.978.030 25.821.000 15.976.286 9.827.800 

12120 Házi segítségnyújtás Sztg. 41.551.791 39.873.000 9.001.407 13.496.664 2.578.335 2.520.000 29.998.605 23.856.336 

12180 Házi segítségnyújtás Társulás 17.419.394 15.628.000  5.394.593  8.103.336 2.982.590 2.640.000 10.522.202 4.884.664 

12190 Jelzőrendszeres házi segítségny 11.020.786 9.632.000 1.600.000 1.600.000 1.261.625 1.200.000 8.184.290 6.832.000 

12150 Támogató Szolgálat 17.456.203 18.876.000 8.967.000 10.067.000 1.712.547 1.560.000 8.232.446 7.249.000 

12191 Közösségi pszichiátriai ellátás 11.113.308 10.209.000 8.300.000 9.700.000 --  --- 2.882.666   509.000 
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Humán erőforrás - Személyi feltételek: 

Engedélyezett álláshelyek száma 2018. augusztus 01-én: 38 fő. A 38 főből 37 fő főfoglalkozású, 2 

fő megbízási szerződéssel, 4 órában foglalkoztatott álláshely.  

Intézményi alkalmazottak létszáma 2018. augusztus 01-jén 39 fő. Ebből 36 fő főfoglalkozású, 2 fő 4 

órában megbízási és 1 fő vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott. 

Jelenleg átmenetileg kizárólag megtakarítási szempontok miatt betöltetlen az 1 fő általános 

ügyintézői álláshely. 

A szakfeladatonkénti létszámkimutatást a 3. számú táblázat szemlélteti.  

 

3. számú táblázat 

Városi Gondozási Központ szakfeladatainak létszámkimutatása 2018. augusztus 01-jén 

 

Szakfeladat Létszám Létszám 

Főfoglalkozású Megbízási  

/vállalkozási 

szerződés   

 

Szakmai Technikai és 

adminisztratí

v 

Nappali idősek klubja 9 --- 7 2 

Szociális étkeztetés 2 --- 1 1 

Házi segítségnyújtás 

Szentgotthárd 

12 --- 12 --- 

Házi segítségnyújtás 

Kistérség 

4 --- 4 --- 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

2 --- 2 --- 

Támogató szolgálat 5 --- 4 1 

Közösségi pszichiátriai 

alapellátás 

2 2                          

1 

5 --- 

Mindösszesen: 36 3 35 4 

 

 

A szakalkalmazottak valamennyien rendelkeznek az 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú 

mellékletében szabályozott az adott munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel, így a 

szakképzettségi arány 100 %-os. A szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 5 fő főiskolai, 3 

fő egyetemi, 6 fő emelt szintű a többiek pedig középfokú szakképesítéssel rendelkeznek. A 

szakvizsgázottak létszáma: 5 fő.  

A szakalkalmazottak valamennyien rendelkeznek érvényes működési nyilvántartási számmal. 

A szakdolgozók az intézmény éves továbbképzési terve és a 9/2002.(VIII.04.) SZCSM rendeletben 

meghatározottak szerint folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken. 

2017-ban az „Emberközpontú idősgondozás” című akkreditált szakmai tanfolyamon 7 fő vett részt, 

melynek költsége 203.000,- Ft volt. (29.000,- Ft/fő) 

 

Az EFOP 3.8.2.-16-2016-00001 a Szociális humán erőforrás fejlesztése című projekt keretében 

intézményünk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szervezett team szupervíziós 

személyiségfejlesztő foglalkozást 3 csoport részére igényelte. Csoportonként 7 fő vehetett részt, így 

összességében 21 fő részesülhet ingyenes szupervíziós képzésben.  

Az előzőekben említett projekt keretében szeptember hónapban 10 fő vehet részt „ A hatékony 

segítő kommunikáció” című ingyenes szakmai tanfolyamon a Mentor Informatikai és Oktatási Kft. 

szervezésébe, ami helyben a Tótágas bölcsödében kerül megszervezésre. 

 

2017. évben megszerzett szakképesítések és tanúsítványok: 

- 1 fő szociális asszisztensi szakképesítés 

- 1 fő közösségi koordinátori- és gondozói, 1 fő közösségi gondozói tanúsítvány. 
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2018. évi beiskolázások: 

- 1 fő támogató szolgálat személyszállító képzésre 

- 1 fő támogató szolgálat személyi segítő képzésre 

 

A kinevezéssel rendelkező alkalmazottak közül 5 főnek van határozott idejű kinevezése, a többieké 

határozatlan idejű. 

Gyed és Gyes miatt tartósan távollévők száma: 1 fő. 

2018-ban ezidáig közalkalmazotti jogviszonyba 1 fő gondozó felvételére került sor. 

Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 3 gondozónőnek volt.  

2 fő a Nők 40 éves jogosultsági idejével, felmentéssel nyugállományba vonult, 1 fő pedig 

munkahelyváltoztatás miatt lemondott közalkalmazotti jogviszonyáról. 

Szeptember hónapban további 1 fő gondozónőnek szűnik meg a határozott idejű közalkalmazotti 

jogviszonya, mivel egészségi indokokra való hivatkozással lemondott. 

Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 2 fő,  1 főt hivatalsegédi, 1 fő pedig 

intézménytakarító munkakört lát el. Jogviszonyuk 2019.02.28-ig áll fenn. 

Iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok száma 6 fő, teljesített összes óraszám: 120 óra. 

  

 

Öröklés-Hagyaték: 

Néhai Lázár Magdolna Szentgotthárd, Petőfi u. 24. szám alatti lakos 2014. május 08-án elhunyt.  

Dr. Meszlényi András közjegyző 22012/ü/489/2014./14. számú 2014. december 11-én jogerőre 

emelkedett végzése alapján az ingatlan végrendeleti örököse, tulajdonosa a Gondozási Központ lett.  

Néhai Lázár Magdolna sírjának és környezetének rendben tartásáról az intézmény folyamatosan 

gondoskodik. 

A hagyaték 2017. évi pénzmaradványa: 5.568.416,- Ft. 

Visszapótlás a társulási településektől: 3.224.000,- ft a 21/2017. számú társulási tanácsi határozat 3. 

pontja alapján. 

„Szentgotthárd és térsége Önkormányzati Társulás Társulási tanácsa a házi segítségnyújtáshoz 

szükséges új gépjármű beszerzését – a benyújtott pályázat kedvezőtlen elbírálása esetén támogatja 

és a Társulás 2018. évi költségvetésében erre összesen 3.224.000,- Ft-ot biztosít a szolgáltatást 

igénylő települési tagönkormányzatok lakosságszám arányos finanszírozása mellett.” 

A Dacia Sandero személygépkocsi beszerzésének az előfinanszírozása a hagyatéki 

pénzmaradványból valósult meg, a 21/2017. számú társulási tanácsi határozat, valamint az 1/2017. 

számú közbeszerzési bizottsági határozat alapján. 

A fenti összegnek az intézmény részére történő visszajuttatásáról kérjük az illetékesek 

intézkedését!!! 

 

2. Biztosított alapszolgáltatások bemutatása 

2.1.Kizárólag Szentgotthárd Város közigazgatási területén működtetett szolgáltatások  

 

 

2.1.1. Étkeztetés 

E szolgáltatás keretében a szociálisan rászorult személyek részére naponta főétkezésként 1 adag 

meleg ebédet biztosítunk. A szociálisan rászorultak jogosultsági körét és feltételeit Szentgotthárd 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) ÖKT rendelete szabályozza.  

Az ebédet az intézmény szociális konyha keretében, a JUST Food Kft. által működtetett Széchényi 

István Általános Iskola konyhájáról vásárolja. A vásárolt élelmezés jelenlegi ára: normál ebéd: 

805,75 Ft, diétás ebéd: 890,70 Ft, a reggeli: 390,74 Ft.  

A szolgáltatás keretében normál, illetve egészségügyi indok alapján diétás étkezés is igényelhető.  
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A szolgáltatás gyakorlati lebonyolításához 2 db váltó éthordó szükséges. A szolgáltató által a névre 

szóló éthordókba kiadagolt ebédeket egyrészt az igénylő saját maga viszi el a kiszállítást követően 

az intézményből, másrészt az intézmény 2 db gépkocsija – NYK:058 Dácia dokker és MZS:931 

Dacia duster -  szállítja ki Szentgotthárdon és a csatolt településeken (Rábafüzes, Jakabháza, Zsida, 

Zsidahegy, Rábakethely, Máriaujfalu, Farkasfa, Rábatótfalu) lévő központi megállóhelyekre illetve 

szükség szerint lakásra. 

Az ebédek mennyisége és minősége, az igénybe vevők elmondása szerint általánosan jónak 

mondható.  Az étkeztetést igénylők létszáma hasonló az előző évihez.  

A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres jövedelmétől függően térítési díjköteles. 

 Étkezés 2017. évre fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díja:  

● ebéd szállítás nélkül: 660 Ft/nap/adag 

● ebéd szállítással: 810 Ft/nap/adag 

 

 

Ellátotti létszámadatok  

● Étkezés 2018 évre tervezett átlagos ellátotti létszáma: 170 fő 

(Ebből 130 fő vidéki szociális étkező 40 fő az Idősek Klubja étkezői létszáma) 

● 2017. évi normatíva elszámolás szerinti ellátotti létszám: 176,57 fő. (Létszám kiszállítással: 

134,68 fő, létszám helyben étkező: 41,89 fő)  

 

● Az ellátottak létszáma a 2017. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 187 fő (141 fő vidéki 

étkező+ 46 fő klubétkező)  

 

4. számú táblázat 

Étkeztetést igénybe vevők adatai 2013-től 2017-ig az éves statisztikai jelentések alapján. 

Év 

A tárgyév folyamán 
Ellátottak száma a tárgyév 

XII. 31-én 

Az ellátásért 

térítési díjat 

ellátásba 

vettek 

száma 

ellátásból 

kikerülők 

száma 

Összesen Férfi Nő 
fizetők 

száma 

nem 

fizetők 

száma 

2013 31 39 117 41 76 109 8 

2014 56 35 138 52 86 132 6 

2015 49 46 141 46 95 132 9 

2016 24 29 136 47 89 129 7 

2017 33 38 141 48 93 138 3 

 

 

● Étkeztetést igénybevevő vidéki, kiszállítással étkezők létszáma: 141 fő.  

 

A 141 főből: 

 93 fő nő (65,96 %) és 47 fő férfi (34,04 %) 

 73 fő egyedül él (51,77 %), 68 fő házastárssal/családtaggal él (48,23 %). Az egyedül élők 

közül 47 fő nő (64,38 %), 26 fő férfi (35,62 %). 

 jogosultsági szempontból időskorú nyugdíjas 124 fő (87,94 %), rokkantnyugdíjas 7 fő (4,96 

%), munkanélküli: 10 fő (7,1 %) 

 a szolgáltatásért 3 fő nem fizet személyi térítési díjat 

2017-ben 28 főnek szűnt meg az ellátása. Ebből meghalt 17 fő, lemondta az ellátást 8 fő, 

bentlakásos intézményi elhelyezést vette igénybe 3 fő.  

 

A 2018. évi igényelhető normatív támogatás fajlagos összege: 55360 Ft/fő/év 
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Étkeztetést igénybe vevők 2018. július 31-ei létszáma: 175 fő 

- 132 fő kiszállítással (Vidék + HG - Sztg) 

-  43 fő helyben étkező (idősek klubja) 

 

Ennek a szolgáltatásnak továbbra is az alapvető hiányossága, hogy finanszírozási okok miatt 

a falvakban hétvégén és ünnepnapokon az étkezés lehetősége nem megoldott. 

 

 

2.1.2. Nappali Idősek Klubja 

 

Az ellátás célja a hiányzó családi gondozás pótlása, a klubtag szociális helyzetének javítása kulturált 

körülmények között egyedüllétének megszüntetése, izolációjának megelőzése, a tétlenség kóros 

következményeinek megelőzése, egészségi állapotának figyelemmel kísérése és javítása, higiénés 

szükségleteinek biztosítása. 

A klub az ellátottak részére lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 

valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. 

A klubban nyújtott gondozás összetett, komplex tevékenység, melyet a klubtag egyéni 

sajátosságainak és lehetőség szerinti igényeinek tervszerű, együttes alkalmazásával valósítjuk meg. 

A klub ellátotti köre egyrészt a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, 

önmaguk ellátására részben képes időskorúak, másrészt az a 18. életévét betöltött személy is, aki 

egészségi állapota miatt szociális és mentális támogatásra szorul. Az időskorúakon kívül a 

klubtagok körében megtalálhatók a szenvedély és pszichiátriai betegek is.  

A klub folyamatosan, 7 napos nyitva tartással: hétfőtől vasárnapig 7 óra 45 perctől – 15 óra 45 

percig üzemel. Férőhelyek száma: 60 fő.  

 

A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres jövedelemétől függően térítési díjköteles.  

 

 2018 évre az Idősek Klubja fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díjai 

1. Étkeztetés intézményi térítési díja: 

ebéd:     660 Ft/fő/nap 

reggeli: 250 Ft/fő/nap 

2. Klub – tartózkodás intézményi térítési díja: 150 Ft/fő/nap 

 

A klub által biztosított szolgáltatások 

•Étkeztetés: melynek keretében az időskornak megfelelő kétszeri étkezést biztosítjuk (reggelit és 

ebédet), helyben történő fogyasztással. 35 fő napi rendszerességgel étkezik 8 fő időközönként, 4 fő 

ellátott csak a klubtagságot veszi igénybe. A reggelit naponta 13-14 fő igényli. Az ellátottak  közül 

7 fő diétás, étkezést igényelt. 

•Kulturált klubélet: biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését (kirándulás, tévénézés, zenehallgatás, 

könyv, napi és hetilapok olvasása, videózás, társasjátékozás, stb.)  

•Egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése (vércukor, 

vérnyomás, testsúlymérés, gyógyszerek felíratása, kiváltása, beutalók megkérése, stb.) 

•A klub rendelkezik automata mosógéppel és vasalóval, így a személyes holmik mosása, mosatása 

és vasalása biztosított 

•A személyi higiéné fenntartásához zuhanyzási lehetőség biztosított. A női és férfi zuhanyzókat 

bármikor lehet használni. A szükséges segítséget megadjuk a fürdésnél, ha igénylik. Rendszeresen 

7-8 fő él a lehetőséggel. Hajápolásra is van lehetőség, minden héten, csütörtöki napokon, általában 

9-10 fő igényli a frizura készítését. - biztosítva az ápolt megjelenést és tisztaságérzetet 

•Hivatalos ügyek intézésének segítése (segélykérelmek, idősotthoni elhelyezési kérelmek,  

közgyógyellátási kérelem előkészítése, stb.) 

•Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése  
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•Önszerveződő csoportok tevékenységének támogatása  

•Mentálhigiénés gondozás, támogatás 

•Rendezvények, programok szervezése. Hagyománnyá vált már a névnapokról, húsvéti, karácsonyi, 

nemzeti stb. ünnepekről való közös megemlékezés, júniusban az „Idősek Hónapjának” októberben, 

pedig az „Idősek Világnapjának” városi szinten történő megszervezése. Ismeretterjesztő és 

felvilágosító előadások, színházi előadások közös megtekintése, irodalmi délelőttök, örömtánc 

foglalkozás stb.  

•A klubban az együttélés szabályait belső rendelkezés, a házirend szabályozza 

 

Az Idősek klubja keretében a fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek: 

- tanácsadás 

- készségfejlesztés 

- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás 

- esetkezelés 

- felügyelet 

- gondozás és 

- közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít. 

 

Ellátotti létszám adatok: 

2018. július 31.-ei ellátotti létszám: 47 fő 

2017. december 31-ei statisztikai jelentés alapján az ellátottak létszáma: 50 fő. 

2017-ban 14 fő került ellátásba és 4 fő került ki az ellátásból. 

 A nemek aránya 18 fő férfi (36%) és 32 fő nő (64%). 

 

A 2018. évi igényelhető normatív támogatás összege: 109000 Ft/fő/év 

 

5. számú táblázat 

Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2017. december 31-én 

Korcsoport Férfi Nő 

18 - 39 éves 1 1 

40 - 59 éves 3 2 

60 - 69 éves 9 2 

70 -79 éves 5 17 

80 -  - 10 

Összesen 18 32 

 

A demográfiai adatokat vizsgálva a szolgáltatást, 18 fő férfi és 32 fő női ellátott vette igénybe. A 

kliensek többsége 3 korcsoportból -, 60-69, 70-79, 80 év felettiekből kerül ki. 

A korösszetételt vizsgálva a férfiaknál minimális eltéréseket találunk, a nőknél nagyobb eltérések 

mutatkoznak, de örvendetes, hogy többen vannak az igénybe vevők között 80 éven felüliek is az 

ellátottak 20 %-t teszik ki. 

 

Jelenleg az ellátást igénybe vevők közül 26-an egyedül élnek, 17 fő özvegy, többségüknek azonban 

vannak hozzátartozói, de kevesen élnek együtt a családjukkal. 

 

A klubtagok egészségi állapota: 

A klubtagok egészségi állapota a legtöbb esetben nem megfelelő. 

Az ellátottak közül: 3 fő részesül fogyatékossági támogatásban. 
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Pszichés megbetegedésben: 13 fő (27%), halmozottan előforduló megbetegedésben: 22 fő (46%), 

érzékszervi megbetegedésben (látás, hallás): 12 fő (25%), mozgásszervi megbetegedés: 10 fő 

(21%), alkohol okozta problémák: 7 fő (14%), emésztőrendszeri megbetegedésben: 8 fő (17%), 

szív- érrendszeri megbetegedésben: 25 fő (53%), demencia megbetegedésben: 4 fő (0,8%), 

daganatos megbetegedésben 7 fő (14%) érintett. 

 

 
 

Egészségi állapot jelentős mértékű csökkenése esetén lehetőség nyílik a közösségi pszichiátriai 

alapellátás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve támogató szolgáltatás igénybevételére. 

Jelenleg 12 fő részesül közösségi pszichiátriai alapellátásban 4 fő jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásban, 5 fő pedig támogató szolgáltatásban. 

A 47 fő jogosultsági feltételek szerinti megoszlása 2018. július 31.: 

Öregségi nyugellátásban részesül: 34 fő (72%), rokkantsági ellátásban: 8 fő (17%) 

Közfoglalkoztatott: 1 fő (0,2%), jövedelem nélküli ellátásban: 1 fő (0,2%) FHT: 3 fő (0,6%).  

 
Az ellátottak köre főként az öregségi nyugellátásban részesülők köréből tevődik össze. A klub 

szolgáltatásait az utóbbi években egyre több pszichiátriai ellátott (11 fő) is igénybe veszi, ebből 

kifolyólag adódnak konfliktusok. 

A szolgáltatást olyan idősek veszik igénybe, akik megőrizték járó és tájékozódó képességüket, el 

tudnak járni a klubba és onnan haza. Természetesen vannak kivételek, és szükség van arra, hogy a 

nehezen mozgó, vagy nehezen tájékozódó idős embert, ha a család nem tudja megoldani az ellátott 

klubba való eljutását, akkor gondozónői kíséretet vehet igénybe. 

2 fő gondozónői kísérettel, 2 fő elektromos kerekesszékkel érkezik a klubba. 
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6. számú táblázat 

Az idősek klubja szolgáltatását igénybe vevők létszámának alakulása 2012-től – 2017-ig. az 

éves statisztikai jelentés alapján. 

 

Év 

A tárgyév folyamán 
Ellátottak száma a tárgyév XII. 

31-én 

Az ellátásért térítési 

díjat 

ellátásba 

vettek 

száma 

ellátásból 

kikerülők 

száma 

Összesen Férfi Nő 
fizetők 

száma 

nem 

fizetők 

száma 

2012 3 7 46 16 30 46 - 

2013 5 9 42 14 28 41 1 

2014 4 5 41 14 27 40 1 

2015 4 7 38 11 27 37 1 

2016 5 3 40 13 27 38 2 

2017 14 4 50 18 32 48 2 

 

A táblázatból megfigyelhető, hogy több mint kétszer annyi a női ellátottak száma, mint a férfiaké, 

ennek oka, hogy a férfiak halandósága magasabb, mint a nőké. 

2017-ben 4 főnek szűnt meg az ellátása, 2 fő elhunyt, 2 fő egészségi állapotának romlása okán házi 

segítségnyújtásba került át.  

2018. július 31. - én az idősek klubja ellátottainak létszáma: 47 fő  

2.2. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén 

működtetett szolgáltatások 

 

2.2.1. Házi segítségnyújtás 

A szentgotthárdi kistérség településeinek közigazgatási területén (Apátistvánfalva, Orfalu és 

Kétvölgy települések kivételével) kötelezően működtetett szolgáltatás.  

Az intézmény a szolgáltatást az igénylő önálló életvitelének minél további fenntartása érdekében 

fizikai, egészségügyi, mentális, szociális szükségleteinek megfelelően az igénybe vevő lakásán, 

lakókörnyezetében biztosítja. Olyan idős, illetve egészségi állapotuk és önkiszolgálási képesség 

hiánya miatt rászoruló személyek számára, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és 

hozzátartozóik sem tudnak gondoskodni róluk. 

 

Házi segítségnyújtás keretében szociális segítés vagy személyi gondozás nyújtható. 

 

Házi segítségnyújtás keretében a fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek:  

a) személyi gondozás keretében → gondozás és háztartási segítségnyújtás  

b) b) szociális segítés keretében → háztartási segítségnyújtás.  

 

H{zi segítségnyújt{s 2017. évi v{ltoz{sai: 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2017. január 01-től 

hatályba lépett módosítása szerint a házi segítségnyújtás esetében megszűnt az óraalapú 

szolgáltatásnyújtás követelménye. Az értékelő adatlap alapján gondozási fokozatok kerültek 

bevezetésre, melyek alapján válik az ellátást igénylő, szociális segítésre vagy személyi gondozásra 

jogosulttá.  

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell az igénylő gondozási szükségletét. 

Az értékelőlap kitöltésében az intézményvezető mellett a háziorvos is közreműködik.  

 

Melyik fokozatban indokolt a személyi gondozás nyújtása? 
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Személyi gondozás az értékelő adatlapon megállapított I. vagy II. fokozatban indokolt. 

 

Melyik fokozatban indokolt a szociális segítés nyújtása? 

Szociális segítés I II. fokozatban indokolt, valamint 0 fokozatban akkor indokolt, ha az ellátást 

igénylő 

- 65. életévét betöltötte és egyedül él 

- 70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli vagy 

- 75. életévét betöltötte. 

 

 

2017. december 31. -én ellátásban részesülők gondozási fokozat szerinti megoszlása. 

 

 

 

 

A 

gon

doz

ási 

szü

ksé

glet 

viz

sgál

atá

nak 

eredményeként elért pontszám a jövőben nem korlátozza a házi segítségnyújtás napi időtartamát. 

(Megszűnt a napi gondozási szükséglet maximum 4 órás időtartama, csupán az intézmény személyi 

feltétele szabhat korlátot a napi személyi gondozási óraszámnak.) A módosítás célja az ellátott 

szükségleteihez rugalmasan igazodó szolgáltatás-nyújtás, melynek konkrét időtartama az ellátást 

igénylő és a szolgáltató közötti megállapodás eredményeként kerül megállapításra. 

Az ellátást igénylő és a szolgáltató között megállapodás, vagy szociális segítésre vagy személyi 

gondozásra köthető.  

 

Szociális segítés keretében az alábbi tevékenységi körök nyújthatók: 

  

 A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés  

 A háztartási tevékenységben való közreműködés 

 Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában 

 Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 

 

Személyi gondozás keretében az alábbi tevékenységek nyújthatók  

- Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása  

- Gondozási és ápolási feladatok elvégzése 

- háztartási segítségnyújtás 

- szociális segítés keretében biztosítandó feladatok 

 

Ellátottak megállapodás szerinti megoszlása: 

 

 Ellátási tevékenységi 2016. XII. 31. 2017. XII. 31. 2018.VII.31. 
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terület  kör 

Szentgotthárd Szem. gond. 29 fő 31 fő 36 

Szoc. segítés 11 fő 8 fő 7 

Kistérség Szem. gond 22 fő 27 fő 25 

Szoc. segítés 9 fő 6 fő 6 

Összes 71 fő 72 fő 74 

 

2017. évtől a személyi gondozásra megállapodással rendelkezők tevékenységnaplója alapján 

összesített gondozási órák száma a meghatározó. Ez határozza meg az ellátotti létszámot, a személyi 

létszámot és a normatív állami támogatás mértékét egyaránt.  

 

2017. évi elszámolható állami támogatás személyi gondozás estén: 

13071,08 gondozási óra / 252 = 51,87 fő ≈ 52 fő 

Ebből:  

 Szentgotthárd: 7108 gondozási óra / 252 = 28,21 fő 

 Kistérség: 5963,08 gondozási óra / 252 = 23,66 fő 

 

2017. évi elszámolható állami támogatás szociális segítés estén: 

A szociális segítésre megállapodással rendelkezők normatív állami támogatását továbbra is az 

igénybevételi napok száma határozza meg. 

 

1961/ 251 = 7,81 Fő ≈ 8 fő 

Ebből:    - Szentgotthárd: 931 / 251= 3,71 

- Kistérség:      1030 / 251= 4,10 

 

A 2018. évi igényelhető normatív támogatások összege: 

- szociális segítés esetén →25.000 - Ft/fő/év 

- személyi gondozás esetén → 210.000 - Ft/fő/év 

Amennyiben a házi segítségnyújtásról társulás gondoskodik, úgy a személyi gondozásnál 

figyelembe vett ellátotti létszám esetén a fajlagos összeg 130 %-a igényelhető. 

Fajlagos összeg: 130 %: 273.000,- Ft/fő. 

 

Lényeges változás, hogy 2017. évtől a házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem 

rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy 

írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Ilyen 

ellátott után normatív állami támogatás nem igényelhető! 

 

A házi segítségnyújtás 2018. évre fenntartó által jóváhagyott   intézményi térítési díjai:  

 

1. szociális segítés: 850 Ft/óra 

2. személyi gondozás: 850. Ft/óra 

3. gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi térítési díja: 

 1830 Ft/óra 

 

A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az 

adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata 

alapján kell kiszámítani.  

 

Ellátottak létszáma a 2017. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 72 fő 
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Ebből: Kistérségi ellátottak létszáma: 33 fő  

Szentgotthárdi ellátottak létszáma: 39 fő  

 

- az ellátásba kerültek létszáma: 28 fő. Ebből 13 fő a szentgotthárdi és 15 fő a kistérségi ellátott.  

- az ellátásból kikerültek létszáma: 27 fő. Ebből 14 fő a szentgotthárdi és 13 fő a kistérségi ellátott.  

 

A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 33 fő településenkénti kimutatása:  

1. körzet: Felsőszölnök 2 fő, Szakonyfalu 0 fő, Alsószölnök 0 fő. 

2. körzet: Rátót 4 fő, Vasszentmihály 3 fő, Gasztony 2 fő, Rönök 1 fő, Nemesmedves 0 fő.  

3. körzet: Rábagyarmat 3 fő, Csörötnek 12 fő, Magyarlak 6 fő 

 

 

 

 
 

Házi segítségnyújtás igénybe vevők 2018. július 31-ai létszáma: 74 Fő 

 

Ebből kistérségi ellátott: 31 fő 

Szentgotthárdi ellátott: 43 fő 

 

A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 31 fő településenkénti kimutatása:  

1. körzet: Felsőszölnök 2 fő, Szakonyfalu 0 fő, Alsószölnök 0 fő. 

2. körzet: Rátót 3 fő, Vasszentmihály 3 fő, Gasztony 2 fő, Rönök 1 fő, Nemesmedves 0 fő.  

3. körzet: Rábagyarmat 5 fő, Csörötnek 9 fő, Magyarlak 6 fő  

 

Házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2013-től 2017-ig az éves, valamint 2018. / I féléves 

statisztikai jelentések alapján: 

 

7. számú táblázat 

 
Házi segítségnyújtás alapszolgáltatást igénylők létszáma (fő) 

település 2013.01.31. 2014.12.31. 2015.12.31. 2016.12.31. 2017.012.31

. 

2018.07.31. 

Szentgotthárd 48 60 46 40 39 43 

Felsőszölnök 1 1 2 2 2 2 

Alsószölnök 1 2 1 1 0 0 

Szakonyfalu - - - - 0 0 
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Rönök 2 2 1 2 1 1 

Vasszentmihály 3 3 3 3 3 3 

Nemesmedves - - 0 - 0 0 

Rátót 3 4 4 3 4 3 

Gasztony - - 0 2 2 2 

Rábagyarmat 5 3 3 5 3 5 

Csörötnek 9 8 9 9 12 9 

Magyarlak 3 3 4 4 6 6 

Kistérség 

összesen: 

27 26 27 31 33 31 

Összesen: 75 86 73 71 72 74 

 

A vizsgált 2013-2017 év közötti időszakban az ellátotti létszám a társult településeken emelkedett, 

míg Szentgotthárdon folyamatos csökkenés mutatkozik 2014. évtől.  Az ellátotti létszám 

tekintetében is érzékelhetők a módosítások, melyek annak érdekében hajtottak végre, hogy a házi 

segítségnyújtás keretében az igénylő szükséglete alapján célzottabb szolgáltatásnyújtásra kerüljön 

sor, és az állami szerepvállalás erősödjön a nagyobb ellátási szükséglettel rendelkező személyek 

irányában, 

 

Látható az is, hogy Szakony, Nemesmedves esetében továbbra sincs igénylő, Gasztonyban viszont 

igénylik a szolgáltatás jelenlétét. Rábagyarmaton valamennyi ellátott igényli a napi 4 órás vagy a 

napi 3 x-i ellátást, ami ugyanúgy, mint  Csörötnek és Magyarlak esetében 1 fő gondozónő jelenlétét 

kívánja. 

 

 

Házi segítségnyújtás 2017. december 31-ei ellátotti létszámának korcsoport szerinti megosztása: 

 

8. számú táblázat 

 

2017. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása 

Település Szentgotthárd Kistérség 

életkor férfi nő férfi nő 

40-59 éves   1 fő  

60-64 éves 1 fő    

65-69 éves  1 fő 1 fő 1 fő 

70-74 éves 2 fő 4 fő 1 fő 2 fő 

75-79 éves 2 fő 3 fő 1 fő 5 fő 

80-89 éves 3 fő 19 fő 2 fő 16 fő 

90 év feletti  4 fő  3 fő 

Összes: 8 fő 31 fő 6 fő 27 fő 
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Az ellátási területen mind a férfiak mind a nők esetében a legtöbb ellátott 80-89 év között van.  

Az ellátottak 97 %-a (70fő) 65 éven felüli, ebből 67 % 80 év feletti. Az ellátottak 9,7 % -a aggkorú. 

Szentgotthárdon az ellátotti létszám 39 fő, ebből 8 fő férfi, 31 fő nő : 

Kistérség településein összesen az ellátotti létszám 33 fő, ebből 6  fő férfi és 27 fő nő. 

Az ellátottak kor és nem szerinti eloszlását vizsgálva elmondhatjuk, hogy az országra jellemző 

demográfiai adatok igazolódnak. A férfiak magasabb halandósága az idősebb korúak között 

nőtöbbletet idéz elő. A családi állapot tekintetében az ellátottak 85-90%-a egyedül él, gyermekei és 

unokái távol élnek munkájuk miatt nem tudnak az idős ember gondozásából részt vállalni. 

 

A szolgáltatást igénybe vevők tekintetében elmondható, hogy a célcsoportot döntő többséggel az 

öregségi, illetve a rokkant nyugdíjban részesülő személyek alkotják. Az öregségi nyugdíjkorhatárt 

még el nem érők, vagyis az aktív korú személyek aránya (2,7 %) alacsonyabb, ők elsősorban 

végstádiumban lévő rákos, daganatos betegek.  

A jogosultsági feltételek szigorítása miatt megállapítható, hogy emelkedik azon ellátottak száma, 

akik egészségi állapotukból kifolyólag, a délelőtti ellátáson kívül a délutáni/esti gondozást is 

igényelnek, amely értelemszerűen teljes mértékben megkívánja a személyi és tárgyi feltételek 

igénybevételét. 

 

A gondozó szolgálat 7 napos munkarendben, két műszakban (délelőtt és délután) dolgozik, 

szakképzett gondozókkal látja el a feladatot. 

 

Házi segítségnyújtás engedélyezett, jelenlegi szakmai létszámkimutatása 

- 1 fő vezető gondozó 

- 11 fő gondozó → szentgotthárdi feladatellátásban 

- 4 fő gondozó → kistérségi feladatellátásban 

 

 

2.2.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   

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

rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos 

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

fenntartása mellett kialakuló krízishelyzeteket elhárítsuk, az igénybe vevők biztonságérzetét 

erősítsük és a szükséges, szakszerű segítségnyújtás minél gyorsabb biztosításával a súlyosabb 

helyzetek kialakulását megelőzzük. 
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„A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása: állami feladat.” 

A 2013. július 01 napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosítja. 

A fenti időponttól a Főigazgatóság a fenntartóval megkötött feladat-ellátási megállapodás keretében 

láttatja el a feladatot. 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a fenntartó által biztosított szolgáltatási elem: 

felügyelet.  

 

A 2017. évi feladat-ellátási támogatási szerződés száma: SZGYF-IKT-12603-5/2017.,  

JHS-124-0-2017. 

Szerződés időtartama: 2017.01.01-től – 2017.12.31-ig  

2018.évi Támogatási Szersződés száma: JHS-142/0-2018. 

Szerződés időtartama: 2018.01.01-től – 2018.12.31-ig  

 

A működési engedély alapján kihelyezhető jelzőkészülékek száma: 60 db. 

2017. évre vállalt feladatmutató: 49 db jelzőkészülék. 

2017. évi tényleges működési támogatás összege: 1.702 448 Ft 

2017. évi ténylegesen teljesített feladatmutatók: 48,88 (visszafizetendő: 2 952 FT) 

2017. évi személyi térítési díjbevétel összege: 1.261 625,- Ft. 

2018. évre vállalt feladatmutató: 49 db jelzőkészülék. 

 

9. számú táblázat  

 

Finanszírozási 

szerződés alapján  

2016. /I. félév 2016./II. félév 2017. évi 2018./ I. félév 

Vállalt feladatmutató  49 db 49 db 49 49 

Működési támogatás 

összege 

844 142 Ft 844 142 Ft 1 702 448 Ft 1 705 400 Ft 

Ténylegesen teljesített 

feladatmutató  

49,69 53,68 48,88 50,35 

Kiutalt támogatási 

összegből 

visszafizetendő  

0 Ft 0 Ft 2952 Ft 0 Ft 

 

A működési engedély alapján kihelyezhető jelzőkészülék száma: 60 db. 

A rendelkezésre álló jelzőkészülékek- 3 db kivételével- a kétirányú kommunikációs 

feltételeknek nem felelnek meg, cserére szorulnak, amit fokozatosan tervezni kell. 

 

A szolgáltatás önálló diszpécserközponttal működik, ami az Arany J. u. 1. szám alatti épületben 

található. 

A diszpécserközpontban szolgálatot teljesítő gondozónő felügyeli a riasztást és a segélykérő jelzést 

követően, értesíti a készenléti ügyeletes gondozónőt, aki gépkocsival 30 percen belül köteles 

megjelenni a riasztás helyszínén, hogy a kompetenciájának megfelelően intézkedést 

kezdeményezzen. 

Valamennyi felvételi eljárás során vizsgáljuk a szociális rászorultság fennállásának jogosultsági 

feltételeit kivétel piaci alapon igényelt szolgáltatás esetén.  

 

A szolgáltatás jogosultsági feltétele a szociális rászorultság. 

Mely szerint jogosult: 
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o aki egyedül él és életkora 65 év felett van 

o aki egyedül él és súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg 

o aki kétszemélyes háztartásban él, 65 éven felüli vagy súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai 

beteg, és egészségi állapota indokolja a készülék folyamatos használatát. 

 

Az ell{t{st igénybe vevők szoci{lis r{szorults{g{nak megoszl{sa: 

 

Szoci{lis r{szorults{g oka Szoci{lisan 

r{szorultak 

sz{ma  

2014.XII.31. 

(fő) 

Szoci{lisan 

r{szorultak 

sz{ma  

2015.XII.31. 

(fő) 

Szoci{lisan 

r{szorultak 

sz{ma  

2016.XII.31. 

(fő) 

Szoci{lisan 

r{szorultak 

sz{ma  

2017.XII.31. 

(fő) 

Szoci{lisan 

r{szorultak 

sz{ma  

2018.VII.31. 

(fő) 

Egyedül élő 65 év feletti személy  33 42 48 44 47 
Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy 4 4 4 4 4 
Egyedül élő pszichi{triai beteg 1 2 2 2 2 
Kétszemélyes h{ztart{sban élő 65 év feletti, illetve 

súlyosan fogyatékos vagy pszichi{triai beteg személy 
4 3 2 1 0 

 a) Szoci{lisan r{szorult személyek sz{ma összesen: 42 51 56 51 53 
Szoci{lisan nem r{szorultak sz{ma az évben (fő)     

 b) Szoci{lisan nem r{szorultak sz{ma összesen: 0 0 0 0 0 
Összesen: a)+b) 42 51 56 51 53 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő valamennyi ellátott szociálisan rászorult. 

 

 

 
Jogosultság szerint 98 %-a egyedül élő, ezen belül 4 % pszichiátriai beteg, 8 % súlyosan fogyatékos 

személy.  

 

Az ellátottakból házi segítségnyújtást is igénylők száma: 31 fő (16 fő Szentgotthárdon, 15 fő 

kistérség települése 

 

Ellátotti létszám alakulása 2014. évtől 2017. évig 
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Ellátási terület 2014.12.31.-én 2015.12.31.-én 2016.12.31.-én 2017.12.31.-én 

Szentgotthárd 29 fő 36 fő 40 fő 30 fő  

Kistérség 13 fő 15 fő 16 fő 21 fő 

Összes: 42 fő 51 fő 56 fő 51 fő 

 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénylők száma 2018. július 31-én: 53 fő 

        Szentgotthárd: 32 fő 

        Kistérség: 21 fő 

 

 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2012-től 2017-ig az éves, valamint 2017. 

évi statisztikai jelentések alapján. 

 

10. számú táblázat 

 

település 2012.12.31

. 

2013.01.31. 2014.12.31. 2015.12.31. 2016.12.31

. 

2017.12.31

. 

Szentgotthárd 31 27 29 36 40 30 

Felsőszölnök - - - - - - 

Alsószölnök 1 1 1 1 1 - 

Szakonyfalu - 1 1 - - - 

Rönök 1 1 1 - - - 

Vasszentmihály 1 1 1 1 1 1 

Nemesmedves - - - - - - 

Rátót 1 1 1 3 3 4 

Gasztony - - - 1 2 2 

Rábagyarmat - 1 - - 2 2 

Csörötnek 7 6 3 4 3 5 

Magyarlak 5 4 5 4 3 6 

Kétvölgy - - - 1 1 1 

Apátistvánfalva - - - - - - 

Orrfalu - - - - - - 

Kistérség 

összesen: 

16 16 13 15 16 21 

Összesen: 43 43 42 51 56 51 
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2013. évtől- 2016.évig folyamatos emelkedés tapasztalható, mint a társult települések, mint 

Szentgotthárd igénybe vevőinek létszámában. 2017.-ben Szentgotthárdon azonban csökkenés 

látható. 

Mint a házi segítségnyújtásnál, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében is, a kistérség 

települései között nagy szóródás mutatkozik. 

E szolgáltatás tekintetében is vannak olyan települések, mint, Csörötnek, Magyarlak, Rátót, 

Gasztony, Rábagyarmat, akik a kistérségi igénylőknek 85-90 %-át tették ki a vizsgált időszakban. 

Viszont Nemesmedves, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Orrfalu, tekintetében egyáltalán nem történt 

igénybevétel.  

Kétvölgy, Vasszentmihály, Alsószölnök, Rönök, Szakonyfalu településeken pedig csak egy-egy 

ellátottnak nyújtottunk szolgáltatást. 

 

 

11. számú táblázat 

 

2017. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása 

Település Szentgotthárd Kistérség 

életkor férfi nő férfi nő 

40-59 éves 1 fő    

60-64 éves     

65-69 éves 1 fő   2 fő 

70-74 éves 1 fő 5 fő 1 fő 1 fő 

75-79 éves 1 fő 3 fő  2 fő 

80-89 éves 2 fő 14 fő 1 fő 13 fő 

90 év feletti  2 fő  1 fő 

Összes: 6 fő 24 fő 2 fő 19 fő 
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Az ellátottak nemek szerinti eloszlásánál, e szolgáltatásnál is mutatkozik a demográfiai jellemző, az 

ellátottak 84 %- a nő, 16 %- a pedig férfi. Mindkét nem esetében a 80 év felettiek aránya a 

legmagasabb.  

 

 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évre jóváhagyott intézményi térítési díjai: 

 

 szociálisan rászorultak esetében: 110Ft/nap 

 szociálisan nem rászorultak esetében: 250Ft/nap 

 

 

Kimutatás a segélykérések számáról és azok okairól 2014.-2017. között 

 

év hónap 
pszichés  

probléma 
elesés 

Betegség, 

rosszullét 

higiénés  

szükséglet 

téves  

riasztás, 

amelynél 

kiszállás 

történt 

egyéb 

ok 
krízishelyzet 

Összesen 

segítségkérések  

száma 

2014 0 8 12 50 3 2 - 75 

2015. 10 4 6 20 5 6 1 52 

2016. 1 21 14 2 2 0 2 42 

2017. 3 23 25 10 2 3 2 68 

Összesen 14 56 57 82 12 11 5 237 

 

A táblázatból megállapítható, hogy a vizsgált időszakban 237 esetben került sor segítségkérésre.  
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A riasztások legnagyobb százaléka higiénés szükséglet kielégítése kapcsán, illetve valamilyen 

egészségügyi probléma, betegség, rosszullét, szervi fájdalom, magas vérnyomás miatt történt. A 

pszichés riasztások zavartság, félelem, ijedség, magány miatt történtek, hiszen a kliensek egyedül 

élő idős, fogyatékos és pszichiátria betegek, akik bíznak, számítanak a szolgáltatásban. Magas 

számban történt elesés miatt is riasztás. A kliensek elmondása alapján az egyetlen segítségforrást 

ezekben az esetekben a készülék megléte jelentette számukra.  Az ellátottak nagy része a 

kezdetektől igényli a szolgáltatást, ragaszkodnak hozzá, biztonságérzetük jelentősen csökkenne a 

szolgáltatás megszűnése esetén. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás engedélyezett szakmai létszámkerete: 2 fő gondozó. 

 

 

2.2.3.Támogató Szolgálat 

 

A szociális alapszolgáltatásokat az elmúlt években több változás érintette. A szociális törvény 

módosításával az alapszolgáltatásokban 2003. január 1-jétől lehetett ún. „speciális alapellátásokat”, 

így pl. támogató szolgáltatást működtetni a fogyatékos személyek részére, közösségi ellátásokat a 

pszichiátriai betegek részére. 

A 2007. évi CXXI. törvény rendelkezett azonban arról, hogy a fent említett szolgáltatások normatív 

állami támogatása megszűnik, így 2009. január 1-jétől már nem tartozott a kötelező önkormányzati 

feladatok közé. A szolgáltatások működését az állam fő szabályként 3 évre megkötött finanszírozási 

szerződések útján támogatta. 

A szolgálatok finanszírozási rendszere újból 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. 

5,91%

23,63%

24,05%2,11%

34,6%

5,06%4,64%

2014.-2017. segélykérés okai

Pszichés

Elesés

Betegség, rosszullét

Krízishelyzet

Higiénés szükséglet

Téves riasztás

Egyéb
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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. 

 

2017. évre befogadott feladatmutató: 3315 

2017. évi normatív támogatás összege: 8.967.000,- Ft 

2017. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 4421,7141 

A Támogató szolgálat engedélyezett létszámkerete: 5 fő 

Működési hó: 12 hónap 

2017. évi személyi térítési díjbevétel összege: 1.765.241,- Ft. 

 

Támogató szolgálat 2017. évi költségvetése: 

Eredeti előirányzat: 17 222 000 Ft 

Módosított előirányzat: 18 911 993 Ft 

Teljesített: 17 456 203 Ft (92,3%) 

 

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 személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján a támogató szolgáltatás a tanácsadás, 

esetkezelés, gondozás, háztartási, illetve háztartást pótló segítségnyújtás, szállítás, felügyelet, 

készségfejlesztés, gyógypedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elemeket biztosítja. A 

szolgáltatási elemek lehetővé teszik, hogy a szolgáltatás az igénybevevő személy számára a 

szükségletekhez, egyéni és környezeti jellemzőkhöz illeszkedő tevékenységet biztosítson. 

 

A célcsoport igényeinek és elvárásainak megfelelően személyi segítő szolgálatot, szállító 

szolgálatot, valamint információs és tájékoztató szolgáltatást működtetünk. A szolgáltatások 

biztosításával elsődleges cél, hogy minél magasabb szinten megőrizzük az ellátottak önálló 

életvitelét, autonómiáját lakókörnyezeten belül és azon kívül. 

Szolgáltatásainkat szociálisan nem rászorultak, piaci alapon is igényelhetik. 

 

A pályázati rendszer bevezetésével kötelezően teljesítendő feladatmutatókat kellett és kell teljesíteni 

most is. 

 

Feladatmutató igények teljesülése 

12. számú táblázat  

 

Finanszírozási 

szerződés 

alapján 

2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 
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Működési 

támogatás 

összege  

8.848.500 Ft 8.550.000 Ft 8.697.500 Ft 8.967.000 Ft 8.967.000 Ft 

Vállalt 

feladatmutató  

3371 3200 3315 3315 3315 

Ténylegesen 

teljesített 

feladatmutató  

5832,6735 4838,85 4962,5665 4689,6882 4421,7141 

Teljesítés aránya 173% 151,2% 149,7% 141,5% 133,4% 

Kiutalt 

támogatási 

összegből 

visszafizetendő  

0 F 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

 

Mint a táblázatból is látható, a ténylegesen teljesített feladatmutató minden évben meghaladta a 

szerződésben vállalt feladatmutatót, ezért az elmúlt években visszafizetési kötelezettség nem 

keletkezett.  

 

 

A teljesített feladatmutatók éves megoszlása a személyszállítás és a személyi segítés között, 2013-

2017 

 
 

A teljesített feladatmutatók éves megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a szállítás és a 

személyi segítés aránya 2013-tól fokozatosan a szállítás felé tolódott. 

 

 

13. számú táblázat 

Támogató szolgáltatást igénybe vevők adatai 2012-től 2017-ig az éves statisztikai jelentések alapján 

 

Támogató szolgálat 

Település 2012.12.31. 2013.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31. 2016.12.31. 2017.12.31. 

Szentgotthárd 21 24 21 26 26 31 

Csörötnek 4 3 3 4 3 4 

Rönök 1 1 1 0 0 0 

Magyarlak 3 2 3 2 3 2 

Rábagyarmat 1 2 2 3 3 3 

Szakonyfalu 1 2 0 0 0 0 
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Rátót 1 0 0 0 0 0 

Gasztony 0 0 0 0 0 1 

Vasszentmihály 0 0 0 0 0 2 

Összesen 32 34 30 35 35 43 

 

A 2017-es évben az ellátásból kiesett 10 fő elhalálozás, szolgáltatás lemondása és szociális 

intézménybe költözés miatt. Új felvételes 18 fő volt. 

A támogató szolgáltatást igénybe vevők közül az év végén 22 fő egyedül és 21 fő családban él. 

 

 

14. számú táblázat 

2017. december 31-i ellátotti létszám megoszlása szociális rászorultság alapján 

 

2017. december 31-i ellátotti létszám: 43 fő 

  Szociálisan rászorult Szociálisan nem rászorult 

Szentgotthárd 8 fő 23 fő 

Magyarlak 2 fő 0 fő 

Csörötnek 0 fő 4 fő 

Rábagyarmat 3 fő 0 fő 

Gasztony 0 fő 1 fő 

Vasszentmihály 0 fő 2 fő 

Összesen 13 fő 30 fő 

 

 

A fogyatékosság típusa szerint: értelmi fogyatékos 4 fő, látássérült: 2 fő, mozgássérült 6 fő, 

halmozottan sérült 0 fő, pervazív fejlődési zavar: 1 fő, egyéb kategória: 0 fő. 
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Az ellátottak 72%-a Szentgotthárdon él, míg 28 %-uk a kistérségben.  

 

Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2017. december 31-én 

 

Az elmúlt években a szolgáltatásokat leginkább a fogyatékkal élő gyermekek és az idős generáció 

vette igénybe. Az utolsó két évben ez az arány egy picit megváltozott. Az igénybe vevők között a 

18-59 év közöttiek is megjelentek (11%). A férfi és női igénybe vevők életkori megoszlása jelentős 

különbségeket mutat, és a nők dominanciája leginkább a 70 év feletti kategóriákban jelenik meg. 

 

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 (felügyelet, kísérés). 

A szállítást döntő többségében a fogyatékkal élő kiskorú gyermekek veszik igénybe, mivel speciális 

fejlesztésük érdekében a szombathelyi és rumi közoktatási intézmények tanulói. Ez azért nagy 

jelentőségű, mivel helyi szinten nem biztosított a szociálisan rászorult és nem rászorult kiskorúak 

speciális oktatási-nevelési szolgáltatásokhoz való hozzáférése. A busz szállítási kapacitása 100%-

os. Az inaktív, szociálisan nem rászorult idősebb generáció a szállítás során az egészségügyi és 
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szociális intézményekhez való eljutást és a temető járatot veszik igénybe. Temető járatot a szolgálat 

havi 2 alkalommal, minden hónap 2. és utolsó péntekjén működtet. A járat délután 3 órakor indul és 

előre meghatározott megállóhelyeken szállnak fel az igénylők. Az intézmény önerőből, 2016. 

decemberében egy új Renault Trafic 8+1 férőhelyes mikrobuszt vásárolt, mely 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. Bizonyos esetekben a szállítási igények maradéktalan teljesüléséhez az intézmény 

másik két gépjárműve is bevonásra kerül. 

 

A 4/2015. (II.26.) ÖKT. számú rendelet 6. számú melléklete szabályozza a személyes gondoskodás 

körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. 

 

Támogató Szolgáltatás 2018. évi díjelőírásai  

1, Szociálisan rászorultak esetében:  

 Szállítási kilométer intézményi térítési díja: 140 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: 850 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.  

 

Térítési díjat minden ellátott fizet. 

 

2018. évre befogadott feladatmutató: 3315 

2018. július 31-én az ellátotti létszám: 41 fő 

   Szentgotthárd: 31 fő 

   Kistérség: 12 fő 

 

A 2018/19-es tanévben várhatóan 7 fő (4 fő szociálisan rászorult, 3 fő szociálisan nem rászorult) 

kiskorú gyermek veszi igénybe a szállító szolgáltatást (6 fő a szombathelyi Aranyhíd Nevelési-

Oktatási Integrációs Központ, 1 fő a Rum-Kastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény tanulója), így a szállítási kapacitás 100%-os lesz. A gyermekek közül 4 fő szakiskolai 

képzésen folytatja tanulmányait. 

 

 

2.2.4. Közösségi Pszichiátriai alapellátás  

 A finanszírozási rendszer szintén megváltozott, így 2016. január 01-jétől a fenntartó a költségvetési 

törvény által meghatározott feltételek szerinti támogatásban részesül, azonban a támogatási 

összegek és feltételek, elszámolásuk hasonló a pályázati rendszerhez. 

 

A támogatási rendszer 2 részből áll: 

 a vállalt feladatmutatótól függetlenül jelentkező állandó költségek fedezetére szolgáló 

alaptámogatásból, 

 és a vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatásból. 

Az egy feladategység pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a külön 

jogszabályban foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 00-09 

vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott. Kötelezően teljesítendő feladatmutató éves átlagban 40 

fő. 
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2017. évre befogadott feladatmutató: 42  

2017. évi normatív támogatás összege: 8.300.000 Ft 

2017. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 43,0082 

A közösségi pszichiátriai alapellátás engedélyezett létszámkerete: 3 fő 

 

Közösségi pszichiátriai alapellátás 2017. évi költségvetése: 

Eredeti előirányzat: 9 134 000 Ft 

Módosított előirányzat: 11.182.666 Ft 

Teljesített: 11.113.308 Ft (99,3 %) 

 

A közösségi ellátás önálló alapszolgáltatás a szociális szolgáltatások között. Célcsoportját az 

otthonukban élő, intenzív támogatást igénylő, hosszan tartó pszichiátriai problémával élők képezik, 

akik pszichiátriai kezelésben részesülnek, betegségük ambuláns szakorvosi ellátás mellett 

egyensúlyban tartható, ugyanakkor a szükségleteiknek megfelelő életvitelük, rehabilitációjuk és 

szociális biztonságuk intenzív közösségi ellátással segíthető optimálisan.  

A szolgáltatás hatékony biztosítása érdekében alapvető fontosságú a kliens motiválása, bizalmának 

megnyerése. A közösségi gondozók a szolgáltatásokat többnyire az ellátott otthonában végzik, a 

folyamatos kapcsolattartást segíti a munkatársaknak biztosított szolgálati telefon.  

 

A közösségi pszichiátriai alapellátásban alkalmazott tevékenységek, szolgáltatási elemek: 

 megkeresés, 

 tanácsadás, 

 esetkezelés, 

 gondozás, mentális gondozás, 

 készségfejlesztés. 

 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, ingyenes. A segítséget kérők mindenféle ellenszolgáltatás 

nélkül vehetik igénybe a közösségi ellátást. 

 

A közösségi pszichiátriai alapellátás szolgáltatásai: 

 állapot- és életvitel felmérés (problémafeltárás, személyes célok felmérése) 

 problémaelemzés, problémamegoldás (a személyes célokat akadályozó problémák feltárása, 

a változtatásra motiváló tényezők és a jelenlegi probléma megoldó stratégiák feltárása) 

 készségfejlesztés (életviteli készségek, problémamegoldó készségek, asszertív viselkedés, 

kommunikációs készségek fejlesztése, munkakereséshez és megtartásához szükséges 

kompetenciák fejlesztése, szabadidő hasznos eltöltésének támogatása, társas kapcsolatok 

kialakításának fejlesztése) 

 szociális ügyintézés 

 gondozás, mentális gondozás (pszichoedukáció, korai figyelmeztető tünetek felismerésének 

segítése, stresszkezelés, agressziókezelés stb.) 

 egyéni esetkezelés 

 csoportokkal végzett munka 

 természetes támogató háló szervezése 

2013-tól a kötelezően teljesítendő feladatmutatók alakulását a következő táblázat szemlélteti. 

 

Feladatmutató igények teljesülése 

15 számú táblázat 

  

Finanszírozási 

szerződés 

2013.év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 
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alapján 

Vállalt 

feladatmutató  

41 42 42 42 42 

Működési 

támogatás 

összege 

8.150.000 

Ft 

8.300.000 

Ft 

8.300.000 

Ft 

8.300.000 

Ft 

8.300.000 

Ft 

Ténylegesen 

teljesített 

feladatmutató  

49,57 44,70 44,41 42,1149 43,0082 

Kiutalt 

támogatási 

összegből 

visszafizetendő  

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

16 számú táblázat 

A szolgáltatás ellátotti létszámának alakulása kistérségi szinten 2013-tól 2017-ig, az éves 

statisztikai jelentések alapján 

 
Közösségi pszichiátriai alapellátás 

 

Település 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31. 2017.12.31. 

Szentgotthárd 36 30 29 31 31 

Csörötnek 5 5 5 5 5 

Rönök 2 2 2 2 2 

Kétvölgy 2 2 3 2 2 

Alsószölnök 2 2 2 1 1 

Apátistvánfalva 1 1 1 1 1 

Magyarlak 2 2 2 1 1 

Összesen 50 44 44 43 43 

 

ellátottunk volt, amelynek 72 %-a Szentgotthárd, 28 %-a kistérség területéről. Ebből 65 % a nők 

aránya (28 fő) és 35 % a férfiak aránya (15 fő). Az ellátottak közül 8 fő vette igénybe a Városi 

Gondozási Központon belül az idősek klubja szolgáltatásait, 3 fő az étkeztetést és 1 fő a házi 

segítségnyújtást. 2 fő a támogató szolgáltatás mellett az idősek klubja ellátottja is volt. 

A 2017-es évben az ellátásból kiesettek száma 1 fő szolgáltatás lemondása miatt. Az új felvételesek 

száma 1 fő volt. Az ellátottak 67 %-a családban él, míg 33 %-a egyedül. 

 

A közösségi pszichiátriai alapellátásban előforduló mentális betegségek – 2017. december 31-én. 

 BNO F 20-29: Schizophrenia, schizotypias és paranoid zavarok: 28 fő 

 BNO F 31-33: Hangulatzavarok – Bipoláris affektív zavar és depressziós megbetegedések: 

14 fő 

 BNO F 40-42: Fóbiák – szorongásos kórképek: 1 fő 

 

Schizophrenia betegséggel él ellátásunkban az ellátottak 65 %-a, depressziós megbetegedésben 

szenved 33 %-uk. Ők alkotják a fenti betegségcsoportok közül a nagyobb arányt. Ez a jelentősebb 

különbség abból adódik, hogy az enyhébb mentális megbetegedésekben szenvedő emberek nem 

érzik még szükségességét a szociális segítségkérésnek. Az ellátottak 2 %-a küzd fóbiás, szorongásos 

problémákkal. 

 

Ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2017. december 31-én 
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A demográfiai adatokból az ellátást igénybevevők életkorát tekintve a 40-59 éves életkorúak teszik 

ki az ellátottaink nagyobb arányát (44 %), de a 18-39 év közöttiek is nagyobb számban jelen vannak 

(21%). Inaktív, időskori nyugdíjban részesülő ellátotti létszám 35 %. Az ellátottak közül 19 fő 

rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül. Az ellátottak közül csak 10 fő dolgozik. Ez 

annak is tudható be, hogy klienseink többsége alacsony iskolázottságú, védett munkahely kevés van 

térségünkben és munkaerőt befogadó kapacitásuk korlátozott. Közfoglalkoztatási programban 1 fő 

dolgozik. 1 fő volt, aki semmilyen pénzbeli juttatásban nem részesült. 

Klienseink számára a csoportokat kéthetente egy alkalommal tartjuk intézményünk közösségi 

helyiségében. Csoportfoglalkozásaink: zeneterápia, kreatív – kézműves csoport, 

személyiségfejlesztő és pszichoedukációs csoport.  

A gondozási folyamat eredménye alapján a hosszan tartó pszichiátriai problémával élő ellátottak 

képesek életüket irányítani és eredeti lakókörnyezetükben a közösség más tagjaival azonos szintű 

teljes életet élni. A kliensek ellátása során nagy gondot fordítunk a komplex gondozásra, minden 

területen pozitív változás elérésére törekedünk. Az ellátottak állapotának folyamatos figyelemmel 

kísérése által, annak romlásának azonnali felismerésével sikerül kiküszöbölni a betegségre jellemző 
állapotrosszabbodást, ennek következtében a klienseknél csökkent a krízishelyzetek száma. 

A rendszeres ambuláns kezelés mellett a klienseknél csökken a kórházba kerülés gyakorisága, az 

absztinens időszakok hossza kitolódik. A munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a természetes 

segítők, támogatók felkutatására és a kliensek gondozásába való bevonására. 

 

A szolgálat együttműködő kapcsolatot alakított ki a közösségi munkacsoport tagjaival (pszichiátriai 

gondozó, háziorvosok, hivatásos gondnokok, Közös Önkormányzati Hivatal, Család- és 

Gyermekjóléti Központ, Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségi Pont, Gyámhivatal, hivatásos 

gondnokok, a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató FŐKEFE Nonprofit KFt. stb.). Az 

intézmények között az információáramlás rendszeres annak érdekében, hogy az ellátás folyamatos 

legyen a kliens szükségleteit szem előtt tartva. 

 

2018. évre befogadott feladatmutató: 42 fő 

2018. július 31-én az ellátást igénylők létszáma: 44 fő 

     Szentgotthárd: 31 fő 

     Kistérség: 13 fő 

 

 

2.3. Jövőbeni célok, feladatok 

 

 Az intézmény által működtetett kötelező és önként vállalt alapszolgáltatások 

vonatkozásában a határozatlan időre szóló működési engedélyek, valamint a szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzések megtartása, ennek érdekében a személyi és tárgyi 

feltételeknek a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti biztosítása. 
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 Közigazgatásilag a városhoz csatolt településeken élők részére a szociális étkeztetés 

lehetőségének a biztosítása hétvégén és ünnepnapokon is. 

 A szolgáltatásokhoz használt intézményi gépjárművek folyamatos karbantartása, 

szervízelése, szükség esetén cseréjük. 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kétirányú kommunikációs feltételeknek nem 

megfelelő készülékek fokozatos cseréje vagy bérlése (az állami szerepvállalástól függően) 

 A szolgáltatásoknak helyet adó Arany János út 1. szám alatti Gondozási Központ épületének 

felújításával, karbantartásával kapcsolatos tervek és feladatok: 

 Fűtéskorszerűsítés folytatása, az elhasználódott radiátorok cseréje. A folyamat az 

akadálymentesítési pályázat kapcsán elkezdődött folytatásra vár. 

 Villamoshálózat elavult, korszerűsítésre vár. A technikai berendezések számának 

növekedésével (számítógépek stb.) az elöregedett hálózat nem bírja a terhelést. (Gyakran 

lecsapja a biztosítékokat.) 

 Tálalókonyhában a vízvezeték és szennyvízhálózat felújítása, csempe, járólap cseréje. 

Kettő és háromfázisú mosogatók cseréje. 

 Gazdasági bejáratnál a külső lépcső járólapozása. 

 Intézményi udvar aszfaltos részének cseréje. 

 Idősek klubja épületén a tetőszerkezet javítása, pala cseréje. 

 Idősek klubja épületében a nyílászárók cseréje. 

 Külső lábazat javítása, festése. 

 Klíma berendezés szerelése a közösségi termekben. 

 Az Arany János út 3. szám alatti, volt Gondozóház épületének visszaadása saját 

intézményi feladatellátás céljára. (Jelenleg a Nevelési Tanácsadó működik benne.) 

Az épület újrahasznosításának indoka: 

Az Arany János út 1. szám alatti épületben egyrészt a szervezeti egységek részére nem 

biztosíthatók irodai helyiségek, nincs irattári helyiség, másrészt az alkalmazottak méltatlan 

körülmények között végzik a fokozott pszichés megterheléssel járó napi munkájukat, mivel 

nem áll rendelkezésre adminisztrálásra alkalmas helyiség, nincs személyzeti öltöző és 

zuhanyzó. 

Ismételten tisztelettel kérjük Szentgotthárd város Képviselő-testületétől és a Társulási 

Tanácstól, hogy a Nevelési Tanácsadó elhelyezésére találjanak más megoldást! 

Az épület lelakott, a felújítási költségeket a 2019. évi költségvetésben kérjük megtervezni. 

 

 

Szentgotthárd, 2018. augusztus 10. 

 

       Tisztelettel: 

 

Fábián Béláné 

Intézményvezető 

 

 

 

 

 

2.sz. Melléklet 
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BESZÁMOLÓ  

A 2017/2018-AS NEVELÉSI ÉVRŐL 

 

 
 

 
  Dr. Dancseczné Kovács Tünde      

  Szentgotthárd, 2018. augusztus 8. 
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Bölcsődei Intézményegység-vezetői beszámoló a 2017/2018-as nevelési évről 

 

 

Bevezető 

 

 Bölcsődénkben - a gyermekjóléti alapellátás részeként - a családban nevelkedő gyermekek 

napközbeni ellátását, szakszerű nevelését-gondozását végezzük. Életkoruknak megfelelő étkeztetést, 

játéktevékenységet, tervezett tevékenységet, személyiség- és közösségformáló helyzeteket és 

feladatokat biztosítunk számukra, amíg szüleik munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő 

képzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátásáról nem tudnak 

gondoskodni. A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a napközbeni ellátás keretében biztosított 

szolgáltatás időtartama a szülő munkarendjéhez igazodik. Napi 12 órás nyitvatartási renddel 

működünk.  

A 2017/2018-as nevelési év változást hozott a bölcsőde életében, szeptembertől már 5 

csoportszobában, 68 férőhelyen tudtuk biztosítani a bölcsődei ellátását. Jogszabályban 

meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek megfelelően indítottuk el a nevelési évet. A tárgyi 

feltételek megteremtésénél folyamatosan igyekeztünk a szakmai követelményeknek megfelelni. Őt 

felújított csoportban és három modern fürdőszobában történik a gyermekek nevelése, gondozása. A 

három gyermeköltözőben jellel, névvel ellátott szekrények biztosítják, a gyermekruhák 

gyermekenként elkülönített tárolását. 

Az épület északi fekvésű oldalán 2012-ben kialakításra került egy só-szoba. Az őszi-téli 

hónapokban csoportbeosztás szerint használjuk, prevenciós jelleggel, a légúti fertőzések 

megelőzésére. 

Itt találhatóak a dolgozók által használt helyiségek, valamint a mosókonyha, raktárak, kazánház, a 

mosogató és a főző konyha, mely jól felszerelt, a HACCP előírásainak megfelel. A gyermekek 

étkeztetését, külső szolgáltató cég biztosítja, helyben főzéssel. Diétás, ételallergiás gyermekek 

számára megfelelő étrendet biztosítunk. 

Az udvaron a bölcsődés korú gyermekek számára elkülönített udvarrész áll rendelkezésre. Az 

előírásoknak és a modern kor követelményeinek megfelelő játékok kerültek telepítésre, melynek 

szabványossági felülvizsgálata megtörtént. 

Szakmai munkánk tervezése során, olyan programokat biztosítottunk, melyben a családok is aktívan 

részt vettek, tevékenykedtek, így lehetőség volt egymás szokásainak, értékrendjének jobb 

megismerésére, a kapcsolatok elmélyítésére. Fontosnak tartjuk a családias hangulatú bölcsődei 

légkör megteremtését, ahol nemcsak a gyermekek, hanem az őket gondozó felnőttek is jól érzik 

magukat, és sajátjuknak érzik munkahelyüket. 

 

 

Szakmai munka értékelése 

Szakmai munkánkat „A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai”, „ A bölcsődei nevelés-

gondozás országos alapprogramja ” előírásai, valamint a „Gyökerek és Szárnyak” pedagógiai 

program ránk  vonatkozó sajátosságai szerint végezzük.   

Kiemelt célunk: ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK” szemlélet megvalósítása, hogy a gyermek szabadon, 

játékosan, örömmel tudjon felfedezni. 

Szakmai munkánk megvalósításához részletes programtervezeteket dolgoztunk ki. Újonnan 

fejlesztett csoportnapló, segítette szakmai munkánkat, tartalmazta a programtervezetek merítési 

anyagait, a nevelés-gondozás évszaknak megfelelő feladatait, havi bontásban.  

Kiemelt feladatként jelenítettük meg az éves munkatervben a zenei nevelést és a játékos mozgást. A 

kisgyermeknevelők nevelési év elején elkészítették a nevelési tervet, mely tudatosan kiterjed a 

kiemelt nevelés területre, tartalmazza az évszakhoz, kapcsolódó tevékenységi terveket és a 

megvalósításhoz szükséges merítési anyagot. 
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A feltételeket, melyek a gyermekek számára a fejlesztő funkciók gyakorlását lehetővé tették, a 

kisgyermeknevelők tudatosan alakították ki, figyelembe véve a gyermekek életkori és egyéni 

sajátosságait. A csoportszobákban a gyermekek fejlettségét, érdeklődését figyelembe véve jelentek 

meg a játékok, játszósarkok. A gyermek életkorának, fejlettségének, egyéni érdeklődésének, 

igényének megfelelően vett részt a játékos mozgásban, tevékenységekben, miközben tudott 

tapasztalatokat szerezni, felfedezni, csodálkozni, nevetni. 

Elvárás, hogy a gyermekek fejlődési, érési folyamatairól árnyalt, hiteles pedagógiai  dokumentációt 

vezessünk, ez indokolta, hogy tartalmilag, formailag új fejlődési naplót készítsek, így a megadott 

szempontok segítségével a kisgyermeknevelők  alaposabban meg tudták figyelni a gyermekeket, a 

több, szakmai észrevétel által a dokumentáció is pontosabb, objektívebb lett.   

 

Személyi feltételek: 

Az 5 működő csoportszobában 11 kisgyermeknevelő nevelte-gondozta a gyermekeket. Munkájukat 

3 fő bölcsődei dajka segítette. A szakmai munkáért, törvényességért, gazdálkodásért egy fő, 

függetlenített intézményegység-vezető felelt. 

Bölcsődénk kisgyermeknevelőinek képesítése 15/1998.(IV.30.) NM. Rendeletben foglaltaknak 

megfelelt. 2016. január 01.től a főiskolát végzett kisgyermeknevelőkre is vonatkozik a pedagógus 

életpálya modell. A 2017-2018-as nevelési évtől már tizenkét fő kisgyermeknevelői létszámból 

négy fő kisgyermeknevelő rendelkezik diplomával. Két fő pályakezdő gyakornok pedagógus 

esetében mentori feladatokat láttam el, felkészítettem őket a minősítővizsgára, illetve 1 fő 

kisgyermeknevelő (most diplomázott) két évig gyakornokként látja el munkakörét, akinek a 

minősítővizsgára való felkészítését szinten elkezdtem. A sikeres minősítések által a kolléganők  

gyakornok státuszból,  pedagógus I., pedagógus II. fokozatba kerültek. 

 

 

 
 

 

Minősített kisgyermeknevelők létszáma a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében 2017/2018-as 

nevelési évben. 
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 Továbbképzés: 

Akkreditált továbbképzésen az elmúlt nevelési évben, 6 fő kisgyermeknevelő vett részt, 

hogy eleget tegyen a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendeletben foglalt továbbképzési 

kötelezettségének 

 „Játszmák és konfliktuskezelés” című akkreditált továbbképzésen 4 fő kisgyermeknevelő 

vett részt. A 3 alkalmat felölelő képzés pontértéke 30 pont,  

 „családpedagógia 6 év alatti gyermekekkel foglalkozó szakembereknek” című akkreditált 

továbbképzésen 3 fő pedagógus munkakörben dolgozó kisgyermeknevelő vett részt.  

A képzésen hallottakat kisgyermeknevelői értekezleten megosztották a kolléganőkkel.  

Oktatási Hivatal által tartott tájékoztatón 4 fő pedagógus munkakörben dolgozó kisgyermeknevelő 

vett részt, ahol a pedagógusminősítéssel kapcsolatos hasznos információkról kaptak tájékoztatót. 

 

 

Házi továbbképzések: 

A 2017/2018-as nevelési év munkaterve alapján, betervezett továbbképzések, megvalósítása 

változatos módszerekkel történt. Kisgyermeknevelői előadások, hospitálások, kerekasztal 

beszélgetés, pszichológus, védőnő, mentőtiszt előadásait hallottuk.  

 

 

 Témája Ideje Lebonyolítója 

 

Dokumentumkezelés és rendszere 

a bölcsődében, gyermekekről 

készített pedagógiai 

dokumentáció tartalma 

2017. 

szeptember dr. Dancseczné 

Kovács Tünde 
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Szobatisztaságra nevelés 2017. október Mesicsné Köbli 

Mónika 

(pszichológus) 

A zene jótékony hatása a gyermek 

egészséges 

személyiségfejlődésére 

2017. 

november Tóth Sarolta 

A mozgás, mint lételem a 

bölcsődés korú gyermek 

napirendjében. 

2018. február 
Tamaskóné Sebők 

Anett 

A kisemberek  dalai. 

Zenei nevelés a bölcsődében 

2018. április 
Dervarits Erika 

 

Tárgyi feltételek, infrastrukturális fejlesztések: 
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 Intézményi költségvetési forrásból fedeztük a játszóudvaron lévő játékkészlet korszerűsítését 

(babaház telepítés), valamint a meglévő játékeszközök állagának megóvását. Szintén ebből 

finanszíroztuk szociális helyiségek felújítását, korszerűsítését. Az alkalmazotti mosdó, zuhanyzó, 

WC új burkolatot, és felszerelést kapott, illetve az 5. csoportszoba és a hozzá tartozó helységeinek 

ajtócseréje valósult meg.  

 

 Ötlettárunk: 

 homokozó: ez is lehetőséget ad a kreativitásra és alkotó gondolkodásra, vizuális fejlesztés 

megvalósítására. A két helyszínen napközben váltják egymást a csoportok az udvaron. 

Rosszidő esetén bent is teremtettünk igény szerint lehetőséget homokozásra.  

 tornaszoba: is biztosítja a mozgáskoordináció fejlődésének lehetőségét, a mozgás jártasság 

megalapozását, a mozgás megszerettetését. 

 sószoba: csoportelosztás szerint váltják egymást a csoportok, különösen az őszi időszakban,  

 

Pénzügyi adatok. 

Bölcsőde bevétele, önkormányzati hozzájárulásból, állami normatívából és a szülők által befizetett 

összegekből áll. A fenntartó 2012. május 1-től személyi gondozási térítési díjat állapított meg. A 

napi térítési díjak a család 1 főre eső nettó jövedelme alapján kerültek megállapításra. A 2017-2018-

as nevelési évben a személyi gondozási térítési díjból összesen: 3 780.250,- Ft bevétel keletkezett. 

 

Ellenőrzések: 

1. Bölcsődénkben 2018. március 27-én a Vasmegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály- 

Szociális és Gyámügyi Osztály szakügyintézője által tartott hatósági ellenőrzése során vizsgálatra 

került, hogy a bölcsődei szolgáltatás működése, tevékenysége megfelel-e a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtási rendeleteiben 

foglalt követelményeknek. A játszóudvaron tárgyi hiányosságokat tárt fel, melyek pótlása 

folyamatban van (csak a gyermek számára biztosítandó vízpermetező hiányzik).  

Az ellenőrzés során szerzett benyomások, a bemutatott dokumentumok elemzése  alapján 

megállapítást nyert, hogy eredményes és hatékony szakmai munka folyik a bölcsődében, a 

dokumentumok vezetése a jogszabályban előírtaknak megfelel. 

Javasolták, hogy a diétás gyermekek részére is a napi négyszeri étkezést biztosítsa a szolgáltató. A 

szolgáltatóval felvettem a kapcsolatot, aki rövid időn belül biztosította a diétás étkezést. 

Más típusú szakhatósági ellenőrzést tartott bölcsődénkben az Állami Népegészségügyi és Tiszti 

Szolgálat is, mely mindent rendben talált, hiányossági kifogással nem élt, de javasolta az udvaron 

használt gyermekcipők külön tárolását. 

 

2 Kisgyermeknevelők munkájának belső ellenőrzése során: az egyéni bánásmód alkalmazása, 

a folyamatos rugalmas napirend biztosítása, a felnőtt környezet étkezésben, kommunikációban, a 

játéktevékenységben, önállósodási törekvések támogatásában való szerepe, valamint 

programtervezetek megvalósítása, a napi kezdeményezések bevezetése, adminisztrációs feladatok 

ellátása került megfigyelésre. Az ellenőrzésekről feljegyzés készült, a felmerülő hiányosságokat 

megbeszéltük. Minden esetben törekedett a kisgyermeknevelő azokat kijavítani. A technikai 

dolgozóknál a munkafolyamatokat, az épület tisztaságát, rendezettségét az udvari játékeszközök 

higiéniáját ellenőriztem. 

 

 

1.  Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság a bölcsődei 
intézményegységben (2017. szeptember 01- 2018. június 30.). 

a. adattábla 
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 SZEOB Tótágas Bölcsődéje 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 
68 fő 

Bölcsődei csoportok 

száma 
5 

 szept.01. okt.30. nov.30. dec.31. 

Bölcsődés s 

gyermekek létszáma 
38 54 54 54 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülő 

1 1 1 1 

Hátrányos helyzetű 0 0 0 0 

Tartósan beteg 1 1 1 1 

a Gyvt..21B.§ (1) 

bekezdés a) pontja 

szerint, a jövedelmi 

helyzet miatt ingyen 

étkező 

15 18 19 19 

Három vagy több 

gyermekes család 

gyermeke 

2 2 2 2 

 febr. 28. márc.31. ápril.31. május.31. 

Bölcsődés  gyermekek 

létszáma 
59 66 67 68 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülő 

0 0 0 0 

Hátrányos helyzetű 0 0 0 0 

Tartósan beteg 2 2 3 3 

a Gyvt..21B.§ (1) 

bekezdés a) pontja 

szerint, a jövedelmi 

helyzet miatt ingyen 

étkező 

27 28 29 30 

Három vagy több 

gyermekes család 

gyermeke 

4 4 4 4 

 

A 2017/2018-as nevelési évben 68 gyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást. 

A gyermekek 87%-a fizetett gondozási személyi térítési díjat. A gyermekek 47%-a étkezhetett 

ingyenesen. A 2017/2018-ass nevelési évben a decemberi adatok alapján 54 gyermek felvételére 

került sor, a beszoktatás folyamatos, április hónapban érjük el 68-as létszámot. A felvétel 

eredményéről a szülőket írásban tájékoztattuk. Felvétel során az idevonatkozó jogszabályi 

környezetnek megfelelően elsőbbséget élvezett az a gyermek, akinek mindkét szülője a 

munkaerőpiacon való részvétel miatt nem tudja gyermeke napközbeni ellátását biztosítani, illetve a 

szociálisan hátrányos helyzete indokolttá teszi az egészséges fejlődés miatt az intézményi nevelést, 

gondozást, étkezést. 
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b. adattábla, csoportonkénti kimutatás (2017. szeptember 01. - 2018. június 30.) 

csoportok 
a csoport 

típusa 
szept. 01. okt. 30. nov. 30. dec. 31. jan. 29.   

Misi mókus kisóvodás 6 13 12 12  13 

Napsugár csecsemő 8 8 10 10  11 

Sün Balázs kisóvodás 13 7 7 7  14 

Pöttyös 

Katica 
vegyes 4 14 14 14  8 

Pillangó 

Panna 
kisóvodás 7 12 11 11  12 

csoportok 
a csoport 

típusa 
febr. 29. márc.31 ápr.29. máj.31. jún.30. 

Misi mókus kisóvodás 13 13 13 14 14 

Napsugár csecsemő 12 14 14 14 14 

Sün Balázs kisóvodás 14 14 14 14 14 

Pillangó 

Panna 
kisóvodás 12 14 14 14 14 

Pöttyös 

Katica 
vegyes 8 10 11 12 12 

 

Az érvényes szabályozások szerint történik a gyermekcsoportok kialakítása, azaz a 2. életévüket be 

nem töltött gyermekeket egy csoportszobában helyezzük el, a csoportlétszám 12 fő.. A felvétel 

napján minden gyermeket, mint igénybevevőt rögzítünk a TAJ alapú nyilvántartásban, a szolgáltatás 

igénybevételéről, a hiányzásról napi szinten jelentést készítünk, minden hó 15-ig önellenőrzést 

teszünk a KENYSZI felületén, hogy ellenőrizzük az előző havi jelentések tartalmát. Az igénylések 

megtörténtéről napi szinten jelentési kötelezettsége van az intézményegység-vezetőnek. 

c. adattábla, bölcsődei férőhelyek kihasználtságáról a 2017/2018-as nevelési évre (2018. 

június 30-i adatok) 

Hónapok 

Beíratott gyermekek 

száma, akik 

ellátásban 

részesültek és az 

adott hónapban 10 

napnál többet nem 

Férőhely hány 

%-a 

Tanúsítvány 

szerint 68 

férőhelyre 

Havi beíratott 

létszám 

Nyitva-

tartási 

napok 
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hiányoztak összesen 

(fő) 

2017. 2018. 2017. 2018. 2017.   2018. 2017/2018

116 Szeptember 46  69  47  21  

Október 51  79  54  22  

November 47  79  54  21  

December 46  79  54  16  

Január  48  85  58  22 

Február  53  86  59  20 

Március  51  97  66  19 

Április  64  97  67  19 

Május  65  100  68  21 

június  56  100  68  21 

 

A statisztikai adatokból jó látható, a havi szinten a 10 napnál több napot hiányzó gyermekek száma. 

Az idevonatkozó jogszabály szerint nem lehet figyelembe venni azt a gyermeket, a normatíva 

igénylése esetén, aki az adott hónapban 10 napnál több napot hiányzik. 

 

adattábla a bölcsődei programokról 
 

Megnevezése 

IDŐPONT 
Részt vevő 

gyermekek 

létszáma 

Részt vevő szülők 

létszáma 

Részt vevő külső 

vendégek 

létszáma HÓ 

N 

A 

P 

A program 

ideje tól-ig 

Népmese 

világnapja: 

2017. 

szeptember 
29. 10.00-10.30 37   
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Kisgyermeknevelők 

Benedek Elek 

mesét mondtak el a  

gyermekeknek 

 

Családi játszó 

délután 

2017. 

október 
18. 15.00- tól 

40 gyermek+ szülő, 

kisgyermeknevelő 
50 szülő  

Magyar nyelv 

napja: 

zenehallgatás, (élő 

gitár kísérettel 

népdalok 

meghallgatása), 

éneklése 

2017. 

november 
10. 30 perc minden gyermek   

Hagyományápolási 

céllal megtartott 

ünnepeink 

(Mikulás,  

karácsony, 

az ünnephez 

közeli 

időpontokban 

 minden gyermek   

Hagyományápolási 

céllal megtartott 

ünnepeink :Farsang 

2018. 

február 
  minden gyermek   

Mesebolt 

Bábszínház 

2018. 

március 
21. 

Papírvarázs 

(előadás) 

64 gyermek + 

kisgyermek-

nevelők 

Mesebolt 

Bábszínház  

Hagyományápolási 

céllal megtartott 

ünnepeink: 

Húsvét 

2018. 

március 
 

nyuszifészek 

keresés az 

udvaron 

minden gyermek kisgyermeknevelők  

Bölcsőde 

kóstolgató 

2018. 

április 14. 
szombat 

délelőtt 

38 fő leendő 

bölcsődés gyermek 

kisgyermeknevelők. 

intézményegység-

vezető 

76 szülők, 4 

nagyszülők, 

Nevelés-gondozás 

nélküli nap 

2016. 

április 21. 
szakmai 

konferencia 
  

minden 

kisgyermek-

nevelő, 

intézményegység-

vezető 

Gyermeknap és 

családi nap 

 

 

2018. 

május 26. 14.
00

-19.
00

 

minden csoport, 

kisgyermeknevelők, 

intézményegység-

vezető 

  

 

 

Ünnepekre készülődéssorán az évkör valamennyi ünnepének megtartására, beágyazása (születésnap, 

farsang, húsvét, stb.) törekszünk. 

Szeptember Családlátogatás, a beszoktatás, az adminisztrációs tevékenység, az évszaknak 

megfelelő napirend kialakítására, összehangolásával, az életkornak megfelelő játékkészlet 

biztosításával törekedtek a kisgyermeknevelők a csoport életének megszervezésére. 

bölcsődében. Előkerültek az új bábok. Az udvaron megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés. A 
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faleveleket, a papír, műanyag dobozokat válogatták, rendszerezték a gyermekek. 

Kisgyermeknevelők az élmény és tapasztalatszerzést erősítették a tevékenységek során. 

 

Október Elkezdtük a só-szoba, tornaterem használatát. A tornaszoba eszközeit bővítettük, 

csoportbeosztást készítettünk a mindkét terem használatához. Elindítottuk a heti 

programtervezeteket, a kisgyermeknevelők ezeket tudatosan megtervezték, készültek rá, a 

programokhoz az eszközöket biztosították. Megemlékeztünk az állatok világnapjáról. Állatokat 

ábrázoló könyveket nézegettünk, állatokról szóló mondókákat, mesét, énekeket elevenítettünk fel.  

Új kezdeményezésként családi játszódélutánt tartottunk. Együtt töltöttünk egy vidám délutánt, 

közös őszi barkácsolással, ahol gyermekek közösen festhettek, nyomdázhattak, nyakláncot 

fűzhettek, az ősz hangulatában a kisgyermeknevelők segítségével. A program iránt nagy volt az 

érdeklődés. A szülők részéről nagy volt az érdeklődés 

November Magyar Nyelv napján. élő gitár kísérettel népdalokat, gyermekverseket hallgattunk, 

énekeltünk. Előkerültek a hangszerek, minden gyermek a kipróbálhatta a ritmushangszerek 

használatát, gyakorolhatta az ütemképzést. A kisgyermeknevelők meglátogatták az óvodában a volt 

bölcsődés gyermekeiket. 

December Házhoz jött a Mikulás, a gyermekek ajándékot kaptak, közösen énekeltünk. 

Ráhangolódottunk az Adventre, karácsonyi dalokkal, mesékkel, modókákkal,  mézeskalácsot 

szaggattak, sütöttek, díszítettek, amit haza is vihettek.  

Január A gyermekek életkorának, fejlettségi szintjének, évszaknak megfelelő napirendet 

alakítottunk ki. Megfigyeltük a téli természetet, madarakat etettünk a kihelyezett madáretetőkben. 

Szülőcsoportos beszélgetés témái: Farsangi előkészületek, Szobatisztaságra nevelés folyamata, 

Helyes szokások kialakítása. Csoportbeosztás szerint használtuk a só-, és tornaszobát. 

Február A farsangi mulattság során jelmezt húztak a gyermekek, kisgyermeknevelők, ezen a napon 

a vidámságé volt a főszerep. Zenéről, táncról, ropogtatni valóról gondoskodtak a 

kisgyermeknevelők.  

Március Évszaknak, ünnepnek megfelelő dekorációt készítettünk. Húsvét előtt az udvaron nyuszi 

fészket kereshettek, élő nyuszit simogathattak a gyermekek. A fészket és a benne lévő ajándékokat 

örömmel fogadták. Húsvétváró családi délután során a szülők, gyermekek különböző technikával 

dekorációkat készítettek, tojást festettek.  Jó döntésnek  bizonyult a Szombathelyi Mesebolt 

Bábszínház színészei által tartott bábelőadás, mely lekötötte a gyermekek figyelmét, felkeltette a 

gyermekek érdeklődését. 

Április Egyre több időt töltöttünk a szabad levegőn, változatos mozgásélményeket biztosítottunk a 

szabadban, megfigyeltük a természet ébredését. Virághagymát ültettek a gyermekek a 

kisgyermeknevelőkkel az udvaron lévő kertbe. Bölcsőde kóstolgatón 36 gyermek (76 szülő) vett 

részt, ismerkedhettek a bölcsődei környezettel.  Tájékoztattuk őket a felvétel feltételeiről, 

lehetőségeiről is. A gyermekek érdeklődését  felkeltette  a rendelkezésre álló színes, adekvát, 

játékkészlet, amit  segítséggel birtokba is vettek. 

Május A gyermekek felköszöntötték édesanyjukat, az általuk készített apró ajándékkal. A családi 

gyermeknapon változatos programok közül válogathattak a gyermekek és családjaik. Volt arcfestés, 

légvár, trambulin, célba dobálás, alkotó sarok, szélforgó készítés, agyagozás, korongozás, lufi 

megszerzése, horgászat. A gyermekeket palacsintával, üdítővel és fagyival kínáltuk. A mentőautó, 

tűzoltóautó, rendőrautó is nagyon érdekelte, és lekötötte a gyermekeket. Az óvodába menő 

gyermekek szülei számára tartott szülői értekezleten a kisgyermeknevelők a gyermekek érési, 

fejlődési folyamatairól adtak tájékoztatót a szülőknek. 

 

Június - Július A kialakított nyári napirend lehetővé tette, hogy hosszabb ideig tartózkodjunk a 

szabadban, törekedtünk a balesetmentes környezetkialakítására, az árnyékolásra, bő 

folyadékpótlásra, napvédelemre. Az óvodába menő gyermekeknek az óvodába való átmenetet 
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segítettük elő, úgy hogy a gyermekeket fogadta az óvodában a leendő óvó néni.  Ott együtt 

énekeltek, barkácsoltak. Az óvodába menő gyermekeknek a kisgyermeknevelők ajándékot 

készítettek és tarisznyával köszöntek el tőlük. Elkezdtük az előkészületeket a következő nevelési év 

elindításához. Megtörtént a szülők értesítése a bölcsődei felvételről és a várható szülői értekezlet 

pontos időpontjáról. A kolléganőkkel megbeszéltük a csoportváltást,  és a leendő csoportokat, 

megtartottuk az újonnan érkező gyermekek szüleinek a szülői értekezletet. 

 

Augusztus: felkészülés a családlátogatásra, beszoktatásra, és az Érdekképviseleti Fórum tagjainak 

megválasztása a feladatunk. 

 

adattábla az egészséges életmód megalapozása, egészségvédelem, egészségügyi ellátás  

 

       Időpont Esemény Tartalma Érintett 

SZEOB 

Tótágas 

Bölcsőd

éje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.09. 

 

gyermekek 

életkorának, 

fejlettségének 

megfelelő 

napirend 

kialakítása 

kisgyermeknevelő, 

bölcsődei dajka 

munkarendjének 

összehangolása a 

gyermekek 

napirendjével 

68 

gyerme

k 

2017.11. 
egészség 

hónapja 

bevezetésre kerül a 

fogkefe használat, 

szülők tájékoztatása a 

védőoltások 

jelentőségéről 

minden 

gyerme

k, 

kisgyer

mek-

nevelők 

Hetente gyümölcsnap 
ismerkedés  a 

gyümölcsfajtákkal 

kisgyer

mek-

nevelők

, szülők 

folyamatosan 

balesetmentes 

környezet 

biztosítása 

játszótéri eszközök 

karbantartása, 

felülvizsgálata 

int.egy.

v., 

kisgyer

mek-

nevelők 

folyamatosan 

só-szoba, 

tornaszoba 

használat 

csoportbeosztás 

szerint illetve a 

szabad levegőn 

való tartozkódás 

összerendezett, 

harmonikus mozgás 

kialakítás érdekében 

közös mozgás, 

mozgásos játékok 

minden 

gyerme

k, 

kisgyer

mek-

nevelők 

folyamatosan 
egészségügyi 

ellátás 

bölcsődeorvos napi 

szinten vizitel a 

csoportokban 

minden 

csoport 

negyedévente 
fejtetvességi 

vizsgálat 

bölcsődeorvos 

rendszeres ellenőrzést 

végez 

minden 

gyerme

k 
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Értekezletek: 

 Szülői értekezletet, szülőcsoportos beszélgetéseket negyedévente megtartottuk. A 

házirendről, szakmai programunkról, a kisgyermeknevelők a további feladatokról, 

programokról tájékoztatták a szülőket. Megbeszélték az addig történt eseményeket.  

 A szülői kompetencia fejlesztésére törekedtünk, akkor, amikor a Pedagógiai Szakszolgálat 

pszichológusát, illetve bölcsődénk gyermek szakorvosát kértük fel, hogy előadások 

keretében szélesítse a szülők ismereteit, gyakorlati példák bemutatásával kapjanak 

módszertani segítséget gyermekeik egészségügyi, mentális problémáinak megoldásához. 

 Munkatársi és kisgyermeknevelői értekezletet havonta tartottunk. 

 

Szülői Fórum: 

Bölcsődénkben továbbra is működik Érdekképviseleti Fórum, melynek tagjait a nevelési év 

első szülői értekezletén választottuk meg, illetve újra. Egyszer üléseztek. Az intézményi 

dokumentumok változtatása során véleményezési jogot gyakoroltak. (Házirend módosítása) 

Bölcsődénkben az ellátás tekintetében a szülők nem éltek panasszal, a fórumnak, 

panaszkezelés céljából nem kellett összeülnie. 

A kapcsolat a szülői házzal: Programunk szerint a meghirdetett családi napok szervezésében 

segítettek. Felajánlásokkal támogatták a rendezvényt, színes ceruza, könyv, gyümölcs, 

gyermeknapra légvárat, gyermektombolát, fagylaltot biztosítottak. A szülők és a nevelők 

közötti partneri kapcsolat kialakítása, elengedhetetlen feltétele a gyermekek harmonikus 

fejlődésének. A statisztikai adatokból leolvasható, hogy a szülők a kapcsolattartás csoportos 

formáira is igényt tartottak az elmúlt nevelési évben. Éltek a felajánlott részvételi, az 

információszerzés, átadás lehetőségének biztosításával. 

 

adattábla a szülőkkel való együttműködés formáiról 

 

Dátum Megnevezése 

Tartalma 

Részt 

vevő 

szülők 

száma 

Részt 

vevők hó 
na

p 
 

SZEOB 

Tótágas 

Bölcsődéje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.08. 

 
16. 

szülői 

értekezletek 

újonnan érkező 

gyermekek 

szüleinek 

 

SZMSZ, 

Házirend, 

napirend 

ismertetése, 

 

41 

igazgató, 

int.egység

-vezető, 

minden 

kisgyerme

knevelő 

2017.11. 13. 

összevont szülői     

értekezlet 

 

beszoktatás 

tapasztalatain

ak 

összegzése, 

programnapt

ár 

ismertetése 

38 

igazgató,i

nt.egység-

vezető, 

minden 

kisgyerme

knevelő 

2017.11. 13. 

Előadás. 

Horváthné 

dr.Szölőssy 

Ilona 

psichológus 

Hogyan 

lehetünk elég 

jó szülők? 

38 

igazgató,i

nt.egység-

vezető, 

minden 

kisgyerme

knevelő 
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2017.08. 16. 
Szülőcsoportos 

beszélgetések 

családlátogat

ás, 

beszoktatás 

időpontjának 

megbeszélése 

41 
kisgyerme

k-nevelők 

2017.12. 06. 
Szülőcsoportos 

beszélgetések 

szobatisztasá

gra nevelés  
17 

kisgyerme

k-nevelők 

      2017.  

09. 
27 

Érdekképviselet

i Fórum 

Értekezlete 

alakuló ülés 

 

3 

 

 

 

kisgyer- 

meknevel

ő 

 

 

 

 

 

 

SZEOB 

Tótágas 

Bölcsődéje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.  

február 
21. 

szülőcsoportos 

beszélgetés 

 

szobatisztasá

gra-nevelés 
16 

kisgyerme

k-nevelők 

2018.  

április 

23-

24. 

lehetőség 

biztosítása az 

újonnan érkező 

gyermekek 

szüleinek a 

szolgáltatás 

iránti igény 

jelzésére. 

beiratkozás 41 

intézmény

egység-

vezető 

2018. 

május 
09. 

 

Érdekképviselet

i Fórum 

Értekezlete  

családinap 

megbeszélése 
3 

kisgyerme

k-nevelők 

2018. 

május 

31.

. 

Szülőcsoportos 

beszélgetések 

 

óvodába 

menő 

gyermekek 

szüleinek 

 

27 

 

 

 

kisgyerme

k- nevelők 

 

A statisztikai adatokból leolvasható, hogy a szülők a kapcsolattartás csoportos formáira is tartanak 

igényt.  Külső szakember meghívásával, a szülőt igyekszünk szülői szerepében erősíteni, 

gyermeknevelés területén hasznos információkkal ellátni. Az éves munkatervben meghatározott 

feladatok megvalósításáról feljegyzést készítünk. 
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5. adattábla a bölcsőde kapcsolatrendszeréről, együttműködés értékeléséről 

 

       Kivel Esemény Tartalma Érintett 

SZEOB 

Tótágas 

Bölcső

déje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

Intézményegy-

séggel 

 

látogatás 

kisgyermeknevelők 

az óvodában a volt 

bölcsődés 

gyermekeket 

látogatták meg 

óvónők, 
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nevelők, 

Óvodai 

Szakmai 

Munkaközössé

g-gel 

óvodai szakmai 

munkaközösség 

foglalkozásain való 

részvétel 
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minősítéshez 

szükséges elméleti 

tudnivalók, 

pedagógus 

kompetenciák,  

2 fő 

gyakorno

k 

Intézményközi 

Vezetői 

Szakmai 

munkaközössé

tájékoztatás, 

információ átadás 

Intézményi 

szabályzatokat 

érintő változások, 

vezetői feladatok a 

intézmén

y-

egység-

vezető és 
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ggel minősítés 

folyamatában 

helyettes 

Család- és 

Gyermekjóléti 

Központtal 

koordinációs 

üléseken, 

esetmegbeszéléseken 

való részvétel 

éves munkaterv, 

gondozási terv 

megbeszélése, éves 

beszámoló 

ismertetése 

gyermek

vé-delmi 

felelős 

Tótágas 

Bölcsőde 

intézményegy-

ség 

kisgyermeknev

elői és az 

óvodai 

intézményegy-

ség 

nevelőtestülete 

Egészségfejlesztési 

iroda által szervezet, 

mentőtiszt által 

tartott előadás 

elsősegélynyújtó 

ismeretek 

felelevenítése, 

különösen a 6 év 

alatti gyermekek 

sajátosságaira 

lokalizálódott 

óvodai, 

bölcsődei 

dolgozók 

Tótágas 

Bölcsőde 

intézményegy-

ség 

kisgyermeknev

elői és az 

óvodai 

intézményegy-

ség 

nevelőtestülete 

Közös családinap és 

gyermeknap 

lebonyolítása 

változatos 

tevékenységek 

biztosítása 

óvodai, 

bölcsődei 

dolgozók 

Fenntartó adatszolgáltatás 

TAJ alapú 

nyilvántartás 

adatai, éves 

beszámolók 

int. egys. 

v. 

 

EBI vezetői értekezletek 

jogszabályi 

változások, 

szakmai 

kapaszkodók  

igazgató, 

int.egy.v

ez. 

          

Bölcsődénkben a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat a gyermekvédelmi felelős látja el, a 

kisgyermeknevelők jelzéseit meghallgatva megfelelő fórumokon kezdeményezi a segítést, 

támogatást, tanácsadást a gyermekek érdekében. Ő tart közvetlen kapcsolatot a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központtal. A megbízott gyermekvédelmi felelős 2 alkalommal készített pedagógiai 

jellemzést a szolgálat kérésére. 

 A nevelési év elején csoportonként felmérte a gyermekek családi körülményeit, szociális helyzetét, 

családlátogatás során környezettanulmányt készített. Szintén felmérte a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosultak körét, az erről készült jegyzői határozatokat nyilvántartja. Fokozott 

figyelemmel kísérte a hátrányos helyzetű családok sorsának alakulását.  

 

 

Összegzés: 



2018. szeptember 19-i testületi ülés előterjesztései. 

 86 

A bölcsődei ellátás során igen érzékeny korosztályt bíznak ránk a szülők. Az ellátás során az 

érzelmi biztonság meglétét a rugalmas, folyamatos napirend kialakításával a személyi állandóság 

(saját kisgyermeknevelő, felmenőrendszer) biztosításával értük el. A csoportok összeállításánál 

figyelembe vettük a gyermekek életkorát, fejlettségét, egyéni igényeit.  Törekedtünk a 

játéktevékenység, a tervezett tevékenységek, a szabadban való tartozódás feltételinek biztosítására.  

Az új gyermekek felvétele az év folyamán folyamatos volt, a bölcsődei felvétel, a felvételi 

szabályzat alapján történt. A tavalyi évben 68 gyermek részesült bölcsődei ellátásban, ebből új 

gyermek 37 fő volt. Az év folyamán 17 fő érkezett a környező kistérségi településekből. A direkt és 

indirekt kapcsolattartási formák alkalmazásával sikerült a családokkal jó kapcsolatot kialakítani, 

bizalommal fordultak hozzánk, látták, hogy gyermekeik jól érzik magukat az intézményben. 

Az éves munkatervben meghatározott alapfeladatokat, tevékenységi tervezeteket továbbképzéseket, 

programokat a munkaterv alapján végeztük. A feladatok megvalósítása tudatos felkészülést igényelt 

a kisgyermeknevelőktől.  

Napi szinten hangsúlyoztuk a játékos mozgást, a nyugodt játéktevékenységet, a beszédfejlődést, az 

önállósodási törekvések támogatását, a szabadlevegőn való tartózkodást. Ünnepekre készülődés 

során az évkör valamennyi ünnepének megtartására, beágyazására (születésnap, farsang, húsvét, 

stb.) törekedtünk. Kiemelt figyelmet fordítottunk a továbbképzésekre, a családok igényeire, a 

bölcsőde - család kapcsolatára. Erőfeszítéseket tettünk az együttműködés színtereinek bővítésére, a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer kiváló működésére.  

Összefogva, egymás munkáját segítve, kiegészítve és megbecsülve neveltük a gyermekeket. 

Közösségünk szakmailag felkészült, megújulásra törekvő, együttműködő. A szülők pozitív 

visszajelzései megerősítettek minket abban, hogy munkánkat nagy odaadással, megalapozott 

szakmai tudással végeztük 

 

A realitásokhoz igazodva terveink a jövőre nézve:  

 szakmai programunk mindkét alappillérének maradéktalan megvalósítása  

 bölcsődeképünk erősítése 

 az évkör ünnepeit úgy megtartani, hogy még több szülő élje át gyermekével 

 a minőségi munka szinten tartása 

 tudásunk gyarapítása, nevelő - gondozó munkánk elfogadtatása 

 felkészülés a minősítésre, tereptanári feladatok ellátására 

 a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők főiskolai diploma megszerzésére 

irányuló törekvéseinek támogatása 

 a gyakornok kisgyermek nevelők beilleszkedésének segítése 

 

 

 

Szentgotthárd, 2018. augusztus 8.  

 

    dr. Dancseczné Kovács Tünde 

         intézményegység-vezető 

 

 

 

 

 

 

 



2018. szeptember 19-i testületi ülés előterjesztései. 

 87 

 

 

 

3.sz. Melléklet 

 

  
 

Ikt:  

 

                                                                             

Üi: Uhor Anita 

   intézményvezető  

                                                                                     Tárgy: Beszámoló előterjesztéshez.  

 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Önkormányzati és Térségi Erőforrások 

Dr. Gábor László 

vezető 

részére  

 

 

Tisztelt Cím! 

 

 

Kérésének megfelelően ezúton tájékoztatom, az Előterjesztés tárgyú megkeresésére vonatkozóan, 

Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól… 

 

A 2017  év strukturált, szakmai változásait követően, Központunk az év első negyedében, új címre a 

9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. szám alá költözött. Az új épületbe való átköltözést 

követően, új lehetőségekhez jutottunk mind az egyéni esetkezelések mind a csoportos, illetve a 

közösségi szociális munka színterein. 

 

A 2016. évi törvényi változásokat - az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. tv, amely a Magyar Közlöny 102. sz. jelent meg. Továbbá 

az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló- követően, az 

előírásoknak megfelelően, eleget tettünk az elvárásoknak, a kihívásoknak és a Fenntartóval közösen 

felállítottuk viszonylag rövid idő alatt a Központunkat, mely járási szinten látja el a 

járásszékhelyhez tartozó 15 települést. Szakmai tevékenységünk során, biztosítja az 

alapszolgáltatást, illetve a hatóság közeli tevékenységet egyaránt.  

 

A fent leírtak alapján, a családsegítésre vonatkozó feladatokat továbbra is az 1993. évi III. törvény, 

illetve a gyermekjóléti szolgálat, továbbá a központ feladatait, az 1997. évi XXXI. törvény 

Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

9970 Szentgotthárd, Vajda János u. 6. 

Tel.: 94/380-874, 20/945-50-03 

E-mail: csaladsegito@sztgnet.hu 
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szabályozza, továbbá az említett két törvényhez tartózó 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, és az 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet - végrehajtási jogszabályok rendezik. Intézményünk, az átalakulást 

követően továbbra is változatlanul működteti a Helyettes szülői ellátást, az alapszolgáltatás 

keretében, 1fő helyettes szülővel, aki 2 fő gyermeknek a befogadására alkalmas.  

 

A Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya, 2017. 03. 13-

tól Határozatban, az új címünk szerint módosította adatnyilvántartásunkat. A felettes szakmai 

szervtől, 2017. 04. 25-én határozatlan időre szóló Tanúsítványunk kiállításra került a Vas Megyei 

Kormányhivatal által. Továbbá megtörtént az intézmény működési feltételeinek, szakmai 

tevékenységének ellenőrzése, helyszíni szemle keretében. 2017. 10. 24-én megküldésre került 

intézményünk részére az ellenőrzési jegyzőkönyv.  

 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások: - család-és gyermekjóléti szolgáltatás, formája: 

család- és gyermekjóléti központ 

- nem hálózat keretében nyújtott helyettes szülői ellátás, férőhely: 2 fő  

 

Működési engedély adatok: Az intézmény működési engedélye határozatlan idejű, 2016. 04. 07-

től.  

 

Ellátási terület: (család-és gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ): 

Szentgotthárdi Járás közigazgatási területe.  

 

 

Az intézmény munkavállalói státusza: 9 fő. Ténylegesen 8 státusz betöltött: ebből 2 fő 

esetmenedzser, 3 fő családsegítő, 1 fő tanácsadó, 1 fő szociális asszisztens, 1 fő intézményvezető 

látja el a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd tevékenységét. A 128/2018. Képviselő – 

testületi Határozata alapján, 2 fő státusszal emelni kell intézményünk munkavállalói 

létszámát. Ezáltal a plusz 2 fő betöltésével megvalósul az óvodai és iskolai szociális segítő 

tevékenység, mely a Központ kötelező speciális feladata, 2018. szeptember 1-től. Az intézmény 

szakmailag és formailag erre felkészült, a pályázat kiírásra került (KSZK oldalán, a kiírás 

médiás platformokon is elérhető, ) annak érdekében, hogy a potenciális pályázó tudomást 

szerezzen a kiírásról.  

A munkakörhöz kötött  tárgyi feltétel nem biztosított, 1 db intézményi gépkocsi beszerzése 

elengedhetetlen. A szükséges eszköz a 2018. évi költségvetési tervezetben elfogadásra került. 

Ezúton is kérem a Tisztelt Fenntartót, hogy az intézményi, illetve a társulási költségvetésből 

biztosítani szíveskedjen, a kötelező feladat ellátásának biztosítása érdekében.  

 

Az intézmény jelen pillanatban - is - 100 %-ban szakképzett személyekkel látja el, tevékenységét a 

szociális munka eszközrendszerén keresztül, a mentálhigiénés szemléletet előtérbe helyezve, a 

hatékony segítségnyújtás érdekében.   

 

 

Speciális szolgáltatások nyújtása: A speciális feladatok, külsős szakemberek- pszichológus, 

jogász, mediátor – bevonásával, az együttműködési megállapodások alapján valósul meg, 

Központunk keretei közt.  

 

Utcai szociális munka, melynek keretében, heti rendszerességgel feltérképeztük a Város frekventált 

köztereit, célja a magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét 
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az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése, valamint a lakóhelyéről önkényesen 

eltávozó, vagy a gondozója által a lakásából kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek 

felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti 

gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése. A segítő 

tevékenységről a Kollégák feljegyzéseket készítettek, melyből kiolvasható, hogy krízishelyzetben 

lévő gyermekkel nem találkoztunk, mely azonnali beavatkozást igényelt volna esetlegesen az 

adott gyermek életében.  

 

Kapcsolattartási ügyelet célja, a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 

kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely 

biztosítása, amelyet kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosít intézményünk a gyermekek 

és a kapcsolattartásra jogosult számára. 2018 év folyamán napjainkig, 3 kiskorú volt érintett, 

melyet Járási Bíróság, illetve Gyámhivatal Végzése alapján biztosítjuk.  

 

Kórházi szociális munka: A Rehabilitációs Osztály keretei közt biztosítjuk, az egészségügyi 

intézménnyel kötött Együttműködési Megállapodásnak megfelelően, a kórházi szociális munkát 

intézményünk esetmenedzsere heti négy órában végzi. Az esetforgalom száma, folyamatos 

emelkedést mutat a betegek körében.  

 

Készenléti ügyelet: A Központ nyitvatartási idején túl, azonnali segítség, tanácsadás vagy 

tájékoztatás nyújtása. A készenlétben lévő esetmenedzser szakszerű segítséget ad, vagy azonnali 

segítséget mozgósít. A készenléti szolgálat keretében az esetkezelések száma egyre gyakoribb, a 

klienskörön kívüli személyek is gyakorta kérnek konkrét tanácsadást, segítséget.  

                                                        Telefon: 0630/5422100 

 

Pszichológiai tanácsadás: Az általunk gondozott veszélyeztetett és/vagy hátrányos helyzetben lévő 

továbbá egyszeri esetkezelések során a magatartási problémával, a családi krízissel, a tanulmányi 

nehézségekkel küzdő, a veszteség élményt (válás, gyászreakció) átélő gyermekek illetve felnőttek 

számára pszichológiai, életvezetési tanácsadást biztosítunk előre egyeztetett időben. A pszichológus 

szakember, heti egy alkalommal páratlan hét péntekén az intézményben, páros hetek utolsó 

munkanapján a SZOI Széchenyi István 5-8 évfolyamos általános iskolában biztosít terápiás 

foglalkozásokat. Továbbá csoportos Szupervízió keretében segítette elő a kollégák szakmai 

munkáját, az esetkezelések során fellépő lelki terheltséget oldotta, mely 5 alkalmat ölelt fel.  

 

Jogi tanácsadás keretében, az intézmény a kliensek részére ingyenes jogi tanácsadást biztosít, előre 

egyeztetett időpontok szerint, az Együttműködési Megállapodás alapján. A jogi szakember, az 

Intézményünk keretei közt látja el a jogi segítségnyújtást, előre egyeztetett időpontok alapján. 

Többnyire azokkal a kliensekkel foglalkozik, ahol súlyos családi konfliktusok vannak jelen a család 

életében, ebből kifolyólag szükséges rendezni a család kapcsolatrendszerét jogi vonatkozásban 

is.  

 

Mediáció, célja a konfliktuskezelés. Egy speciális segítség a válás folyamatában, főleg a 

kapcsolattartásra jogosult szülő és a gyermek alapvető jogainak a biztosítása érdekében. 

Intézményünk a mediációs ellátást 2 külsős szakemberrel, de az intézményen belül biztosítja a 

kliensek számára, előre egyeztetett keretek közt, a megkötött Együttműködési Megállapodás 
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alapján. Az év folyamán havi rendszerességgel valósult meg a mediációs eljárás, továbbá 

rendszeresen biztosított felügyelt kapcsolattartást a 2 mediátor szakember, a körmendi 

Járásbíróság Végzése alapján.   

 

A statisztikai adatok alapján, 2018. 01. 01. - 2018. 07. 17-ig 1 fő kiskorú ideiglenes hatályú 

elhelyezését kezdeményezte, a Gyámhatóság az általunk jelzett krízishelyzetben lévő kiskorút 

kiemelte a családjából. A szakma elvárásainak megfelelően, igyekszünk a fokozatosság elvét szem 

előtt tartani, és a kiskorút minél tovább családja körében tartani.  A speciális szolgáltatásaink 

igénybevételének eredményeként, komplex és hatékony segítséget tudnak igénybe venni 

klienseink, melynek hatására preventív jelleggel elkerülhető egy-egy krízisállapot kezelése 

váljon indokolttá.  

 

A Hatósági és Gyámügyi Osztállyal való kapcsolat eredményes, a közös szakmai konzultációk 

elősegítik, hogy a veszélyeztetettségben lévő gyermekek életében a meglévő veszélyeztető tényezők 

enyhülése, majd idővel a folyamatos családgondozás mellett megszűnése elérhetővé váljon, testi, 

mentális épségük további hanyatlása megakadályozható  legyen.  

 

  

2018-ban ezidáig 3 család esetében javasoltunk rendkívüli települési támogatást, a családok, 

alapvető élelmezési problémái miatt. Továbbá 3 családdal kapcsolatban, a rendkívüli élethelyzet 

feltérképezése céljából kért az önkormányzat környezettanulmányt, főként a téli tüzelőre 

vonatkozóan. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal javaslatainkat minden esetben 

figyelembe vette, az általunk megfogalmazott összeget, természetbeni adományt a bajba jutott 

családoknak a rendelkezésére bocsátotta, ezzel jelentősen enyhíteni lehetett az anyagi terheket, 

kiskorúak ellátása nem okozott problémát a továbbiakban. 

 

Az önkormányzat általi szünidei gyermekétkeztetés keretében, tájékoztattuk a gyermekes 

családokat, célzottan azokat, ahol hátrányos helyzetű gyermek, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú nevelkedik.  

 

Intézményünk lehetőséget biztosít felnőtt személyek részére, akik aktív korúak ellátásán belül, 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek, különböző akadályozó tényezők miatt, az 

elsődleges, illetve a másodlagos munkaerőpiacra nem tudnak visszalépni. Ellátásuk ismételt 

igénybevétele céljából, önkéntes munkát vállalhatnak, ebben az évben ezidáig, 3 személy kérte az 

önkéntes munka lehetőségét, mely keretein belül a szükséges 30 napot a törvényi előírás alapján, 

teljesítették.  

 

Prevenciós tevékenység: Központunk 2018-ban is megszervezte a nyári napközbeni gyermek 

tábort. A programon a térségben élő hátrányos, többszörösen hátrányos, és veszélyeztetett 

gyermekek vettek részt, önkormányzati támogatásból. A napi foglalkozások tematizáltak voltak, az 

adott korosztály igényeit, a kiskorúak személyiségfejlődését akadályozó tényezők enyhítésére, 

megakadályozására lettek kialakítva. Az 5 fő önkéntesünk a SZOI Vörösmarty Mihály 

Gimnáziumból, naponta 3 órát töltött el az intézményben, segítettek a gyermekeknek szervezett 

program lebonyolításában, a gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek igazoló dokumentumot kaptak 

az önkéntes munka teljesítéséről Intézményünk által.  

 

Nyári gyermekfelügyelet: 2018-ben két hétig van lehetőségünk egyrészt, azon szülőket, 

gyermekeket segíteni, akik számára az iskolai szünidő alatt a napközbeni felügyeletét másképp nem 

lehet megoldani. Másrészt a Nyári Táborunkban részt vevő gyermekek közül, célzottan azokat a 

kiskorúakat emeltük ki és fogadtuk a tavalyi évhez hasonlóan, akik zaklatott, mentális környezetben 
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élnek, különböző devianciák körében. Ezáltal lehetőségünk nyílt csoport szinten, a gyermek 

problémájára fókuszálni célzottan, igényeire és szükségleteire hatékonyan tudtunk reagálni.  

Iskolakezdési akciónk Idei év augusztusában is meghirdetjük ezen programot, használható 

állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtünk a hátrányos helyzetben élő, 

vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek.  

 

 

Jövőbeni célok feladatok, jogszabályi előírások megvalósítására való felkészülés: 2018. év fő 

tevékenysége, az iskolai és óvodai szociális munkára való előkészítés, megvalósítás. Az óvodai és 

iskolai szociális segítő olyan - óvodában, iskolában dolgozó,- segítő szakember, aki elsődlegesen a 

gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, egészségfejlesztésben való 

közreműködéssel, prevencióval  foglalkozik.  A köznevelési intézményekben az óvodai és 

iskolai segítés, mint professzionális szociális, gyermekjóléti szolgáltatás megjelenése a szociális 

munkás napi szintű jelenléte, tevékenysége a hangsúlyt a prevencióra helyezi, segít a 

veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésében, kompetenciát fejleszt, közvetít a gyermek és 

szülő, a gyermek és tanár, a szülő és tanár közti konfliktusok rendezésében, kapcsolatot épít és tart a 

társintézményekkel. A szociális szakember bevonása a problémás helyzetek felismerésében és 

megoldásában kiegyensúlyozottá teheti a köznevelési intézmény belső életét, segíti a gyermekek 

szocializációját, és javíthatja az iskolai teljesítményüket is.  Az iskolai szünetek ideje alatt, 

csoport szociális munkát végez, az ellátásban részt vevő gyermekek, illetve családjaik 

bevonásával.  

 

A szociális diagnózis felvételi szakértő, mely a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság „a 

szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” elnevezésű kiemelt projekt 

keretében, 2017. szeptembertől-1-től foglalkoztat egy kollégát, aki részmunkaidőben heti 20 órában 

tevékenykedik. A Főigazgatóság havi rendszerességgel esetmegbeszélő műhelysorozatot tart, 

Szombathely, illetve Zalaegerszeg váltakozásában, amelyen a kolléga rendszeresen részt vesz. 

A megyei hálózati szakértő részére, heti rendszerességgel küldi, a felvett diagnózisokat, melynek 

célja klienseink körében a rászorultság megállapítása, a szükséglet felmérése, illetve az 

indokolt szolgáltatások megjelölése, esetleges hiányos szolgáltatások kimutatása.  

 

 

A Fenntartóval a kapcsolatunk megfelelő, gördülékeny, kölcsönös tisztelet és segítő készség 

jellemzi a napi szintű együttműködésünket. Információm szerint, a Központ továbbra is stabil 

költségvetés keretében, 2019-ben is képes biztosítani a személyi és a dologi kiadásokat.  

 

  

 

Együttműködésüket megköszönve! 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2018. 07. 20.  

 

 

                                                                                           Tisztelettel:………………………... 

                                                                                                                        Uhor Anita s.k.                                                              

                                                                                                                    intézményvezető                                            
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Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi program 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2018. szeptember 19-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 írja elő a 

települési önkormányzatok számára. 
 

2013 júliusától az Ebktv 31. § (6)-(7) bekezdése, valamint a 64/A. § alapján a települési 

önkormányzat, valamint települési önkormányzat társulása az államháztartás alrendszereiből, az 

európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb 

programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak 

akkor részesülhet, ha a települési önkormányzat, települési önkormányzat társulása esetén a társulást 

alkotó települési önkormányzatok mindegyike az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos 

helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 
 

A dokumentum elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP célcsoportjait 

a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

szóló 321/2011. (XII. 27.) Kormányrendelet tartalmazza. A helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. és 2. számú melléklete 

rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek a HEP alapját 

képezik. Ezen mutatók, adatok az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs 

Rendszer (TeIR) –  interneten hozzáférhető adatbázisból érhetőek 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. 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-én 185/2013. 

számú határozatával öt évre elfogadta Szentgotthárd Város Esélyegyenlőségi Programját, amit 2015. 

augusztus 27-én 169/2015. számú határozatával felülvizsgált. Majd a Képviselő-testület a Program 

időarányos megvalósulását, illetve az időközbeni változásokat 2017. június 29-én áttekintette, az 

áttekintés alapján 151/2017. számú határozatával megállapította, hogy a program felülvizsgálata, 

illetve a helyzetelemzés és az intézkedési terv módosítása nem szükséges. 
 

Jelen előterjesztéshez mellékeljük Szentgotthárd Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi 

Programja (2018-2023) tervezetét, mely helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. A 

dokumentumot a települési önkormányzat ötévente, öt év időtartamra fogadja el és kétévente felül 

kell vizsgálnia. 
 

A „HEP helyzetelemzés”-ben került meghatározásra, hogy a Szentgotthárdon élő hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és 



2018. szeptember 19-i testületi ülés előterjesztései. 

 93 

fogyatékkal élők a teljes lakossághoz viszonyítva milyen lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és 

területi mutatókkal rendelkeznek és ezek alapján milyen esélyegyenlőtlenségi problémákkal 

küzdenek. 

A HEP intézkedési terve a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 

szükséges intézkedéseket tartalmazza az Ebktv. 31. § (2) bekezdése szerint. Az intézkedéseket a 

321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-ában foglalt célok figyelembevételével kellett 

meghatározni. A HEP intézkedési tervét a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 3. számú mellékletében 

található forma szerint kellett elkészíteni. 
 

Az esélyegyenlőségi program tervezete véleményeztetés céljából megküldésre került Szentgotthárd 

három nemzetiségi önkormányzata részére. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt dokumentumot megtárgyalni és az 

esetlegesen felmerülő kiegészítésekkel együtt elfogadni szíveskedjen! 
 

Határozati javaslat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a előírásainak megfelelően 

elkészített, Szentgotthárd város 2018-2023. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját 

(HEP) és annak Intézkedési Tervét 

A) az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

(vagy) 

B) az előterjesztés mellékletéhez képest az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

…………………………………………………………………………………………… 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 4. 
 

         Huszár Gábor   

        polgármester   
 

Ellenjegyezte: 
 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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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, 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, korábban önálló 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 XIX. és XX. 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, az Opel 

gyárnak is. A kistérségben több termálkút is található, egyikük hasznosítására Szentgotthárdon 

fejlesztési program készült, melynek eredményeképpen 2007 nyarán megnyitotta kapuit a 

St.Gotthard Spa & Wellness nevű fürdő és gyógykomplexum. 

Szentgotthárd igazgatási területének (külterületének) 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 található, ezek apró- és kisfalvak. 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 a kistérség 

közművelődési feladatait látja el, illetve koordinálja. Az egyesült nagy hangsúlyt fektet az ifjúság 
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számára is nyújtandó programokra. A turisztikai feladatokat Turisztikai Desztináció 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. Említést kell tenni a Szlovén Kulturális 

és Információs Központról is, hiszen nemcsak a szlovén nemzetiségű lakosság számára szervez 

különböző programokat, rendezvényeket, hanem időről-időre a város/térség többi lakosa is 

bekapcsolódik ezekbe a programokba. 

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 2016. október 1-jén hazánk lakossága 9 803 837 fő volt, 134 ezerrel 

kevesebb, mint a legutóbbi, 2011-es népszámláláskor. A népességfogyásból adódóan a népsűrűség 

tovább mérséklődött: míg 2011-ben 107 fő jutott egy nézetkilométerre, 2016-ban már csak 105.  A 

felmérés időpontjában a népesség 15 százaléka volt gyermekkorú, 67 százaléka aktív korú (15-64 

évesek) és 19 százaléka 65 éves vagy annál is idősebb. Öt év alatt 26 ezerrel csökkent a 

gyermekkorúak száma, a 65 év felettiek száma 144 ezerrel nőtt 2011-hez képest. 

A háztartások korösszetétele a népesség elöregedésével összefüggésben változott a legutóbbi 

népszámlálás óta. Nőtt azoknak a háztartásoknak az aránya, ahol legalább egy 60 éves vagy annál 

idősebb személy élt: 2016-ban 45% volt, ami a 2011-ben mértnél 4, az 1980-as értéknél 9 

százalékponttal volt több. A 2011. évi népszámlálás óta hasonló mértékben emelkedett a kizárólag 

60. életévüket betöltött személyekből álló háztartások aránya, számuk 2016-ban megközelített az 1 

millió 165 ezret. 

Vas megye népessége és területe alapján az ország kisebb megyéi közé tartozik. A megyében 2017. 

január 1-én 253,1 ezer fő élt, az ország lakónépességének 2,6%-a. A megye népességét 1982. óta 

természetes fogyás jellemzi, azaz a halálozások száma meghaladja az élve születésekét. 

 

Az országos, illetve megyei adatokhoz hasonlóan Szentgotthárd lakónépességének száma is kis 

mértékben, de folyamatosan csökken. A lakónépesség alakulásánál figyelembe kell venni a 

városban működő 720 férőhelyes Szentgotthárdi Szakosított Otthonban (korábbi neve: Pszichiátriai 

Betegek Otthona) 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 településrészeken még inkább 

jellemző.  

 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év 

végén 

Év Fő Változás 

2013 8 834 nem értelmezhető 

2014 8 825 99% 

2015 8 791 99% 

2016 8 749 99% 

2017 8 706 99% 

  2.1 számú táblázat  - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport Fő Változás 
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2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma na 75 na 

16 éves gyermekek száma 107 81 -26 

17 éves gyermekek száma 99 78 -21 

Összesen na 234 na 
Forrás: TEIR-KSH, Népszámlálási adatok 

 

(A 2.1 számú táblázat kötelező eleme jelen dokumentumnak. Hogy mi jelentősége van a 

benne foglalt adatoknak 2018-ban, arra mi nem tudunk magyarázatot adni.) 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

 
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2012 1491 1073 138,95% 

2013 1529 1067 143,3% 

2014 1559 1072 145,4% 

2015 1588 1063 149,4% 

2016 1663 1069 155,56% 

2017 1704 1066 159,85% 
      Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

A   

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások  

  
Állandó jellegű 

odavándorlás 
Elvándorlás Egyenleg 

Állandó oda-, és 

elvándorlások 

különbségének 1000 

állandó lakosra vetített 

száma 

2012 131 90 41 4,7 

2013 144 85 59 6,8 

2014 177 111 66 7,6 

2015 155 126 29 0,36 

2016 173 170 3 0,35 
                 Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

                         

5. számú táblázat – Természetes szaporodás 

     

  2.2 számú táblázat – Állandó népesség (2017. év adatai) 

 

Fő % 

Nők Férfiak 
Összese

n 
Nők Férfiak 

 4500 4078 8578 52,5% 47,5% 

0-2 évesek   227   

0-14 éves 528 538 1066 49,5% 50,5% 

15-17 éves 113 114 227 49,8% 50,2% 

18-59 éves 2541 2332 4873 52,1% 47,9% 

60-64 éves 316 392 708 44,6% 55,4% 

65 év feletti 1002 702 1704 58,8% 41,2% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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  Élve születések száma Halálozások száma 
Természetes 

szaporodás (fő) 

2012 61 143 -82 

2013 46 153 -107 

2014 57 147 -90 

2015 66 129 -63 

2016 88 142 -54 
                       Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

Szentgotthárd lakosságszámát a természetes népmozgalmi folyamatok és vándorlások egyaránt 

befolyásolták. A népesség természetes 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. 

 

Értékeink, küldetésünk 
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye 

legyen jó minőségű szolgáltatásokra, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy 

fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 

Egyes szociális, egészségügyi és oktatási szolgáltatások központosítása ellenére a mai 

Magyarországon elsősorban az önkormányzatok vállán nyugszik a helyi lakosok társadalmi 

integrációjával kapcsolatos feladat, az önkormányzatok felelőssége, hogy segítséget nyújtsanak a 

rászorulóknak a megfelelő szolgáltatások és ellátások igénybevételéhez. Annak érdekében, hogy a 

közösségek legfontosabb szükségleteinek megfelelő szolgáltatásokhoz jussanak, szükség van a 

társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos kihívások és az azok alapjául szolgáló okok vizsgálatára. Erre 

alapozva kell kidolgozni a stratégiákat és beavatkozásokat, melyek eredményesen és hatékonyan 

kezelik ezeket a szükségleteket.  

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, 
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 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 szervével (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. 

Emellett 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. 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az Önkormányzat: 

 a képviselő-testület és szervei döntésein keresztül kifejezi elkötelezettségét az 

esélyegyenlőség területén annak érdekében, hogy a város valamennyi polgára törvényben 

rögzített jogaival élni tudjon; 

 elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítása iránt. Minden polgár számára lehetővé kívánja 

tenni, hogy megkülönböztetés nélkül dolgozhasson, tanulhasson és élhessen a településen. A 

rendelkezésre álló eszközein keresztül megtesz mindent annak érdekében, hogy 

megakadályozza bárki áldozattá válását; 

 segíti, hogy a város polgárai a településen – nemre, vallásra, nemzeti, etnikai hovatartozásra, 

politikai vagy más véleményre, korra, a cselekvőképesség hiányára vagy korlátozottságára, 

fogyatékosságára tekintet nélkül – jogosultak legyenek igénybe venni valamennyi 

szolgáltatást és ellátást; 

 elutasít mindennemű hátrányos megkülönböztetést és előítéletet; tekintettel arra, hogy a 

város valamennyi polgárának joga van az emberhez méltó életre, valamint a szociális 

biztonság megteremtése érdekében törekszik arra, hogy senki ne szenvedjen szükséget, 

illetve a szükséget szenvedők ne maradjanak ellátás nélkül; 

 törekszik a relatív biztonság érvényre juttatására, hogy bármely társadalmi „kockázat” 

bekövetkeztekor, szociális szükséghelyzetben az egyén, a család életszínvonala lehetőség 

szerint ne süllyedjen túlságosan nagyot; 

 erősíteni kívánja a szociálpolitikai beavatkozások preventív jellegét; 

 segítséget kíván nyújtani, hogy a rászoruló minél tovább saját lakásában, környezetében 

élhessen; 

 a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat egyénre szabottan és differenciáltan nyújtja annak 

érdekében, hogy mindenki ott és olyan mértékben kapja meg az indokolt támogatást, ahogy 

és ahol az a számára a legmegfelelőbb; 

 szervező és együttműködő szerepet kíván betölteni az egyházi és civil szervezetekkel; 

ösztönzi a hátrányos helyzetű csoportokat és egyéneket, hogy vegyenek részt a közösség 

életében;  
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 a jogszabályokban meghatározott kötelező feladatok ellátásán túl az önkormányzat a 

társszervekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal, azok önszerveződéseivel, társulásaival, 

egyesüléseivel és alapítványaival együttműködve közösen törekszik érvényre juttatni az 

esélyegyenlőség szemléletét a társadalmi élet minden területén. 

 

A fentiek alapján Szentgotthárd város valamennyi polgára számára biztosítani szükséges az 

esélyegyenlőséget az élet valamennyi területén nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, 

nemzetiséghez való tartozás, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, vallási vagy 

világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, családi állapot, anyaság (terhesség) 

vagy apaság, szexuális irányultság, nemi identitás, életkor, társadalmi származás, vagyoni 

helyzet, foglalkoztatási jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 

részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozás, egyéb 

helyzet, tulajdonság vagy jellemző szerinti különbségtétel nélkül. 

 

 

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 (a 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” alcíme 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 (a 

továbbiakban: Mötv.), 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.), 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Flt.), 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi 

törvény), 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.), 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.), 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 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 
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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. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-én 185/2013. 

számú határozatával öt évre elfogadta Szentgotthárd Város Esélyegyenlőségi Programját. 

A Képviselő-testület legutóbb 2015. augusztus 27-én 169/2015. számú határozatával vizsgálta felül 

Szentgotthárd Város Esélyegyenlőségi Programját. 

A Képviselő-testülete 2017. június 28-i ülésén Szentgotthárd Város Esélyegyenlőségi Programjának 

időarányos megvalósulását áttekintette és az áttekintés alapján 151/2017. számú határozatával 

megállapította, hogy a program felülvizsgálata, illetve a helyzetelemzés és az intézkedési terv 

módosítása nem szükséges. 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

A Program 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: 

- Szociális szolgáltatástervezési koncepció, 

- Szentgotthárd Város Önkormányzatának Lakáskoncepciója 2005, 

- Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepciója és Cselekvési Terve 2016, 

- Költségvetési rendelet 2018. év, 

-     Szentgotthárd Város Sportkoncepciója 2015, 

-     Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai koncepciója és cselekvési terve 2015-2020, 

- Szentgotthárd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiája 2015, 

- Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon (Zöld Szentgotthárd) program 2014, 

- 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. Gazdaságfejlesztési program megvalósulása, 

helyi gazdaságfejlesztési, gazdaságélénkítő program áttekintése és a foglalkoztatottság 

helyzete Szentgotthárdon (2018. március), 

- Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és közös költség 

hátralékáról (2018. 05. hó), 

- A nemzetiségi önkormányzatok és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolata, a 

további együttműködés lehetőségei (2017. 11. hó), 

 -  Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről (2018. 04. hó), 
 - A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd beszámolója a gyermekjóléti feladatok 

ellátásáról (2017. év), 
 - Értékelés az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról 

(2018. 04. hó), 
 - A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Pedagógiai Programja, 
 - Szentgotthárd Város Kulturális, Közművelődési Koncepciója. 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
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Szentgotthárd földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a térségben központi szerepet tölt be, ezért a 

közszolgáltatások széles skáláján a város a környező kistelepülések lakói részére is elérhetőséget 

nyújt. Így pl. köznevelési intézmények, fogorvosi alapellátás, háziorvosi ügyelet, szakrendelések, 

bölcsőde stb. 

A Szentgotthárdi járást 16 település alkotja: Szentgotthárd, Alsószölnök, Apátistvánfalva, 

Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, 

Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály, Kondorfa. 

A térség 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. 

 

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: 

- önkormányzati köznevelési feladatok, 

- szociális ellátás, azon belül:  családsegítés,  házi segítségnyújtás,  jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás,  támogató szolgálat,  közösségi pszichiátria, 

- gyermekvédelmi ellátás, 

- belső ellenőrzés, 

- közművelődés, 

- területfejlesztési feladatok, 

- környezet- és természetvédelem, 

- turizmusfejlesztés, idegenforgalom, 

- közmunkaprogram megvalósítása, 

- valamint az önkormányzati társulás ügyintézésének fejlesztéséből adódó feladatok. 

 

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. 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

A helyzetelemzéshez felhasznált adatok és információk gyűjtése többféle módszerrel történt. A 

vonatkozó jogszabályok, törvényi rendelkezések figyelembevételét követően az önkormányzat 

rendeletei, határozatai, elkészült koncepciói, valamint dokumentumai kerültek feldolgozásra. 

Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait, szakemberek tapasztalatait. Az 

Esélyegyenlőségi Program elkészítéséhez szükséges információk többségében rendelkezésre álltak. 

Vannak azonban olyan területek, amelyekről az információszerzés, adatgyűjtés nehézségbe ütközött, 
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mint pl. a fogyatékos személyek vagy időskorúak foglalkoztatásra, a nők ellen elkövetett erőszak, 

munkahelyek akadálymentesítettsége, romákra vonatkozó adatok. Számos ezek közül szenzitív 

adatnak minősül, azokat nyilvántartani nem lehet, így alapul sem szolgálhattak jelen Program 

elkészítéséhez. 

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint helyi 

nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. 

 

Az esélyegyenlőség szempontjából hátrányos helyzetű társadalmi célcsoportok 

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  (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. 

 

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. 

 

3.2.1. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/Nyilvántartott álláskeresők száma és 

aránya, 15-64 évesek száma 

Év  

15-64 év közötti állandó 

népesség (fő) 
Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő Férfi 
Összese

n 
Nő Férfi Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2013 2 973 3 116 6 089 71 2.4% 87 2,8% 158 2,6% 

2014 2 940 3 115 6 055 68 2,3% 77 2,5% 145 2,4% 

2015 2 909 3 080 5 989 70 2,4% 83 2,7% 153 2,6% 

2016 2 852 3 012 5 864 51 1,8% 76 2,5% 127 2,5% 

    

http://www.budapestinstitute.eu/uploads/tartós
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2017 2 850 3 033 5 883 57 2% 75 2,5% 132 2,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal                                                           

             

 
 

 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

(negyedévek átlagában számolva) 

Regisztrált 

munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 

összesen 

2013 2014 2015 2016 2017 

222,5 169,75 156,25 146 108,5 

20 év alatti  
Fő 4 4 4 5 2 

% 1,8% 2,2% 2,6% 3,1% 1,8% 

20-24 év  
Fő 26 21 16 14 6 

% % % 10,2% 9,6% 5,8% 

25-29 év  
Fő 23 16 15 10 7 

% 10,4% 9,4% 9,8% 6,8% 6,0% 

30-34 év  
Fő 22 14 9 9 5 

% 9,9% 8,2% 5,8% 6,2% 4,6% 

35-39 év  
Fő 29 22 20 19 14 

% 13,0% 13,0% 12,8% 12,7% 12,7% 

40-44 év  
Fő 19 21 15 14 7 

% 8,5% 12,4% 9,6% 9,6% 6,5% 

45-49 év  
Fő 20 14 19 13 10 

% 9,0% 8,2% 12,2% 8,9% 9,2% 

50-54 év  
Fő 33 20 12 15 12 

% 14,8% 11,8% 7,7% 10,3% 11,1% 

55-59 év  
Fő 39 28 23 23 16 

% 17,5% 16,5% 14,7% 15,8% 14,7% 

59 év feletti  
Fő 7 11 23 25 30 

% 3,1% 6,2% 14,7% 17,1% 27,6% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

    A válság csökkenésével, a gazdasági irányok átszabásával és a gazdaság stabilizálódásával 

tapasztalható, hogy a munkanélküliség csökken, egyre többen tudnak elhelyezkedni 

országosan is, Szentgotthárdon meg különösképpen. A vizsgált időszakban a munkanélküliek 

száma fokozatosan csökkent, a munkanélküliségi ráta mérséklődött a város kedvező földrajzi 

elhelyezkedése és gazdasági fejlettsége következtében. Ismét előtérbe került az az évtizedekre 
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feledésbe merült fogalom, hogy munkaerőhiány. Érzékelhetően kialakult a gazdaság több 

területén is – a termelő ágazatokban éppen úgy, mint a szolgáltatásban. 

Az álláskeresők száma minden korcsoportban csökkent a vizsgált időszakban.  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. 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. Ma is van egy 

réteg, amely hosszú évek óta munkanélküli. Hiába van időnként egyes területeken 

munkaerőhiány, ezek az emberek akkor sem tudnak elhelyezkedni. Elavult szakmával 

rendelkeznek, vagy szakképzetlenek, életkoruknál, esetleg egészségi állapotuknál fogva nem 

tudnak kilépni a munkanélküliség köréből. 

Van egy igen jelentős réteg, mely kihasználva földrajzi elhelyezkedésünket Ausztriában, 

esetleg Szlovéniában vállal munkát. A fiatalok többnyire rendelkeznek megfelelő 

nyelvismerettel, szakképesítéssel, emiatt a magasabb kereseti lehetőségek külföldre vonzzák 

őket. Ennek következménye, hogy a kvalifikált munkaerő külföldön dolgozik – a betöltetlen 

álláshelyekre viszont az ország más területeiről, esetleg külföldről (Románia, Ukrajna) kell 

dolgozókat idehozni.  

 

Munkaerő-piaci folyamatok (sajátosságok, nehézségek, problémák) 

A szentgotthárdi járás munkaerő-piaca a területi elhelyezkedést illetően különleges helyzetben 

van.  Szlovénia és Ausztria közelsége erősen befolyásolja a helyi munkaerő-piaci 

folyamatokat, a területi elhelyezkedés előnyökkel és hátrányokkal egyaránt jár. Előnyként 

jelenik meg a határ közelsége, a napi ingázás lehetősége, ami jelentősen csökkenti a regisztrált 

munkanélküliek számát. Az idősebb munkaerő esetében azonban a szükséges nyelvismeret 

nem minden esetben áll rendelkezésre, így ők nem, vagy csak nehezen tudnak külföldön 

elhelyezkedni. Hátrány, hogy a határ miatt csak az ország belseje felől van mód a munkaerő 

biztosítására. 

A járás munkaerő-piacán, az ipari parkban sok a nagyobb létszámú foglalkoztató. A magasan 

kvalifikált, képzett munkaerőt alkalmazni kívánó multinacionális cégek és azok 

alvállalkozóinak állásajánlataira direkt módon jelentkezhetnek a honlapokon keresztül a 

munkavállalók. A cégek többször maguk toborozzák a munkaerőt, néhány foglalkoztató kér 

csak azonnali közvetítést. 

A kisebb foglalkoztatók többnyire a járási hivatal által kínált foglalkoztatási támogatások 

igénybe vételével kívánják a munkaerőt foglalkoztatni. A munkaerőpiaci programok 

segítségével a foglalkoztatók különböző mértékű és időtartamú támogatásban részesülnek az 

általuk alkalmazott munkavállaló bérének illetve a munkaadói terhek finanszírozásához. 

Az elmúlt időszakban emelkedett az igény az általános közvetítésre, mely a nem támogatott 

álláshelyekre irányul (vendéglátás, turizmus, textilipar). Többségében szakembereket 

keresnek, de betanított munkára (gépi, kézi csomagoló, textilipari gépkezelő) is fokozott és 

folyamatos az igény. Folyamatos a kereslet a vendéglátó-ipari, a fémipari és a turisztikai 

jellegű szakmák iránt. A kis és középvállalkozások nagyon aktívak, jó kapcsolatot tartanak a 

járási hivatallal, az együttműködésre a kölcsönös segítségnyújtás jellemző. 

A járás munkaerőpiacára nagy hatású, hogy a francia PSA-csoport 2017 júliusában 

megvásárolta az Opelt, így a szentgotthárdi Opel gyárat is, ami a járás legnagyobb 

foglalkoztatója. 2017. október közepén száz munkást irányítottak vissza a WHC Személyzeti 

Szolgáltató Kft. munkaerő-kölcsönző céghez. Az OPEL Szentgotthárd 2017. november 27-én 

100 fős csoportos létszámleépítési szándékot jelentett be, amely a tervek szerint 70 fő 

szellemi és 30 fő fizikai állományú munkavállalót érintett volna. A tervezett 100 fő helyett 84 



2018. szeptember 19-i testületi ülés előterjesztései. 

 107 

fő munkaviszonya 2018. február 28. napján szűnt meg közös megegyezéssel, melyből 32 fő 

volt érintett a járásból.  

Helyben két nagyobb vállalkozás és több kisebb fémipari jellegű foglalkoztató várhatóan tud 

majd munkát biztosítani az OPEL-ból érkező munkavállalóknak. 

Egyik ilyen cég a 2014-ben alakult AMES Hungária Kft. Jellemző munkakörök: gépkezelő, 

minőségellenőr, autóipari alkatrészek gyártása. Hamarosan elkészül egy 6600 m
2
-es

 
csarnoka. 

A másik cég a Kiswire Kft., ami 2014-ben alakult (addig, 2008-tól Arcelor Mittal Kft., előtte, 

1998-tól, Stachlcord). Jellemző munkakörök: gépkezelő, raktáros, anyagmozgató; jellemző 

termék: sodrott acél gyártása. 

2017. évben a nyilvántartott álláskeresők átlagos létszáma a járásban 281 fő volt. 7,8 %-kal 

több (22 fő) a 2016. évi 259 főhöz képest. Az álláskeresők iskolai végzettség szerinti 

megoszlását az alábbi ábra mutatja:  
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1

2017. év

felsőfokú technikum szakközépiskola gimnázium

szakmunkásképző szakiskola alapfokú

 
                Forrás: VMKH Szentgotthárdi Járási Hivatala 

 

Az álláskeresők megközelítőleg 60 %-a középfokú végzettségű, alapfokú iskolai 

végzettséggel 97 fő keresett munkát. A diplomával rendelkezők száma 16 fő. Középfokú 

szakképzett 146 fő, gimnázium 24 fő. Az álláskeresők közül legtöbben középkorúak. A 

korosztály nehezen helyezhető el az elsődleges munkaerőpiacon  (elavult szakma, mentális, 

egészségügyi problémák és az életkor miatt). 

Nemek szerinti megoszlás:  125 nő, 156 férfi. 

A különböző jogszabályi változások következtében a korábbi évekhez képest jelentősen 

megváltozott az álláskeresők ellátás szerinti összetétele, amint azt a következő ábra is 

mutatja: 

127

61

31

57

4

0
20
40
60
80

100
120
140

ellátás nélkül álláskeresési 
járadék

álláskeresési 
segély III.

foglalkoztatás 
helyettesítő 
támogatás

rendszeres 
szociális 
segély

fő

2017. év

 

                          Forrás: VMKH Szentgotthárdi Járási Hivatala 

2017. évben a regisztrált álláskeresők 21,7 %-a részesült álláskeresési járadékban. 
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Foglalkoztatást helyettesítő támogatást 57 fő (20,28%) kapott. 127 fő álláskereső az 

elhelyezkedés reményében működött együtt a hivatallal. A tartósan – egy éven túl – 

regisztráltak száma 92 fő volt. 

 

 

 

 

 

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma és aránya 

Év  

Nyilvántartott/regisztrált 

munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

Fő Fő % 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

2012 98 101 199 39 31 70 39,8% 30,7% 35,2% 

2013 71 87 158 28 30 58 39,5% 36,8% 36,7% 

2014 68 77 145 21 29 50 30,9% 37,7% 34,5% 

2015 70 83 153 31 37 68 44,3% 44,6% 44,4% 

2016 51 76 127 30 41 71 58,8% 53,9% 55,9% 

2017 57 75 132 na na na na na na 
              Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  

 

A regisztrált munkanélküliek számában jelentős csökkenés mutatkozik, az elmúlt közel 10 

évben több, mint a felére esett vissza. A nők és férfiak aránya közel azonos, a férfiaké 

minimálisan magasabb. Az összes regisztrált munkanélkülihez képest a tartós munkanélküliek 

száma nem csökkent jelentősen. 

                 

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

Év 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

201

2 
581 573 1154 9 1,6% 13 2,3 22 1,9% 

201

3 
552 572 1124 4 0,7% 6 1,0% 10 0,9% 

201

4 
559 559 1118 5 0,9% 7 

1,25

% 
12 1,0% 

201

5 
549 563 1112 6 1,1% 5 0,9% 11 0,99% 

201

6 
528 558 1086 2 0,4% 3 

0,53

% 
5 4,7% 

              Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

A pályakezdő munkanélküliek közé azok a fiatalok sorolhatók, akik még nem töltötték be a 25. 

(felsőfokú végzettség esetén 30.) életévüket. A pályakezdők számának alakulását szezonalitás 

jellemzi. A tanév befejeződését követően a nyári hónapokban megemelkedik a frissen végzett 

fiatal álláskeresők száma. 

        

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 
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Év  

Legalább az általános iskola 8. 

évfolyamát elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában 

Iskolai végzettséggel 

nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 

százalékában 

Nő Férfi Nő Férfi 

  % % % % 

2001 87,0% 94,0% 13,0% 6,0% 

2011 94,7% 98,1% 5,3% 1,9% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 

   

Az adatok azt mutatják, hogy a két népszámlálás között eltelt időszakban az általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők száma kevesebb, mint felére csökkent. Ugyanakkor 

megállapítható, hogy a nők körében magas volt az általános iskolát el nem végzettek 

aránya, melyet magyarázhat a hátrányos helyzet, valamint a korai gyermekvállalás is. 

 

  3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

Év 

Nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

Általános iskolai 

végzettség 

8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség 

Fő fő % fő % fő % 

2012 199 3 1,5% 36 18,1% 160 80,4% 

2013 158 2 1,3% 31 19,6% 125 79,1% 

2014 145 2 1,4% 25 17,2% 118 81,4% 

2015 153 2 1,3% 35 22,9% 116 75,8% 

2016 127 2 1,6% 31 24,4% 94 74% 

                    Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

Az elmúlt években az iskolai végzettség alapján nyilvántartott álláskeresők arányát tekintve 

lényeges változás nem volt. A foglalkoztatottság szintje függ az egyén iskolai végzettségétől. A 

nemzetközi összehasonlításban alacsony hazai foglalkoztatási arányt jelentős mértékben az alacsony 

iskolai végzettségűek foglalkoztatottsági elmaradása okozza. Emellett a magyar képzési rendszer 

negatívumaként jelentkezik a túlképzés. Elsősorban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 

nőtt meg az utóbbi években, míg a munkaerő-piac igényeinek megfelelő, szakképzettséggel 

rendelkező egyre kevesebb. 

 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 Év 

Általános iskolai felnőttoktatásban 

résztvevők száma 

8. évfolyamot felnőttoktatásban 

eredményesen elvégzők száma 

Fő Fő % 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 
                  Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
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Szentgotthárdon általános iskolai felnőttoktatás nem működik, ezért ennek a témának a magyarázata 

nem releváns. 

  

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 Év 

Középfokú 

felnőttoktatásban 

résztvevők 

összesen 

Szakiskolai 

felnőttoktatásba

n résztvevők 

Szakközépiskolai 

felnőttoktatásba

n résztvevők 

Gimnáziumi 

felnőttoktatásba

n résztvevők 

Középiskolai 

tanulók száma a 

felnőttoktatásba

n  

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

2013 na na na na na na na na 

2014 na na na na na na na na 

2015 na na na na na na na na 

2016 na na na na na na na na 

2017 na na na na na na na na 

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

 

Középfokú oktatásban résztvevők számára vonatkozó adat nem áll az önkormányzat rendelkezésére. 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium felnőttoktatási tevékenységet is folytat, valamint 

engedéllyel rendelkező felnőttképző intézményként is funkcionál. 

Ennek keretében Szentgotthárd és a környező települések munkaképes korú lakosai számára nyújt 

lehetőséget arra, hogy magas színvonalú képzések során eredményesen sajátíthassanak el korszerű, 

főként gépészeti, elektronikai és vendéglátó ipari jellegű továbbtanulást, illetve az önálló 

vállalkozást egyaránt segítő szakmai ismereteket, valamint új képesítéseket szerezhetnek. 

Iskolarendszeren kívüli OKJ-s képzést oktatást szolgáltató cégek is végeznek. 

 

A Szentgotthárdi Járási Hivatal 2017. évben elért eredményeit a következő tényezők befolyásolták: 

- kedvezőtlen a regisztrált munkanélküliek összetétele, 

- jelentős csökkenés történt a regisztrált munkanélküliek számában, 

- a közfoglalkoztatás jelentősen csökkenti az elsődleges munkaerő-piacra történő 

elhelyezkedés lehetőségét, 

- a GINOP 5.2.1 Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a 

GINOP 5.1.1 Út a munkaerőpiacra, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program -

5.1.1.-15-VS1-2016-00001- „Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020” és a Terület- 

és Területfejlesztési Operatív Program -5.1.2-15-VS1-2016-00001 "A Dél-Vas Megyei 

Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés 

szolgálatában" elnevezésű munkaerőpiaci programok elindultak, 

- Ausztria és Szlovénia közelsége szezonális illetve állandó munkalehetőséget biztosít a 

nyelvet beszélő munkavállalóknak. 

A fenti okok miatt az álláskeresők elhelyezése és a munkaerőigények kielégítése nehézségekbe 

ütközik. A regisztrált munkanélküliek több mint egyharmada tartósan munkanélküli, alacsony 

végzettségű, illetve 50 év feletti. Több esetben ezen jellemzők egy személynél halmozottan jelennek 

meg. Van egy viszonylag állandó, több éve munkanélküli réteg, amelynek sikeres közvetítése nehéz. 

A járásra az év folyamán nem volt jellemző nagyobb ki- és beáramlás. 

A megyében Szentgotthárdon a legalacsonyabb a regisztrált álláskeresőkön belül a pályakezdők 

aránya. A tanév befejeztével sem jelent meg számottevő pályakezdő munkanélküli. 2017. évben 

nagyobb létszám felvételére nem került sor. 

                      

3.2.8. számú táblázat - 2018. évre vonatkozó statisztikai adatok a 

szentgotthárdi járásban 

Sorszám Szentgotthárdi Járási Hivatal   

1. Munkanélküliségi ráta 5,4 
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2. Nyilvántartott álláskeresők száma 364 

3. Pályakezdők száma 18 

4. Álláskeresési támogatásban részesülők száma 91 

5. FHT-ban részesülők száma 53 

6. Újonnan bejelentett álláshelyek száma 69 

7. Tartós álláskeresők száma (egy éven túli) 84 
                        (A statisztikai adatok a 2018.01.20-i adatokat tartalmazzák) Forrás: VMKH Szentgotthárdi Járási Hivatala 

 

Munkaerő-piaci programok, támogatási eszközök 

GINOP 5.1.1 Út a munkaerőpiacra 

Az Európai Szociális Alap 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 és a járási hivatalok. A munkaerő-piaci program azokra a 25-64 év közötti 

nyilvántartott álláskeresőkre és azokra a 25-64 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 irányul, akiknek elhelyezkedése az 

állami foglalkoztatási szerv megítélése szerint jelen munkaerő-piaci program segítségével 

mozdítható elő. 

Munkaerő-piaci szempontból a bevonás során előnyben részesítendők a fentiek közül a kiemelt 

csoportba tartozók: 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), a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők.  

 

GINOP 5.2.1 Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Az  Ifjúsági Garancia Rendszer bevezetésével hazánk is vállalta, hogy a 25 év alatti fiataloknak a 

munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutáshoz konkrét lehetőség felajánlását 

garantálja meghatározott időtartamon belül. A fiatalok számára az országban egységesen a 

járási/kerületi hivatalok foglalkoztatási osztályai szolgálnak az Ifjúsági Garancia Rendszerébe való 

belépési pontként. 

Cél: a munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutás. Célcsoport: a 25 év alatti (15-24 

év közötti) nem tanuló és nem dolgozó fiatalok. 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és a keretében megvalósuló munkaerő-piaci programokban 

kiemeltek a legalább 6 hónapja álláskeresőként nyilvántartott fiatalok, akiknek esetében cél, hogy 6 

hónapon belül történjék meg valamilyen konkrét lehetőség felajánlása a foglalkoztatásra vagy 

tanulásra. 

 

A TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 "A Dél-Vas Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési 

Együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában" elnevezésű munkaerőpiaci program 

A program célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területén megfogalmazott 

célkitűzések megvalósulásához térségi és helyi szintű foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési 

programok kidolgozásával és megvalósításával járuljon hozzá. Az Európai Szociális Alap 

célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. A TOP-5.1.2-15 program személyre 

szabott szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve 

visszajutást. 

A térségi és helyi szintű foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési programok megvalósításában a 

kormányhivatalok és a járási hivatalok vesznek részt. 



2018. szeptember 19-i testületi ülés előterjesztései. 

 112 

A programban meghatározott munkaerőpiaci tevékenységekbe az adott térségben munkát vállalni 

szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, inaktívak, valamint a közfoglalkoztatásból a 

versenyszférába visszavezethetők vonhatónak be. 

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek az alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 50 év felettiek, 

GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő 

felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel 

veszélyeztettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó személyek. 

 

A TOP-5.1.1.-15-VS1-2016-00001 „Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020” elnevezésű 

munkaerőpiaci program 

A programba vonást, a támogatási ügyintézést a program szombathelyi ügyintézője bonyolítja. Az 

ügyfelek felkutatása, a toborzás, a program-előkészítése a Szentgotthárdi Járási Hivatal illetékességi 

területén történik a TOP-5.1.2 ügyintéző és mentor segítségével. 

 

Közfoglalkoztatás  

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. 

Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 12. pontja alapján a települési önkormányzat feladatai közé tartozik - 

többek között – a helyi közfoglalkoztatás. 

Az Flt. 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. törvény, továbbá a 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 

teremtették meg. 

A program keretén belül a Korm. rendelet szabályozza a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 

közfoglalkoztatási támogatások előirányzata felhasználását. A rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az 

előirányzat terhére a következő támogatások nyújthatók: 

a) rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása; 

b) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása; 

c) országos közfoglalkoztatási program támogatása 

d) közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás; 

e) vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban) részesülő 

személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás. 

A közfoglalkoztatásra irányuló kérelmeket a foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatal 

foglalkoztatási osztályához kell benyújtani. A támogatás mértéke rövid időtartamú 

közfoglalkoztatás esetén 95%-os mértékig, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás esetén 70-100%-

ig terjedhet. 

Önkormányzati intézményeink évek óta folyamatosan szerveznek közfoglalkoztatást. 2013. évtől 

önrész biztosításához támogatást nem nyújtott az önkormányzat intézményei részére, mivel 100%-

os támogatottságú programok indultak. 

 

Diákmunka lehetősége az önkormányzat intézményeinél 
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2013-tól van lehetőség a településeken a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a járási 

hivatalok foglalkoztatási osztályai közreműködésével „nyári diákmunka” megvalósítására. 

A központi program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények 

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. 

 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 

kapcsolódó támogatások 

2015. március 1-vel jelentősen átalakult a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások 

rendszere, mely változások az esélyegyenlőség szempontjából kiemelt célcsoportok támogatását 

jelentősen befolyásolták. 

Hatáskörváltozás alapján jelenleg a járási hivatalok állapítják meg a következő ellátásokat: aktív 

korúak ellátása, időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás (alanyi és normatív jogon), és az 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési 

támogatás lett. 

 

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. Ezen 

ellátások a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015. 

(II. 26.) önkormányzati rendeletben kerültek szabályozásra. A szociális rászorultság megállapítása 

szempontjából az egyenlő esély elvének érvényre juttatása jegyében az egyedül élők, a gyermeket 

nevelő, illetve gyermeket nem nevelők estében eltérő jövedelemhatár került szabályozásra. 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 

15-64 év közötti állandó 

népesség száma 

 

Álláskeresési segélyben 

részesülők (fő)  

Álláskeresési segélyben 

részesülők % 

2013 6 089 5 0,1% 

2014 6 055 10 0,2% 

2015 5 989 14 0,2% 

2016 5 864 15 0,3% 

2017 5 883 17 0,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

   

Álláskeresési járadékra jogosult az az álláskereső, aki az álláskeresővé válását megelőző három 

éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik és munkát akar vállalni, de önálló 

álláskeresése nem vezetett eredményre és számára az állami foglalkoztatási szerv nem tud munkát 

felajánlani. Az álláskeresési járadék lejárta után – illetve az ahhoz szükséges jogosultsági idő 

hiányában – vehető igénybe álláskeresési segély. Ilyen ellátást csak azok vehetnek igénybe, akik a 

rájuk vonatkozó nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt évben váltak álláskeresővé. A nyugdíj előtti 

álláskeresési segély összege a minimálbér 40%-a. 

            

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosul regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

Év Nyilvántartott álláskeresők száma 
Álláskeresési 

járadékra 
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jogosultak  

fő fő % 

2013 158 32,00 20,3 

2014 145 29,50 20,3 

2015 153 27,50 17,0 

2016 127 24,75 19,5 

2017 132 28,75 21,8 
                                           Forrás: TeIR-KSH 

 3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek száma 

Év 

Egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesülők átlagos száma 2016. márc. 

1-től  

(2015. február 28.-ig rendszeres 

szociális segélyben részesülők) 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

(álláskeresési segély - negyedévek átlagában 

számolva) 

Fő 
15-64 évesek %-

ában 
Fő Munkanélküliek %-ában 

2013 17 0,28% 53 23,87% 

2014 14 0,23% 20 12,27% 

2015 29 0,48% 22 14% 

2016 47 0,8% 24 17,08% 

2017 na na na na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

   

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. 

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. 

. 

3.4 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; van családi házas, kertvárosi jellegű övezet és vannak Szentgotthárdhoz csatolt 

településrészek falusias jellegű beépítettséggel, illetve szórt beépítéssel. 

A településen a csatornázottság nem teljes körű. A csatolt településrészek közül Farkasfa és 

Jakabháza szennyvízhálózata nincs kiépítve. 

Máriaújfalu településrészen a csatorna-építési munkálatok lezárultak. Műszaki átadás-átvételre, 

üzembe helyezésre és lakossági fórumra került sor 2018. március 27-én, május 25-én megtörtént a 

beruházás ünnepélyes átadása. A lakosság ráköthet a csatornahálózatra. A kivitelező jótállási 

kötelezettségére tekintettel az Önkormányzat garanciális bejelentést tett a még el nem végzett 

tereprendezési, úthelyreállítási munkálatokra vonatkozóan. 
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A város közlekedési szempontból kedvező helyzetben van. A Székesfehérvártól Szentgotthárd-

Rábafüzesig, s onnan Ausztriába vezető 8-as főút a város szélén lévő településrészen halad át. 

A jelenleg folyamatban lévő M8-as autóút a Körmend – Szentgotthárd-Rábafüzes országhatár 

közötti szakasz megvalósulása után, a  Szolnoknál építés alatt lévő M4-es autópályát fogja a főváros 

elkerülésével összekötni az építés alatt álló S7-es osztrák autópályával. Fő célja új kelet–nyugati 

irányú közúti közlekedési tengely létrehozása az ország középső részén, tehermentesítve a 

túlterhelt Bécs–Budapest–Szolnok útvonalat. 

A tervezett 28,9 kilométeres út négy, külön szintes csomóponttal, 35 kisebb híddal, illetve 

hídszerkezettel rendelkezik majd, Nemesmedves térségében völgyhíd is épül. A 2x1 sávos M8-as 

nyomvonalát úgy tervezték, hogy a későbbiekben 2x2 sávosra is bővíthető. Az Integrált 

Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) támogatásával indított projektet két szakaszra 

bontva hajtják végre, Körmend és Nemesmedves térsége, illetve Nemesmedves térsége és 

Szentgotthárd-Rábafüzes között.  

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 az autóbusz-pályaudvar vasútállomás mellé költöztetése is megvalósult. 

Helyközi autóbuszjárattal a környező települések és az 54 km-re lévő megyeszékhely érhető el. A 

városban helyi tömegközlekedés nincs, a településrészek helyközi buszjáratokkal érhetők el. 

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. kórház, közjegyző, bíróság, 

ügyészség, földhivatal, népegészségügy, élelmiszerlánc-biztonság és állategészségügy, 

építésfelügyelet 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. 

 

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 

Szentgotthárdi Kft. jelenleg 237 db önkormányzati tulajdonú bérlakást kezel. 

A lakásvagyon Szentgotthárd Város önkormányzati vagyonának jelentős része. Az a része, ami 

megfelelően gazdálkodva bevételt hozhat a bérleti díjakból és értékesítés esetén jelentős bevételt 

eredményezhet. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 291/2005. számú határozatával 

lakáskoncepciót fogadott el, melynek megvalósulásáról évente kell beszámolni. A koncepció a 

legnagyobb figyelmet az önkormányzati tulajdonú bérlakásokra fordítja.  

 

                                            3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 
 

Év 

Összes  

lakásállomány (db) 

  

Bérlakás  

állomány (db) 

  

Szociális  

lakásállomány (db) 

  

Egyéb lakáscélra 

használt nem 

lakáscélú ingatlanok 

(db)  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szolnok
https://hu.wikipedia.org/wiki/M4-es_aut%C3%B3p%C3%A1lya_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/S7-es_aut%C3%B3%C3%BAt_(Ausztria)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kelet
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szolnok
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Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma 

  

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma 

  

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma 

  

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülménye-ket 

biztosító 

lakások száma 

2011 3331 8 242 8 218 8 0 0 

2012 3374 8 243 8 220 8 0 0 

2013 3386 8 241 5 224 5 0 0 

2014 3399 5 241 5 221 5 0 0 

2015 3413 0 241 0 206 0 0 0 

2016 3446 0 241 0 180 0 0 0 

2017 na na 237 0 174 0 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

 

A koncepció előírásai, teljesülése 

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 szociális alapon kiutalt 

bérlakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők 

jövedelmi és egyéb viszonyairól adott nyilatkozata. 

Megüresedő lakás kiutalásakor továbbra is nagyobb hangsúlyt kell arra fektetni, hogy lehetőleg a 

régebb óta lakásigényléssel rendelkező személyek részére történjen meg a lakás kiutalása 

(természetesen a lakásigénylővel együtt költöző családtagok számához, a rendelkezésre álló szobák 

számához igazodóan és a rászorultság figyelembe vételével). 

2017-ben 6 lakás szociális, 8 piaci alapon, 3 munkakörhöz kötötten került kiutalásra, továbbá 4 

minőségi lakáscsere került megvalósításra. Továbbá az illetékes bizottság 18 bérleti jogviszony 

folytatásához járult hozzá, melyből 8 bérlő piaci alapon bérli tovább a lakást, mivel a jövedelmük 

meghaladta a szociális szintet. 

A szociális alapon kiutalt bérlakásokban élők jövedelmi, anyagi helyzetének megváltozása esetén a 

bérlő a bérlakásból kiköltözik, vagy a nem szociális bérlakások bérleti díját fizeti meg a 

továbbiakban. 

Azon bérlők, akik szociális alapon voltak bérlők, s időközben a jövedelmi helyzetük megváltozott 

(javult), de a lakást nem kívánják visszaadni, lehetőségük van új bérleti szerződést kötni a 

vonatkozó rendeletek szabályai szerint. A már nem szociális bérlakásban élők valamennyien 

potenciális minőségi lakáscsere igénylők lehetnek, tehát megürülő lakások esetén lakásuk leadása 

után a magasabb komfortfokozatú (minőségű) lakásra elsősorban ők tarthatnának igényt. 

A szociális bérlakás igények kielégítésén kívül lehetőség van lakások piaci bérleti díjért 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 lakbért a lakás használatának ellenértékeként kell fizetni, a befolyó lakbér pedig elsősorban a 

bérlakások felújításának a fedezésére szolgál. Abban az esetben, ha a bérlakásban lakó vállalja a 

lakásnak az 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 17. pontjában meghatározott felújítások elvégzését 

(a központi berendezések felújítása – pl. központi fűtés berendezései, víz-, csatorna- és gázvezeték, 

elektromos vezetékek stb.), akkor a felújítás fejében a költségeket „lelakhatja”. További feltétel a 

felújításhoz való előzetes hozzájárulás kérése az önkormányzattól, a munkálatok megkezdésekor és 

befejezésekor a megtekintés/ellenőrzés lehetővé tétele, a munkálatok értékének számlával való 

igazolása, a befejezést  követően a „lelakásról” külön megállapodás kötése. 

A szociális bérlakásokhoz kapcsolódóan a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási 

Hivatal Kormányablak Osztálya és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban a 

lakásügyeket intéző Városüzemeltetés folyamatosan egyeztetni köteles. A hivatal a szociális lakásra 

jogosultak és szociális lakásra nem jogosultak lakásigényléseit nyilvántartja. A kérelem beadásakor 
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az igénylő szociális helyzetét közösen fel kell tárni. Ugyancsak közösen kell megvizsgálni a 

szociális helyzetet a lakás kiutalása előtt. 

Az önkormányzati lakások bérbeadásából a SZET Szentgotthárdi Kft-hez befolyó lakbérek 1/3-át 

kötelezően lakásfelújítási célra kell elkülöníteni. Az összeg felhasználására évente a SZET 

Szentgotthárdi Kft-nek tervet kell készíteni. A tervet a Városüzemeltetéssel egyeztetni, illetve 

jóváhagyatni szükséges. 

Megüresedett összkomfortos önkormányzati bérlakást a lehetőségekhez mérten elsősorban piaci 

alapon kell bérbeadásra meghirdetni, illetve bizonyos komfortos (jobb állapotban lévő) lakások 

esetén is mérlegelendő a piaci alapon történő bérbeadás lehetősége. Amennyiben az adott évben a 

költségvetésben lakásértékesítés szerepel, úgy az abban meghatározott bevétel eléréséig ezen 

lakásokat értékesítésre kell meghirdetni. 

Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell tartani. 

Sajnos az elmúlt időszakban nem valósult meg újabb bérlakások építése. Elsődleges cél kell, hogy 

legyen az önkormányzati bérlakás piac mobilizálása. 

Nagy probléma, hogy a bérlakások egy része rossz állapotban van, felújításra szorulna. A 

bérlakásgazdálkodásból befolyó bevétel messze nem elég a szükséges felújításokra. A tulajdonos 

önkormányzat sem tud erre költségvetési forrást biztosítani, ilyen pályázati források eddig nem 

álltak rendelkezésre. 

A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/vagy egyéb forrás bevonásával kell megvalósítani. Meg 

kell vizsgálni, hogy a volt farkasfai iskolában szociális bérlakások, a Szentgotthárd, Arany J. u. 3. 

sz. alatti ingatlanon időskorú nyugdíjasok részére kiutalható kisméretű szociális bérlakások 

kialakítását miként lehetne megvalósítani. 

A laktanya munkásszálóvá történő kialakítása 2019-ben megvalósulhat, a munkálatok 

megkezdődtek. Az önkormányzat költségvetésének jelenlegi helyzete alapján ezen felül bérlakások 

építésére nincs lehetőség. 

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. 

Tervben van továbbra is építési telkek kialakítása. Építési telkek kialakítása esetén előnyt élveznek 

továbbra is azok, akik az építkezést követően önkormányzati bérlakást adnak le. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a bérlakás-gazdálkodás szorosabb kontrollját alakította ki 

azzal, hogy elrendelte legalább kéthavonta egyeztető kontrollmegbeszélések tartását a Közös 

Önkormányzati Hivatal koordinálásával. 

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 2011. évi népszámlálás időpontjában Szentgotthárdon 3331 lakás és lakott üdülő volt, melyből 

3035 állt magántulajdonban. A lakások közül 246 egyszobás, 1274 kétszobás, 947 háromszobás és 

864 négy- vagy több szobás volt. A lakások közül 759 db 1946 előtt épült, a 2006-2011 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. 

Ezzel összehasonlítva Szentgotthárdon 2016. évben 3446 lakás volt. A lakások közül 248 

egyszobás, 1304 kétszobás, 980 háromszobás és 914 négy- vagy többszobás volt.  
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Az elmúlt öt évben a bérlakások száma kismértékben csökkent. Szentgotthárdon a rászorulók 

szociális helyzetükre tekintettel nyújthatnak be kérelmet bérlakás igénylésére. Emellett piaci alapon 

is van lehetőség lakásbérlésre. Szentgotthárdon lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nem 

található. 

 

3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

Év Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek száma Hajléktalanok száma 

2013 2 0 

2014 2 0 

2015 0 0 

2016 0 0 

2017 0 0 
                  Forrás: önkormányzati adatok 

 

A városban utcán élő hajléktalan személyről nincs tudomásunk. Feltárt lakhatási veszélyhelyzet az 

utóbbi években nem fordult elő.  

 

3.4.3. számú táblázat – Lakbér és közös költség hátralék időtartam szerinti bontása 

2018. március havi állapot szerint 

Megnevezés 
Lakbér- és közös ktg. hátralék 

Összeg (Ft) Bérlő (fő) 

0-3 havi tartozása van 2 018 591 25 fő 

4-12 havi tartozása van 1 870 234 11 fő 

éven túli tartozása van 2 875 043 15 fő 

Összesen: 6 763 868 51 fő 
Forrás: SZET Szentgotthárdi Kft.   

Az összehasonlíthatóság érdekében a 2017. december 31-i állapot szerinti adatok: 

3.4.4. számú táblázat – Lakbér és közös költség hátralék időtartam szerinti bontása 

2017. december 31-i állapot szerint 

Megnevezés 
Lakbér- és közös ktg. hátralék 

Összeg (Ft) Bérlő (fő) 

0-3 havi tartozása van 1 788 430 48 fő 

4-12 havi tartozása van 1 624 956 12 fő 

éven túli tartozása van 2 807 706 12 fő 

Összesen: 6 221 092  72 fő 
Forrás: SZET Szentgotthárdi Kft.   

 

Az adatok összehasonlításából kiderül, hogy a három hónapon belüli tartozók száma 48 főről 25 

főre csökkent, a három hónapon túli tartozók száma 12 főről 11 főre csökkent, az éven túli tartozók 

száma 12 főről 15 főre nőtt. 

 

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.  

 

3.4.5. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban 

részesülők 
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Év 

Lakásfenntartási 

támogatásban részesítettek 

száma 

Adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők száma 

2013 79 3 

2014 80 2 

2015 80 0 

2016 66 0 

2017 65 0 
            Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A normatív lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-

jétől kikerültek a szociális törvényből.  

Az önkormányzatok települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, illetve a hátralékot felhalmozó személyek számára. 

A lakásfenntartási támogatás feltételei 2016. január 1-től a képviselőtestület döntése alapján 

kedvezően változtak. A jövedelemhatár 71.250,- Ft-ról 76.950, illetve egyedül élő esetén 82.650,- 

Ft-ra, összege legalább 3.000, illetve legfeljebb 6.000,- Ft-ra növekedett, az elismert, elismerhető 

lakásnagyság szintén kedvezőbbé vált. A jövedelemhatár emelkedése ellenére a jogosultak száma 

nem növekedett. 

 

3.5  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. 

 

3.6  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 a fenntartó, Szentgotthárd Város Önkormányzata által 1996-ban 

alapított egészségügyi intézmény, amely a város kötelező alapellátási feladatai közül az 

iskolafogászati ellátást, a területi és iskola/ifjúság-egészségügyi védőnői szolgálatot és a 

foglalkozás-egészségügyi ellátást is biztosítja. 

Önként vállalt feladatként Szentgotthárd város lakossága és a járás lakossága járóbeteg 

szakellátásáért, azaz belgyógyászat, általános sebészet, traumatológia, nőgyógyászat, fül-orr-

gégészet, reumatológia, ortopédia, urológia, bőrgyógyászat, szemészet, tüdőgyógyászat, 

tüdőgondozó, onkológia gondozó, foglalkozás-egészségügyi szakellátás, labordiagnosztika, 

ultrahang diagnosztika,  pszichiátria-addiktológia, neurológia, gasztroenterológia szakrendelések, 

továbbá nem szakorvosi feladatként fizioterápia feladatainak ellátásáért felelős. 

Pályázati forrásból: a „Rendelőintézet Szentgotthárd bázisán Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 

(EFI) létrehozása” című, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 jelű pályázatnak köszönhetően 

Egészségfejlesztési Irodát tart fent, mely jelenleg központi költségvetési forrásból a kötelező 
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fenntartás időszakában tevékenykedik. Az Iroda elfogadott Szentgotthárdon, illetve a járásban, a 

járás településeivel és intézményeivel együttműködésben valósítja meg programjait. 

Az EFI működési területe földrajzilag a szentgotthárdi járás, erről a területről fogad klienseket, 

számukra indít programokat. Az ide tartozó települések: Szentgotthárd, Alsószölnök, 

Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Kondorfa Magyarlak, 

Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály. 

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, működtetése), 

 életmódváltó programok megvalósítása, a klienseknek a szolgáltatásokhoz, programokba 

irányítása, ezeken való részvételének és eredményességének nyomon követése, 

 a járásban működő, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmények, civil szervezetek és már 

zajló programjaik, valamint egészségfejlesztési tevékenységeik (programok, klubok) 

adatbázisba rendezése, folyamatos követése, 

 a beteg-együttműködés elősegítése, 

 a szűrővizsgálatokon való lakossági részvételt motiváló programok koordinálása, 

 helyben zajló egészségfejlesztési tevékenységeknél szükség esetén módszertani 

segítségnyújtás, 

 egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységek megvalósítása. 

A NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 számú "Rehabilitáció szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-

dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben" pályázat ugyancsak fenntartási időszakban van. 

A HU12-0001-PP3-2016 azonosító számú "Módszertani, strukturális és kapacitásfejlesztés a 

lakosság mentális egészségfejlesztésére irányuló beavatkozások támogatására" című, Norvég Alap 

finanszírozással megvalósuló projektbe bevonásra került a szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda, 

az országban található 61db. EFI közül 5 másik Irodával együtt. A projekt fő elemeit a járás 

problématérképe elkészítése, jó gyakorlatok gyűjtése, együttműködői hálózat kialakítása és a 

munkatársak, illetve partnerek képzése jelentették. 

A HU12-0001-PP1-2016 azonosítószámú, „A roma közösségekben dolgozó védőnők 

munkafeltételeinek javítása” című Norvég Alap finanszírozással megvalósuló projekt keretében a 

területi feladatokat ellátó védőnők 2 db laptopot vehettek át Szombathelyen. A projektre fenntartási 

kötelezettség vonatkozik. 

Valamennyi, fent nevezett lehetőség szinergikus hatásként erősíti egymást, mely révén újabb és 

újabb lehetőségeket ragadunk meg a járás lakossága egészségi állapota megtartása és javítása 

érdekében, különös tekintettel az esélyegyenlőtlenségek lehetséges csökkentésére. 

Az egészségnevelő, felvilágosító munka egyre nagyobb fontosságú. 

 

Járóbeteg-szakellátás a járásunkban Szentgotthárdon működik. Városunk – polgárai ellátása, 

komfortérzetük erősítése céljából – nem kötelező önkormányzati feladatként szakorvosi 

rendelőintézetet működtet. Az elmúlt időszakban jelentős fejlesztés történt, új rendelők és irodák 

kerültek kialakításra az épület tetőterében. Az új rendelőkben új terápiás ellátási módokat 

szerveztünk. Továbbá a szakrendelések, laborvizsgálatok számában és típusában is jelentős 

változások voltak. Igyekeztünk és a továbbiakban is igyekszünk a szakellátás finomhangolásával 

egy szervesen együttműködő intézményt kialakítani. Olyat, ami megfelel a felmerülő lakossági és 

közületi igényeknek, azokat mennyiségükben és minőségükben is kielégíteni képes. A 

szakrendelések megbízásos szerződésen keresztüli működtetésével a lehetőségeket közelítjük az 

igényekhez. Meg kell tartani az elért vívmányokat / szakorvosi ellátásokat, sőt meg kell vizsgálni, 

hol van még lehetőség közelebb hozni az ellátást. Ilyen lehet pl. az egynapos sebészeti beavatkozás. 
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Pályázatfigyelő csoportunk keresi a határon belüli és uniós forrásokat. Ezek jelentős anyagi alapot 

jelenthetnek új egészségmegőrző és helyreállító ellátások kialakításához és a korábbiak 

fenntartásához. 

A fekvőbeteg ellátás Körmenden és Szombathelyen valósul meg. A helyben működő kórház megyei 

rehabilitációs feladatokat lát el, kiegészíti a szakorvosi ellátás tevékenységét röntgen és 

fizikoterápiás szolgáltatással, és végzi ambuláns módon is a rehabilitációs kezeléseket. Ezen 

túlmenően alapfeladatának megfelelően magas színvonalon végzi Vas megye és néhány szomszédos 

megye lakosságának rehabilitációját. Az intézményben széles szakmai körökben elismert munka 

folyik. 

A város mentőállomással is rendelkezik. 

A Szentgotthárdi Szakosított Otthon 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. 

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 megoldást 

kínáljunk, felajánljuk az orvosi rendelők legkedvezőbb használatát, támogatjuk – elsődlegesen 

pályázati pénzek útján – a rendelők felszereltségének modernizálását. 

Szervezetileg indokolt lehet egyetlen városi egészségügyi vezető alkalmazása. Jelenleg a 

Rendelőintézet vezetőjének jogköre nem terjed ki például a háziorvosi ellátás irányítására. 

Megfontolandó lépés lenne tehát az egész városi és városkörnyéki egészségügyet egy városi 

“főorvos” vagy városi egészségügyi tanácsos alá szervezni a mostani “Rendelőintézet vezető” 

helyett – természetesen az lenne szerencsés, ha a Rendelőintézet mindenkori vezetőjének 

terjesztenénk ki a jogkörét és feladatait ezzel, illetve komplexen a város és a térség egészségügyi 

menedzsment feladatainak ellátásával, amelyben az EFI is – a vezető irányításával – közreműködne. 

Feladatunk a 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” megjelenésének szükségességét, aki felé a vállalkozó 

háziorvosok is felelősséggel tartoznak. A háziorvosok az Önkormányzattal állnak közvetlenül 

jogviszonyban, az Önkormányzat/Hivatal azonban szakmai oldalról nem hivatott felügyelni az 

ellátott munkát – ezen a szinten tehát célszerű lenne, ha közvetlenül a városi főorvos gyakorolná a 

„megrendelő” jogosítványait az önkormányzat helyett a szakmai feladatellátás ellenőrzése 

tekintetében. Jelenleg háziorvosaink több szakvizsgával rendelkeznek. A szakmailag kötelező 

továbbképzéseken túl továbbra is ösztönözzük új készségek, szakképesítések megszerzését 

orvosaink és szakszemélyzetük esetében egyaránt. 

A szakemberhiány miatt és hogy a szakmai és a munkavállalókra vonatkozó szabályozásnak 

megfeleljünk, a háziorvosi ügyelet ellátását külső szakmai vállalkozó megbízásával oldottuk meg 

közbeszerzési eljáráson keresztüli. 

A háziorvosi szolgálatot segíti és kiegészíti a védőnői szolgálat. Szakembereik csendben, feltűnés 

nélkül végzik egészségmegőrző, helyreállító munkájukat. 

Az utóbbi időszakban látványosan megugrott a közösségi mozgásra ösztönző programok száma, 

köszönhető az elnyert pályázati támogatásnak, illetve a sport- és ifjúsági referens alkalmazásának. 

Itt azonban nem szabad megállni, folytatni kell, még több hasonló városi/térségi programot kell 
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megvalósítani – nemcsak kampányszerűen, hanem állandó jelleggel. A civilek bevonása mellett az 

egyéb lehetőségeinkkel is élni kell ezen a téren, így a Fürdő működését (illetve annak 

finanszírozását) egészségfejlesztési célok eléréséhez is köthetjük (lásd: nyílt napokhoz való 

fenntartói hozzájárulás vagy ingyen jegyek azoknak az aktív civileknek, akik fel tudnak mutatni 

valami egészségfejlesztési eredményt stb.).   

Nemcsak a szoros értelemben vett gyógyítás, hanem egyéb, az egészséggel összefüggő intézkedések 

ösztönzése is feladatunk tehát (lásd: Zöld Szentgotthárd program). A levegőszennyezést csökkenteni 

kell a fűtési és közlekedési rendszerek korszerűsítésével is. 

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. 

Városunk wellness fürdőjének gyógyfürdővé minősítésével megnyílt a lehetőség az OEP 

finanszírozta kezelések végzésére. Elvárás a Rendelőintézet vezetőjével 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. 

 

A Képviselő-testület a 147/2016. számú határozatával fogadta el Szentgotthárd Város Egészségügyi 

Koncepcióját és Cselekvési Tervét. A koncepció az elmúlt időszakra vonatkozó helyzetelemzést, 

valamint az egészségügyi intézményrendszer áttekintése alapján meghatározott célkitűzéseket, 

fejlesztési elképzeléseket rögzíti. 2018. május hónapban a koncepció felülvizsgálatra került. 

A szakorvos ellátottság biztosítása az általános szakember hiány miatt egyre nehezebben 

szervezhető meg. A szakrendelések szakmailag is elismert orvosok megbízásával történő biztosítása 

a szakorvosok esetenkénti cserélődésével megvalósul. A járóbeteg-szakellátás keretében a már 

meglévő feltételekbe beilleszthető, illetve csekély beruházás igényű szakrendelésekkel történő 

kapacitásbővítés megfontolandó. A kapacitások megtartása és átrendezése megvalósult ezen a 

területen. Ugyanakkor költségmegtakarítási szempontból az elmúlt időszakban felvetődött a labor 

J1 szintről J0 szintre való visszaminősítése, illetve a labor illetve akár más egészségügyi 

szolgáltatás bevétel-orientált átalakításának/bevezetésének lehetősége is a jövőre nézve. 

A korábbi TÁMOP projekt keretében megvalósított Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda állami 

támogatásból továbbra is működik és végzi mindennapos tevékenységét. Fejlemény, hogy 2016-ban 

kiírt Norvég Finanszírozási Mechanizmusból támogatva az Országos Tisztiorvosi Hivatal a már 

meglévő egészségfejlesztési irodákhoz kapcsoltan alakított ki Lelki Egészség Központokat pilot 

jelleggel az országos kiterjesztés megalapozása érdekében. Az ország 61 egészségfejlesztési irodája 

közül hatot választottak ki az első lépésként 2017 áprilisáig tartó programban való részvételre, 

köztük a szentgotthárdi irodát. A tavaly megjelent kapcsolódó EFOP felhíváson a Rendelőintézet 

sikerrel szerepelt, így a következő években is tovább folytathatja Szentgotthárdon az ilyen irányú 

tevékenységét. 

Az alapellátás területén a felnőtt háziorvosi körzetekben folyamatos volt az ellátás. Az I. számú házi 

gyermekorvos praxis folyamatos hirdetése után hosszas tárgyalásokat követően először a 

Rendelőintézet megbízása keretében helyettesítő orvosként került betöltésre. 2018. január 1-től a 

Gotthárd Medical közreműködésével biztosítottak a gyermekorvosi feladatok. 
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Az egészségügy valamennyi érintett területén érintett szereplőkkel az együttműködés és a 

kommunikáció a cél. Ennek érdekében a háziorvosokkal évenként két alkalommal személyes 

konzultációra kerül sor, a Rendelőintézettel pedig havi illetve negyedéves nagykontroll 

egyeztetésekre kerül sor, ahol a napi konzultációkon túli szakmai feladatok, problémák, pénzügyi 

kérdések merülnek fel. 

 3.6.1. számú táblázat – orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 

részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 

száma 

 

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma 

 

A házi gyermekorvosok 

által ellátott szolgálatok 

száma 

 

2013 0 4 2 

2014 0 4 2 

2015 0 4 2 

2016 0 4 2 

2017 0 4 2 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  

A tartós betegséggel és/vagy fogyatékossággal élés az életkor előrehaladtával gyakoribbá válik. 

Idősebb korban nagyobb a valószínűsége a magas gyógyszerköltségnek és annak, hogy ez jelentősen 

nehezíti az akár egyedül, akár családban élő időskorú anyagi helyzetét. A szociálisan rászorult 

személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak a 

csökkentésére közgyógyellátási igazolvány állítható ki. A közgyógyellátási igazolványra alanyi és 

normatív jogon jogosultak körét a szociális törvény szabályozza. Ezen ellátások a járási hivataloknál 

igényelhetők. 

A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek az Szt-ből. Az 

önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások 

viseléséhez. Szentgotthárdon ezen ellátási forma nem került bevezetésre. 

 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási 

igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma 

2013 519 

2014 505 

2015 657 

2016 533 

2017 nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők viszonylag magas számát a városban lévő 

bentlakásos szociális intézményben élő ellátottak okozzák, akik nagy része alanyi jogon jogosult a 

támogatásra. 

 

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 

és gondozás területén. Az ápolásra szorulókról való gondoskodás előtérbe kerülésében jelentős 

szerepet játszik az átlagéletkor emelkedése és a társadalom elöregedése is. 
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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 az 

Szt. 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. Ez a támogatási forma 

Szentgotthárdon nem került bevezetésre. 

 

3.6.3. számú táblázat – Ápolási díjban részesítettek száma 

Év 

Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek 

évi átlagos száma 

Ápolási díj, méltányossági 

alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos 

száma 

Összesen 

2013 34  0  34 

2014 31 0 31 

2015 na 0 na 

2016 26 0 26 

2017 na 0 na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   

Az Szt. szerinti szociális alapellátásokat nyújtó integrált intézmény a Városi Gondozási Központ. 

Az integrált intézmény jelentősége az ellátások egymásra épülésében, a komplex szolgáltatásokban, 

az egyéni szükségletekhez igazodó rugalmas gondozásban van. Az egymásra épülő lépcsőzetes 

ellátórendszer megteremti a feltételeit a gondozási formák közötti átjárhatóságnak. Az 

alapszolgáltatások legfontosabb célja a szolgáltatásokat igénybe vevők önellátó képességének 

megőrzése, a valós környezetben történő közvetlen ellátása. A Gondozási Központ által biztosított 

szolgáltatások: 

Szentgotthárd város közigazgatási területén működtetett kötelező szolgáltatások:  

- Étkeztetés, 

- Nappali Idősek Klubja; 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén 

működtetett szolgáltatások: 

- Házi segítségnyújtás (Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu települések kivételével), 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

- Támogató szolgálat, 

- Közösségi pszichiátriai ellátás. 

A kötelező és önként vállalt feladatok a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével normatív 

állami támogatás igénybevételével működnek.  

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, a szolgáltatások kérhetők szóban vagy írásban. A 

közösségi pszichiátriai alapellátás kivételével a szolgáltatások térítési díjkötelesek. 

A Városi Gondozási Központ célja, hogy idősödő társadalmunk kihívásainak és a korszerű 

idősgondozás szakmai kívánalmainak megfelelően olyan magas minőségi színvonalú, korszerű, 

egységes szakmai elveken alapuló, hatékony szociális szolgáltatásokat nyújtson, melyekkel 

hozzájárulhat ellátottjaik idős korának szebbé, tartalmasabbá, elfogadhatóbbá tételéhez. Az 

intézmény keretein belül olyan szolgáltatások nyújtását kell biztosítani, amelyek segítségével az 

életkorral, egészségi állapottal, élethelyzettel változó életfunkciók, tevékenységi formák a lehető 
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leghosszabb ideig szolgálják az önálló életvitel megtartását. Az intézmény által működtetett 

szolgáltatások jelentős mértékben hozzájárulnak a városban élők szociális biztonságának, illetve 

esélyegyenlőségének megteremtéséhez. 

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 szolgáltatás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülők 

emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. 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. 

 

Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

A területi védőnő szűrővizsgálatokkal kapcsolatos tevékenységét az Eütv., a 2015. évi CXXIII 

törvény, a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet, valamint az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 

határozzák meg. 

A területi védőnői ellátásról szóló hatályos 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 3. § dd) pontja 

alapján a területi védőnő feladata: az 1. számú melléklet szerinti vizsgálatok elvégzése a 

módszertani ajánlások alapján. 

Az ajánlott módszertannak a „Szakmai, gyakorlati iránymutatás a területi védőnő gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásához, különös tekintettel a korai észlelésre, jelzésre és az együttműködésre” című 

dokumentum (a továbbiakban: Iránymutatás) a „Gyermek-alapellátási útmutató a 0-7 éves korú 

gyermekek szűrési vizsgálatainak elvégzéséhez (2. javított kiadás, Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 

2015.)” dokumentumot határozta meg. 

 

Védőnői szűrővizsgálatok 2017. évben Szentgotthárd I-II-III. körzetben  

I. Védőnői tanácsadóban: 

Az alapellátásban, a területi védőnői szolgálat 3 körzetében a védőnői tanácsadóban történő 

szűrővizsgálatok az alábbiak: 

- érzékszervek működésének vizsgálata (látás, sztereolátás, pupilla vörös visszfény vizsgálata, 

fényérzékelés vizsgálata pupilla lámpával, kancsalság, hallás), 

- testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerinti mérése), a fejlődés és tápláltsági állapot 

értékelése hazai standardok alapján, 

- a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés követése és magatartásproblémák feltárása, 

- beszédfejlődés vizsgálata, 

- BCG-heg ellenőrzése, 

- mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc 

rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis, lúdtalp), 

- vérnyomás mérése, 

- kültakaró vizsgálata, 

- szájüreg, fogazat megtekintése, 

- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata. 

2017. szeptember 1-től a területi védőnők a „TÁMOP-6.1.4 Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt 

projekt” által előírt irányelvek alapján végzik a szűrővizsgálatokat a korábbinál több korosztályban: 

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 hónapos korban, 1 éves kor után évente 6 éves korig. Kiegészítő vizsgálat történik 

a gyermeknél - amennyiben elváltozás volt az előző szűrővizsgálat alakalmával - 15 hónapos és 2,5 

éves korban. Ha a beiskolázandó gyermek nem megy iskolába, akkor 7 éves korban is végeznek 

nála szűrővizsgálatot. A védőnői szűrővizsgálatok elvégzése kötelező. 
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Védőnői szűrővizsgálat 2017. évben Szentgotthárd I-II-III. körzetben 533 gyermeknél történt. 

Kiszűrtek száma: 88 (lúdtalp: 29 fő, szemészet: 2 fő, hallás: 10 fő, szociális fejlődés zavara: 2 fő, 3 

percentil alatti testtömeg: 8 fő, obesitas: 3 fő, logopédia: 17 fő, hanyag tartás: 10 fő, mozgásfejlődés 

zavara, elmaradása: 6 fő, bőrgyógyászat: 1 fő, betegség miatt gondozott gyermekek száma: 44). 

 

Betegség csoportonkénti eloszlása: cardiologia: 3, mozgásszervi: 2, nephrologia: 4, neurologia: 3, 

anyagcsere, endokrinologia: 1, pulmonologia: 7, tumor: 1, fejlődési rendellenesség: 5, érzékszervi 

gondozott: 3, koraszülöttség miatt gondozott: 14, bőrgyászati okból gondozott: 1. 

 

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. Szűrés 859 esetben történt. Fertőzés esetén a szülőkkel 

személyesen beszélik meg a teendőket. Egészségnevelés tisztálkodás, fejtetvesség témakörben volt. 

Óvodai szűrővizsgálatok, orvosi belgyógyászati vizsgálat az óvodában nem történik. Bölcsődében a 

védőnőnek nincsenek feladatai. 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény intézményegységeiben az Iskolaegészségügyi 

Szolgálat munkatársai (a védőnők és az iskolaorvos) éves terv alapján végzik rendszeresen a 

tanulók szűrővizsgálatait. Az aktuális veszélyekkel, járványokkal (pl. H1N1, fertőző 

agyhártyagyulladás, méhnyakrák) kapcsolatosan is elvégzik a szükséges intézkedéseket 

(felvilágosítás, védőoltások). 

Az oktatási intézményekben a kötelező szűrővizsgálatokat rendszeresen elvégzik (látás, hallás, 

testsúly, magasság, vérnyomás, mozgásszervi eltérések). 

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 iskolavédőnők a város két általános iskoláját és két középiskolájának osztályait látják el. 

A Védőnői Szolgálat a 2017/2018. tanévről szóló felmérése az Arany János Általános Iskolában 

1-4 osztályt és az eltérő tagozatot (1-8 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 Iskola, 

Széchenyi I. Ált. Iskola, Vörösmarty M. Gimnázium) 

Hátgerinc ferdülés 0,01 % 0.4 % 0.02% 

Hanyagtartás 2 % 2-3 % 0.5% 

Lúdtalp 16 % 15 % 8 % 

Szemüveges 12 % 9 % 5% 

Asthma bronchiale 1-2 % 2 % 0.02% 

Allergia 2 % 2 % 0.01% 

Idegrendszeri eltérés 0,01 % 0,01 % 0% 

Egyéb megbetegedés 1-2 % 1 % 0.01% 

Túlsúly 4 % 4 % 0.01% 

 

Tartási rendellenességet javító gyógytestnevelés a tanév szeptemberében is elindult az iskolákban. 

Lúdtalp tornán kívül speciális gyakorlatokat végeznek a gyerekek. Teljes felmentés csak nagyon 

indokolt esetben fordul elő. A gyógyúszás is jól működik. Minden év szeptemberében újra vizsgálja 

az iskolaorvos azokat, akiknek az egészségi állapota indokolttá teszi a speciális mozgást. 

Úszásoktatás is van, szeptembertől szervezetten járnak a negyedik és hatodik osztályos gyerekek. 
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A 2017-2018-os tanévben is zajlott a mindennapos testnevelés, ami azt jelenti, hogy mindennap van 

lehetőség a mozgásra. 

A kövérség és az allergiás megbetegedések érdekében nagyon fontos a felvilágosító órák 

megtartása, mert ez a generáció még hajlamos az életmód változtatására. A felvilágosító órák egész 

tanévben zajlanak. 

Az egészségfejlesztés a pedagógiai program része az egészséges táplálkozásról, helyes 

tisztálkodásról, fogápolásról, testmozgásról, allergiáról, káros szenvedélyekről, serdülőkorról, szex-

felvilágosítás szakember bevonásával. 

2017/2018. tanévben az Arany János Általános Iskolában, Széchenyi István Általános Iskolában és a 

Vörösmarty Mihály Gimnáziumban is zajlott egészségnap. Lebonyolításában segítséget nyújtottak 

az EFI munkatársai, a Körmendi Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának és a Megyei 

Kormányhivatal Főosztályának egészségnevelő munkatársai. 

Kiemelt téma volt a szexeducatió és a drogprevenció. A mai kor legégetőbb problémáira megfelelő 

választ kaptak a fiatalok. Az előadás sikeres volt az adott korosztály körében. 

A rendőrséggel közösen megvalósuló program keretében a Vörösmarty Mihály Gimnázium 10-18 

éves korosztály számára a rendőrség munkatársaival közösen felvilágosító foglalkozásokat 

szerveznek a kábítószer és alkoholfogyasztás veszélyeiről. 

Pályaorientációs napok keretében a Rendelőintézetben a szakrendeléseken is részt vehettek a 

tanulók, ezzel betekintést nyerhettek az egészségügy munkájába. 

Novemberben, az egészségnevelési hónapban vetélkedő kerül megszervezésre, ami rajzversenyből 

és játékos feladatokból áll, Egészséges életmód” címmel. A csecsemőápolási verseny tavaszi 

lebonyolítása célja az általános iskolás vöröskeresztes szakkörös gyerekek (Arany János Isk., 

Széchenyi István Ált. Isk. és Vörösmarty Mihály Gimn.) tudásának összemérése volt. Megyei 

versenyen ebben a tanévben szép eredményt értek el a gyermekek. Az iskolai programban minden 

évben szerepel elsősegélynyújtási ismeretek tanítása. A drogprevenció is fontos szerepet játszik az 

egészségnevelésben. 

 

Prevenciós programok, ifjúsági egészségügyi munka, ifjúság egészségügyi állapota 2017/2018. 

tanév 

Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma  

Gimnáziumban 2 évente vesznek részt a tanulók kötelező védőnői, ill. iskolaorvosi 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. 

SzMSzC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

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. 

Minden gyermeknél történik védőnői szűrővizsgálat (látás, hallás, testsúly, testmagasság. 

mozgásszervi, vérnyomás vizsg.) általános orvosi vizsgálat. 

Amennyiben a tanulók vizsgálata során eltérés tapasztalható, megfelelő szakorvoshoz történő 

irányítás megtörténik. Ezek főként szemészeti, ortopédiai és fül-orr-gégészeti problémák. 

Kiemelendő a leendő 9.-es tanulók vizsgálata, mely az iskolai beiratkozás előtt történik. 

  

A védőnők mindkét iskolában a testnevelő tanárokkal együtt végzik a „Nett Fitt” felmérést. A 

védőnők a fizikai paramétereket mérik, a testnevelők a fizikai állóképességet. Ez a mindennapos 

testnevelés részeként működik. Gyógytestnevelés segíti a tanulók testtartását, illetve gyógytornára is 

járnak tanulók a helyi rehabilitációs kórházba. 
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A szakgimnáziumban tanulók heti rendszerességgel járnak a fürdőbe úszni, amely nagyon jó 

lehetőség számukra. 

A tanulók egészségfejlesztése az előző tanévben projektnapok illetve egészségnapok kereteiben 

történt. Kiemelendő, hogy e napok szervezésében, kivitelezésében nagy segítséget nyújtottak a helyi 

egészségfejlesztési iroda munkatársai. A gimnáziumi tanulók részére egy nívós előadás került 

megszervezésre drogprevenció témában, amely látványelemekkel volt tarkítva, így szemléletes volt. 

A Megyei Népegészségügyi Főosztály munkatársa is az ő segítségükkel látogatott el az iskolába a 

„szexedukáció” témakörével. 

2017/2018 tanévben a gimnázium tanulói rendszeresen hallgattak előadásokat bűnmegelőzés 

témakörében a VMRFK Bűnmegelőzési osztály munkatársától, aki főként a 11. évfolyamos tanulók 

számára egy tanulságos kirándulást szervezett (börtönlátogatás). 

A szakgimnázium és szakközépiskolába havi rendszerességgel jött a Családvédelmi Szolgálat 

védőnője, aki a családtervezés kérdésében segítette a tanulókat egyéni, illetve csoportos 

tanácsadással. Ő a Járási Népegészségügyi Hivatal munkatársa. 

A tanulók egészség megőrzését ebben az iskolában is segítették az EFI munkatársai, itt inkább 

kiscsoportos foglalkozás kereteiben valósult meg (Egészség piac- Vasi LOGO). Általuk érkeztek a 

tanulókhoz sportoló vendégek. 

A korábbi tanévben megkezdett programok, pl. az újraélesztés gyakorlása az elmúlt tanévben is 

megvalósult a vöröskeresztes tanulók és a védőnő segítségével. A védőnői előadások folyamatosak 

az év folyamán, ezek egy-egy osztályra „személyre” szabottabban történnek. 

 

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. Működését a 15/2013. (II.27.) EMMI 

rendelet szabályozza.  

A feladatait az intézmény éves munkaterve alapján végzi, mely az alábbi tevékenységeket foglalja 

magába: 

- nevelési tanácsadás, 

- szakértői bizottsági tevékenység, 

- logopédiai ellátás, 

- gyógytestnevelés, 

- fejlesztő nevelés. 

 
Alapszolgáltatásai 0-18 éves kor közötti gyermekek, fiatalok problémáinak megoldása érdekében 

vehetők igénybe. Azok a 0-3 év közötti gyermekek, akik a Megyei Szakértői Bizottság szakértői 

véleménye alapján gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre, oktatásra és gondozásra, 

valamint a konduktív pedagógiai ellátásra jogosultak, ellátásuk a szakértői véleményben kijelölt 

tagintézményben történik. 
Az ellátást igénybe veheti továbbá egyéb életkorú személy is, aki a területi illetékességi körbe 

tartozik (szülők, pedagógusok stb.). Azok a személyek, akik betöltötték 18. életévüket, abban az 

esetben vehetik igénybe szolgáltatásait, amennyiben a közoktatás keretén belül nappali tagozatra 

járnak. 
  

Sportprogramokhoz való hozzáférés  

Szentgotthárd Város Önkormányzata lehetőségeihez mérten a továbbiakban is támogatja, segíti a 

különféle sporttevékenységeket, sportolási formákat. Városunkban számos sportegyesület működik, 

amelyekben a sportkedvelők kedvükre válogathatnak (a legkisebbektől az idős korosztályig 

bezárólag) a különféle sportágak közül, ilyen sportok: labdarúgás, kézilabda, teke, kick-box, 

atlétika, sakk, asztalitenisz, íjászat, kerékpározás, úszás, tánc, harcművészet. 
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Az Önkormányzat tulajdonában több sportlétesítmény, sportolásra alkalmas ingatlan van: a városi 

sporttelep, műfüves labdarúgó pálya, tekepálya, 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 megfelelő színvonalon kell biztosítani. Ezen létesítmények fenntartását, 

karbantartását a továbbiakban is az Önkormányzat biztosítja, illetve igyekszik saját, valamint 

pályázati forrásokból ezeket a létesítményeket felújítani, fejleszteni. 2017-ben sikerült pályázati 

forrásból felújítani illetve energetikailag korszerűsíteni a Széchenyi iskola tornacsarnokát. Az 

iskolai tornatermeket meg kell őrizni az oktatási intézményben tanuló gyermekek sportolásának 

színtereként is. Valamennyi tornaterem bérbe adható, de a tanórai és edzéselvű órakeretek 

elsőbbséget élveznek a jövőben is! 

A következő feladat az Arany János iskolában a tornaterem kibővítése, felújítása. 

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 labdarúgásra, kosárlabdára) szívesen 

használnak. Az Önkormányzat koncepcióiban 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; az iskolai testnevelésben a heti, törvényben előírt testnevelési órákon felüli 

sportfoglalkozások költségeinek támogatása; a sportlétesítmények ingyenes vagy kedvezményes 

használatának biztosításával nyújtott támogatás; a szabadidősportra adott támogatás; a 

sportlétesítmények fenntartására fordított éves költségek. 

Számos sikert érnek el diákjaink, versenyzőink a különféle szabadidős illetve diákolimpiai 

versenyeken. 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.  

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 az 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 



2018. szeptember 19-i testületi ülés előterjesztései. 

 130 

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. 

 

3.7  Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a közművelődési feladatok ellátásának alapelveit az alábbiak 

szerint határozza meg: 

1. A közművelődéshez kapcsolódó jogok érvényesítése során az esélyegyenlőséget biztosítani, 

az egyenlő bánásmód követelményeit megtartani szükséges. 

2. A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek 

támogatása pedig közcél. 

3. A helyi közművelődési feladatellátás, illetve ennek során a feladat ellátásban részt vevő 

önkormányzati intézmények, az önkormányzati közművelődési feladatellátásra az 

Önkormányzattal megállapodást kötött civil szervezet(ek) nem lehetnek elkötelezettek 

egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. 

4. Az Önkormányzat elismeri: mindenkinek joga, hogy: 

 megismerhesse a kulturális örökség javait, valamint az ezek védelmével kapcsolatos 

ismereteket a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés útján, 

 igénybe vehesse a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a közművelődési 

intézmények szolgáltatásait, 

 műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési 

jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban 

meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen, 

 művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, 

szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. 

5. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy közművelődési jogairól, azok gyakorlásának helyi 

lehetőségeiről folyamatosan tájékoztatást kapjon. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata elsősorban az alábbi közművelődési intézményeken keresztül 

biztosítja a szabad művelődés lehetőségét: 

 Színház, melynek üzemeltetését az Önkormányzat a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesületnek adta át, 

 Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, 

 Csákányi László Filmszínház. 

  

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

Az Önkormányzat és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2005. évben kötött együttműködési 

megállapodást, amely alapján az Egyesület végzi a város közművelődési feladatainak ellátását, 

továbbá feladata a szakmai tevékenység koordinálása és felügyelete, valamint a városban és a 

kistérségben zajló kulturális tevékenység fellendítése. Az együttműködési megállapodást a felek 

2013. elején módosították, a korábbi turisztikai és ifjúsági feladatok annyiban kikerültek a 

megállapodásból, hogy a Látogatóközpontot működteti az Egyesület, illetve részt vesz az ifjúsági 

feladatok szervezésében. Az Egyesület munkájának célja elsősorban a város lakossága kulturális 

igényeinek feltárása és kielégítése, korosztály és rétegprogramok szervezése, működő amatőr 

művészeti csoportok anyagi és szakmai támogatása, ezen belül legalább fúvószenekar, énekkar 

működtetése, új művészeti együttesek létrehozásának generálása: néptánccsoport, ifjúsági amatőr 

színjátszó kör, kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek létrehozásának szorgalmazása. 

Színházi és koncert előadások, kiállítások, városi nagyrendezvények szervezése, valamint a 
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működőkkel való szorosabb együttműködés kialakítása is feladatát képezi az Egyesületnek. 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. 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Az intézmény a kultúra, a tájékoztatás, a nevelés intézményeként, a közösségi és értelmiségi lét 

egyik központjaként, alapító okiratának megfelelően működik. Sajátos eszközrendszerével kedvező 

lehetőségeket biztosít arra, hogy a kultúra összegyűjtött és feltárt – írott és egyéb módon rögzített – 

értékeit a város polgárai használhassák. Tevékenységében a közművelődési jelleg és az információ-

szolgáltatás került előtérbe. Jól szolgálja az intézmény a megváltozott használói igények 

kielégítését. 

A Könyvtár tevékenységi köre: a szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár középszintű ellátást 

nyújtó, általános gyűjtőkörű lakóhelyi könyvtár, nemzetiségi (német és szlovén), uniós és 

helyismereti külön gyűjteménnyel, kistérségi ellátó-központ. Szervezeti egységei: felnőtt részleg és 

internet–terem, folyóirat-olvasó és médiatár, gyermekrészleg, 4 városrészi fiókkönyvtár, 

kistelepülések könyvtári ellátása KSZR keretében. Működési területe: Fiókkönyvtárak a 

városrészeken (Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu). Kistelepülések könyvtári ellátása a 

kistérség településein (Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, 

Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Szakonyfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Vasszentmihály). 

Szentgotthárdon 1983 óta működik a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum 

(Gyűjtemény), Magyarország egyetlen szlovén múzeuma. 

Törzsgyűjteményét elsősorban a szlovén nemzetiségű Gáspár Károly általános iskolai igazgató 

gyűjteménye és több kisebb szentgotthárdi és apátisvánfalvai gyűjtemény alkotja. A Múzeum 

állandó kiállításai: Délnyugat-Dunántúl fazekassága, a Szentgotthárd környéki szlovének és a 

szentgotthárdi sírlelet. 

A múzeum feladata a kulturális javak gyűjteményi gondozása, tudományos feldolgozása és 

publikálása, valamint hozzáférhetővé tétele. Elsősorban a kulturális javak egységes szaktudományos 

szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és 

dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításokon bemutatja, kutatási tevékenység lehetőségét 

biztosítja, múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak 

elérését, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot 

biztosít. 

2013 eleje óta az Önkormányzat a múzeum fenntartója. Az önkormányzati működtetés alatt több 

előrelépést is tett az intézmény. A korábbi fenntartó sikertelen próbálkozásai után 

Önkormányzatunk sikerrel kezdeményezte a szlovén nemzetiségi bázisintézménnyé nyilvánítást, ezt 

a Minisztérium a működési engedélyében azóta jóvá is hagyta. A múzeum nyitva tartása is állandó 

jelleggel megoldódott, hiszen egész évben, keddtől szombatig minden nap nyitva tart 11-től 15 

óráig, bejelentkezés/igény esetén egyéb időpontban is. Színesedtek az intézmény szolgáltatásai és 

„A ciszterek Szentgotthárdon” címmel új állandó kiállítás nyílt. 

 

Csákányi László filmszínház 

Az Önkormányzat tulajdonában álló épület (Szentgotthárd, Hunyadi u. 1.) már 1913-ban 

filmszínházi funkció betöltésére épült. 

Az elmúlt időszakban jelentős változások történtek a mozi kapcsán. 2013 tavaszán az önkormányzat 

finanszírozásában a digitális (DCI – Digital Cinema Initiatives) és a 3D vetítésre egyaránt alkalmas 

technika beszerzésére és beépítésére került sor. Mindez érzékelhetően jobb hang- és képminőséget 

eredményezett, és megteremtette annak a lehetőségét is, hogy a premierfilmek hamar eljussanak a 

városba. Az említett beruházást követően a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 

vette át a filmszínház üzemeltetését. A filmszínház heti 5 játékrendi nappal (hétfő, kedd, péntek, 
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szombat, vasárnap), évi 340 előadással üzemel. Ezen felül az alvállalkozónak minden esztendőben 

legalább 6 iskola- és 1 óvodamozit, valamint 12 filmklub előadás is kell tartania. 

 

Az immáron vállalkozói üzemeltetésű Gotthárd TV, a Szentgotthárd Város Önkormányzata által 

megjelentetett Szentgotthárd újság és az önkormányzati, intézményi weboldalak a kultúra 

hírvivőiként tájékoztatják széles körben a lakosságot. 

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 és az egyházaknak. 

A közművelődési tevékenység tervezésénél, szervezésénél a lakosság igényei figyelembevételre 

kerültek, a város, a térség kulturális hagyományainak, szokásainak őrzésére, gazdagítására, az 

egyéni és közösségi művelődési öntevékenységben rejlő lehetőségekre építve, valamint 

hozzájárulnak a szabadidő közművelődési célú, életminőséget javító eltöltéséhez. 

 

Városrészi klubok, civil szervezetek, más intézmények 

Szentgotthárd város közművelődési életében speciális jelenség, hogy a nem egészen 9000 lakosú 

városban 6 városrészi klub, valamint 4 fiókkönyvtár (Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu) 

található. Speciális megoldás, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata a városrészi klubokat 

átadta a helyi közösségeknek. Megjegyezzük, hogy közelünkben – megyei szinten legalábbis – nem 

találni hasonló megoldást. Az új formáról megállapítható, hogy bevált. A helyben lakók felismerték 

a klubokban rejlő lehetőséget. Mindenütt először összefogtak, civil szervezetet alakítottak és saját 

erejüket kihasználva elkezdték az állagmegóvást, a meszelést, festést, az épületek környékének a 

rendbetételét. Több helyen is pályázatokon indulva szereztek be bútorokat, esetleg számítógépet, 

televíziókészüléket, cd és dvd-lejátszót stb. Viszonylag rövid idő alatt kiderült, hogy ez a lehetőség 

a településrészen élőket úgy is összehozta, hogy elkezdhettek közösségükben rendezvényeket 

szervezni: mikulást, karácsonyt, öregek napját, farsangot, szüreti rendezvényt, gyereknapot. Több 

településrészen is ennek tudhatjuk be, hogy beindult a már-már elveszettnek gondolt közösségi élet. 

Két dolog kellett ehhez legalább: az önkormányzat helyzetfelismerése és „bátorsága” illetve a civil 

szerveződések ereje. Minden városrészi klubnak lett gazdája legalább a településrészi önkormányzat 

“személyében”, de a leghatékonyabbnak mindenütt a civil szervezetek részére való átadás bizonyult. 

 

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 Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal szerepel az EMMI esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásában 

mint közérdekű önkéntes tevékenység végzésének helyet adó intézmény. Ezáltal lehetőség nyílik az 

önkéntesek bevonására. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ 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. 

Mindhárom önkormányzati intézmény lehetőséget biztosít foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részt vevő személyek részére önkéntes munkavégzésre, illetve az érettségiző tanulók önkéntes 

munkavégzésére, a közösségi szolgálatra is. 
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3.8 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

A roma nemzetiség Roma Nemzetiségi Önkormányzat által becsült létszáma Szentgotthárdon kb. 

350 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 kapcsán 

adható válaszok legalább egyikénél ezt a nemzetiséget. 

A hátrányos helyzetű roma családok megélhetési problémákkal küszködnek, még abban az esetben 

is nehéz a megélhetésük, ha mindkét szülő dolgozik. A számlák rendszeres feladása is nehézséggel 

jár. Hagyományőrző, kulturális és sport rendezvényeik: Roma Családi Sportnap, Mikulás ünnepség 

karácsonyváró programmal egybekötve. A nemzetiség a helyi civil szervezetek közül a 

Szentgotthárdi Polgárőrséggel tart szorosabb kapcsolatot. Jövőbeni terveik megvalósítását, 

rendezvényeik megtartását a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott központi finanszírozásból és 

pályázati forrásokból próbálják biztosítani. 

 

 

3.9  Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

Beazonosított problémák 

 

Fejlesztési lehetőségek 

 

A tartósan munkanélküli, aktív korúak 

ellátásában részesülő személyek 

elhelyezkedési esélyei jelentősen 

korlátozottak.  

Közfoglalkoztatás fenntartása, résztvevők 

számának növekedése.  

A nehéz anyagi körülmények között élők 

jelenleginél célzottabb támogatása.  

A jelenlegi, önkormányzati hatáskörben 

nyújtott támogatások felülvizsgálata, a 

jövedelemhatárok emelése. 

A településrészek csatornázottsága nem 

teljes (Farkasfa, Jakabháza). 

Pályázati források felhasználásával a 

csatornázottság arányának emelése a 

településen. 

Szentgotthárdon nincs Fiatal Házasok 

Otthona. 

Fiatal Házasok Otthona kialakítási 

lehetőségének – 35 éves életkorig lakáshoz 

jutási rendszer – megvizsgálása. 

Nagy az igény a bérlakások iránt. Új önkormányzati bérlakások építése 

pályázati források felhasználásával.  

A közterületeken nagyobb számú és 

gyakoribb rendőri jelenlétre lenne igény, a 

térfigyelő kamerarendszer bővítendő, egyre 

növekvő feladatok és elvárások a közterület-

felügyelet felé. 

A térfigyelő kamerarendszer karbantartása, 

bővítése, közlekedésbiztonsági intézkedések, 

a rendőri, polgárőri és közterület-felügyelői 

jelenlét fokozása. 

Elöregedő, korszerűtlen infrastruktúra, 

technológia az idősödő ingatlanállományban. 

Lakások, intézmények energiaracionalizá-

lása, energiaigényének megújuló energiával 

való ellátása. 

 

 

 

 



2018. szeptember 19-i testületi ülés előterjesztései. 

 134 

 

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 sorolhatók 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 Gyvt-ben meghatározott hatósági 

intézkedések biztosítják. 

A gyermekvédelmi rendszer működtetése és fenntartása 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 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 gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátások körét a Gyvt. és végrehajtási 

rendelete szabályozza, mely alapján a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatáskörébe 

tartozó feladatai:  

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása, 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzete fennállásának megállapítása és 

 gyámhatósági ügyekben környezettanulmány készítése. 

A pénzbeli és természetbeni ellátások körében a települési önkormányzat képviselő-testülete a 

rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára 

tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg. 

A települési önkormányzat vagy a fenntartó az e törvényben meghatározott módon, természetbeni 

ellátásként biztosítja a gyermekétkeztetést. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermek-intézményi térítési díj 

kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló gyermekek 

részére 100%, ennél idősebb gyermekek esetén 50%), évente két alkalommal 6.000,- Ft, illetve 
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hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén 6.500,- Ft összegű (2018. évben) 

támogatásra és külön jogszabályban meghatározott kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít. 

Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás alapján az 1-9. évfolyamon minden diák térítésmentesen juthat 

hozzá a tankönyvekhez, ahogy a gyógypedagógiai vagy nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt 

vevő diákok is. 

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 jogosultsági jövedelemhatára 2018-tól emelésre került. 

A módosítással az ellátásra vonatkozó általános jövedelmi értékhatár az öregségi nyugdíjminimum 

130%-áról (37.050,- Ft) annak 135%-ára (2018. évben: 38.475,- Ft) emelkedett. Az ellátás 

tekintetében irányadó speciális – gyermekét egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő 

esetén; tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén; valamint a jogosultsági 

feltételeknek megfelelő nagykorú gyermek esetén alkalmazandó – jövedelmi értékhatár az öregségi 

nyugdíjminimum 140%-áról (39.900,- Ft) annak 145%-ára (2018. évben 41.325,- Ft) nőtt. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó speciális ellátás a pénzbeli ellátás, 

melyet a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozója igényelhet, ha a gyermek 

tartására köteles és nyugellátásban vagy más nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesül, továbbá a 

család megfelel a jövedelmi és vagyoni feltételeknek. 

A jogosult gyermekek száma folyamatos csökkenést mutat. Ennek oka, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a nyugdíjminimum százalékában meghatározott 

jövedelemhatár évekig nem emelkedett, illetve az idei emelés mértéke sem jelentős. 

A kedvezményre elsősorban azon gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknek legalább az egyik 

szülője munkanélküli, illetve egyéb alacsony összegű ellátásban, például GYES-ben részesül. Az 

igénybe vehető kedvezmények jellege miatt az egészen kisgyermekek, akik még nem, valamint a 

felsőfokú tanulmányaikat folytatók, akik már nem vesznek gyermekintézményi ellátást igénybe, 

illetve tankönyvtámogatást sem kaphatnak, csupán az évi két alkalommal járó támogatásra 

jogosultak ténylegesen. A 3 vagy több gyermekes családok gyermekei, valamint a tartósan beteg 

gyermekek a támogatás igénybevétele nélkül is jogosultak tankönyvtámogatásra, illetve a térítési díj 

fizetésénél kisebb mértékű kedvezményre jogosultak, illetve a 8. osztályosnál idősebb gyermeknél 

nem érvényesíthető a kedvezmény. 

Jelentőségét növeli ugyanakkor a támogatási formának, hogy felsőfokú oktatási intézménybe való 

jelentkezésnél többletpontokat jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. 

 

4.1.1. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma 

2013 85 

2014 64 

2015 53 

2016 45 

2017 25 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

A hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet meghatározása a gyermekvédelmi 

gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike. 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá 

vált gyermek, aki esetében a Gyvt-ben meghatározott körülmények közül egy fennáll. 
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Halmozottan hátrányos az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a Gyvt-ben felsorolt körülmények közül legalább kettő 

fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő tanulói vagy 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtt. 

A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg 

kérelemre, külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal 

egyező időtartamra megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének 

fennállását. 

Szentgotthárdon 2017. évben 1 gyermek hátrányos helyzetének megállapítására került sor. 

2017. december 31-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma 1, a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekszáma 5 volt. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek gyámhivatal által nevelésbe 

vett kiskorúak, vagy utógondozásban részesülő fiatalok voltak. 

 

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. 

Év 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma 

óvoda 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma iskola 

1-8. 

évfolyam 

50 százalékos 

mértékű 

kedvezményes 

étkezésre 

jogosultak 

száma 1-13. 

évfolyam 

Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma 

Nyári 

étkeztetésben 

részesülők 

száma 

2013 17 58 144 379 36 

2014 15 57 134 380 18 

2015 135 43 128 407 18 

2016 138 30 144 474 10 

2017 142 23 153 769 2 
                     Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok 

 

További rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó támogatási elem a szünidei 

gyermekétkeztetés biztosítása. 

A települési önkormányzat kötelező feladata az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda zárva 

tartása esetén a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

jogosultak ingyenesen. A települési önkormányzatok a többi gyermek – különösen a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára – a korábbiakhoz hasonlóan szintén 

biztosíthatnak a nyári szünidőben ingyenes szünidei gyermekétkeztetést. 

A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra történő 

biztosítását jelenti, de ha erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs lehetőség, a 

szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is 

biztosítható. A gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, egyéb akadályoztatása esetén a 

számára biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője számára lehetővé kell tenni. 

Az el nem fogyasztott vagy el nem szállított étel más rászoruló gyermekek részére átadható helyben 

történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában. 

A szünidei gyermekétkeztetést a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 
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szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint igényelhette a hátrányos helyzetű és 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

szülője, más törvényes képviselője. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az étkeztetést a gyermekek részére a JustFood Kft. Széchenyi 

Konyhájáról (Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) biztosítja a szünidőkben. Az étel elszállítása a jogosultak 

által ételhordóban történt. 

A szünidei étkeztetés szabályozásában 2016. január 1-től jelentős változás történt abban a 

tekintetben, hogy amíg korábban pályázati rendszerben volt lehetősége az önkormányzatoknak erre a 

célra forrás igénylésére és az igénybe vevők a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermekek köréből kerültek ki, addig jelenleg csak a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos 

gyermekek étkeztetésére kap támogatást az önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy a jogosult gyermek 

száma jelentősen csökkent. 

 

Települési támogatás 

Szentgotthárdon a rendkívüli települési támogatás mellett, mely kötelezően biztosítandó ellátás, 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás került 

bevezetésre. 

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 

 

 

4.1.3. számú táblázat - 2017. évben rendkívüli települési 

támogatásban részesülő gyermeket nevelő családok száma 

támogatási alkalmak szerint 

1 alkalommal 

részesült 

2 

alkalommal 

részesült 

3 

alkalommal 

részesült 

4 

alkalommal 

részesült 

14 2 5 6 

 

2017. évben kiskorú gyermekeire tekintettel 29 család 57 alkalommal részesült rendkívüli 

települési támogatásban. 2017. évben a gyermekes családok támogatására fordított összeg 

858.000, Ft volt. (2016-ban 31 család 61 alkalommal részesült rendkívüli települési 

támogatásban, az összeg 1.227.220,- Ft volt, 2015. évben 31 család 68 alkalommal 934.520,- Ft 

összegben). 

 

Az adatokból kitűnik, hogy a rendkívüli települési támogatásban 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 gyermekes családok közül kerültek ki – válhattak jogosulttá, és a részükre nyújtott 

összeg egyre kisebb vásárlóértéket jelent számukra. 
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Városunkban a kötelező alapellátás keretében körzeti védőnői szolgálat, valamint iskola- és ifjúsági 

védőnői szolgálat működik. A védőnők tevékenységének jelentős szerepe van a kora gyermekkor 

egészségügyi és szociális problémáinak feltérképezésében, illetve megoldások megvalósításában. 

 

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 Család- és Gyermekjóléti 

Központtal, az iskola- és ifjúsági védőnőkkel és a SZEOB Játékvár Óvoda és Bölcsődével. 

                         

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői 

álláshelyek száma 

Egy védőnőre 

jutó gyermekek száma 

2013 5 47 

2014 5 48 

2015 5 54 

2016 5 58 

2017 5 59 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

A védőnői álláshelyek száma a vizsgált időszakban nem változott, az egy védőnőre jutó gyermekek 

száma viszont emelkedett. 

 

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 státusz nincs, de az iskolaorvosi 

tevékenység ellátása a gyermekorvosok által megoldott. 

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

Év 

Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi 

praxis/ok száma 

Háziorvos által 

ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos 

által ellátott 

gyerekek száma 

Felnőtt háziorvos 

által ellátott 

gyerekek száma 

2013 1 ( 2013. 07.01-jétől) 6425 1302 nincs adat 

2014 1 ( 2014. 08.01-ig ) 6100 1361 nincs adat 

2015 0 6072 1385 nincs adat 

2016 0 6366 1369 27 

2017 0 6396 1366 29 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

   Gyermekjóléti alapellátás 

A Család- és Gyermekjóléti Központ 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. Az intézmény 2016. 

január 1-től települési szinten család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten család- és 

gyermekjóléti központ keretében biztosítja és látja el a segítő feladatokat. Többéves probléma 

oldódott meg azzal, hogy az intézmény új épületbe költözhetett, jelenleg a Szentgotthárd, 

Vajda János u. 6. szám alatt látja el a klienseket. Az új épület elosztása, a helyiségek száma és 
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mérete, továbbá a meglévő akadálymentesítés kedvezőbb hely az intézmény számára. 

Nagy előrelépés, hogy amíg az intézmény korábban határozatlan idejű működési engedéllyel 

rendelkezett, 2017. április 25-én határozatlan időre szóló tanúsítvány került kiállításra a Vas 

Megyei Kormányhivatal által.  

Az intézmény által nyújtott szakmai munkához szükséges munkakörök: intézményvezető, a 

család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében 4 fő családsegítő, a család-és gyermekjóléti 

központot érintően, mely a hatósági közeli tevékenységek összességét foglalja magában, 2 fő 

esetmenedzseri, 1 fő tanácsadói, illetve a szociális asszisztens munkakör. A speciális 

feladatokat külsős szakemberek – pszichológus, jogász, mediátor – az együttműködési 

megállapodások alapján látják el.  

Az intézmény továbbra is változatlanul működteti a helyettes szülői ellátást az alapszolgáltatás 

keretében, 1 fő helyettes szülővel. 

Az ellátás területe Szentgotthárd és a járás további 15 települése. 

 

A Központ által nyújtott speciális szolgáltatások 

Utcai szociális munka, melynek keretében időközönként feltérképezik a város frekventált 

köztereit, célja a magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztető, a 

szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése. 

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. 

Kórházi szociális munka keretében az egészségügyi intézménnyel kötött együttműködési 

megállapodásnak megfelelően a kórházi szociális munkát heti négy órában biztosította az 

intézmény a Szentgotthárdon található rehabilitációs osztály betegei körében. 

Készenléti szolgálat célja, hogy az intézmény nyitvatartási idején túl a felmerülő 

krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása 

megvalósuljon. A készenléti szolgálat egy állandóan hívható, már közismert telefonszám. 

Pszichológiai tanácsadás keretében pszichológus heti rendszerességgel, pénteki napokon 

biztosított tanácsadást, együttműködési megállapodás alapján. Az elmúlt év során a 

pszichológus szakember csoportos szupervízió keretében segítette elő a kollégák szakmai 

munkáját, az esetkezelések során fellépő lelki terheltséget oldotta. 

Jogi tanácsadás keretében az intézmény a kliensek részére ingyenes jogi tanácsadást biztosít, 

előre egyeztetett időpontok szerint, az együttműködési megállapodás alapján. 

Mediáció célja a konfliktuskezelés, melynek eredményeképpen pl. házastársak, családok 

megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. 

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése céljából a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 

továbbá a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd észlelő-jelzőrendszert működtet. A 

jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok, a 

bölcsőde, az óvoda, az általános iskolák és középiskolák, a Pedagógiai Szakszolgálat, a 

Szentgotthárdi Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya, a 

jegyzői gyámhatóság, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, 

egyházak, a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek. A jelzőrendszeri tagok 

intézményeinek képviselői többnyire részt vesznek a havonta megrendezésre kerülő 

Családvédelmi és Egészségnevelő koordinációs Bizottsági üléseken. A Bizottság tagjai 

megegyeznek a jelzőrendszer tagjaival. 

A törvényi előírásnak megfelelően minden évben feltérképezésre kerülnek járási szinten az 

oktatási és nevelési intézmények körében a veszélyeztetett, a halmozottan hátrányos, illetve a 

hátrányos helyzetű gyermekek. 
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A központ prevenciós programokat is megvalósít: nyári napközben gyermek tábor, nyári 

gyermekfelügyelet, iskolakezdési akció. 

 

Az intézmény jövőbeni feladatai, jogszabályi előírások megvalósítására való felkészülés 

2018. év egyik fő feladata az óvodai és iskolai szociális segítő munka kialakítása, bevezetése. 

A 2 fő státusz létesítését engedélyezte a fenntartó, ez alapján 2018 szeptemberétől kerül 

felvételre. Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan – óvodában, iskolában dolgozó – segítő 

szakember, aki elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, 

egészségfejlesztésben való közreműködéssel, prevencióval foglalkozik. A köznevelési 

intézményekben az óvodai és iskolai segítés mint professzionális szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatás megjelenése a szociális munkás napi szintű jelenléte, tevékenysége a hangsúlyt a 

prevencióra helyezi, segít a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésében, kompetenciát 

fejleszt, közvetít a gyermek és szülő, a gyermek és tanár, a szülő és tanár közti konfliktusok 

rendezésében, kapcsolatot épít és tart a társintézményekkel. A szociális szakember bevonása a 

problémás helyzetek felismerésében és megoldásában kiegyensúlyozottá teheti a köznevelési 

intézmény belső életét, segíti a gyermekek szocializációját és javíthatja az iskolai 

teljesítményüket is.  

 4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

Év 
Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma (év 

végén) 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 
                               Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 

Szentgotthárdon családi napközi nem működött a vizsgált időszakban, ezért a téma magyarázata 

nem releváns. 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi 

XCIII. törvény alapján 2013. január 1-jétől kialakításra kerültek a járási hivatalok. A járások 

kialakításával egyes jegyzői hatás- és feladatkörök is átadásra kerültek. A jegyzői hatáskörökből a 

járási gyámhivatal hatáskörébe kerülő gyámhatósági ügyek: 

 családi pótlék természetbeni megállapítása, 

 védelembe vételi ügyek, 

 iskoláztatási támogatás szüneteltetése és ideiglenes hatályú elhelyezés 

 

4.3.5 Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma 

Év 

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma 

december 31-én 

Veszélyeztetett 

kiskorú gyermekek 

száma december 31-

én 

2013 na na 

2014 na na 

2015 na na 

2016 na na 

2017 na na 
                                                  Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Védelembe vett és veszélyeztetett gyermekek számára vonatkozó statisztikai adat az önkormányzat 

részére nem áll rendelkezésre 2013. év óta. 

 

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 az SzMSzC III. Béla 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája intézmények látják el. A Szentgotthárd és Térsége 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 a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményt. Az óvodai 

nevelés 2018. szeptember 1-jétől 11 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 igénybevételének 

lehetőségét a bölcsődétől a középiskoláig. 

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. 

Bölcsődei ellátást nyújtunk a SZEOB önálló szakmai egységként működő Tótágas Bölcsődében. Az 

épület az elmúlt időszakban teljes felújításon esett át, részben pályázati erőforrások, részben 

fenntartói támogatás igénybevételével, mely alapján már Szentgotthárdon is a modern kor igényeit 

kielégítve történhet a legkisebbek gondozása, nevelése. A férőhelyek száma 2017. szeptember 1-től 

a pályázat kapcsán 68 főre, az engedélyezett alkalmazotti létszám 15 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, 

felhasználható órakerettel, a jogszabályi előírásoknak megfelelően nevelnek. 2014. július 1-jétől 

szervezeti átalakítást követően 13 óvodai (11 székhely és 2 kistérségi községi tagóvodai) csoporttal 
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működik. Az intézmény továbbra is nagy hangsúlyt fektet a nemzetiségi nevelésre, a székhelyen 

(SZEOB Játékvár Óvodájában) 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 szeretnénk 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 28 főről 26 főre csökken). A születési adatok, a 

megnövekedett gyermeklétszám miatt 2018. szeptember 1-től indokolttá vált a 11. csoport 

újranyitása, melyet a Társulási Tanács, a 16/2018. számú határozatával engedélyezett. Ennek 

megfelelően az intézményi összlétszám 61 főről 64 főre emelkedik. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 2013. január 1-től az állam gondoskodik az iskolai 

köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Ettől az időponttól Szentgotthárdon – a szakképző iskola 

kivételével – az iskolák fenntartója a Klebersberg Intézményfenntartó Központ lett, a működtetésről 

pedig önkormányzatunk gondoskodott. A köznevelési intézmények fenntartásával és 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK központi szerve 2017. január 1-től 

Klebersberg Központ néven működik tovább. 

A köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a 

KLIK jogutódja az illetékes tankerületi központ lett (Szentgotthárd a Szombathelyi Tankerületi 

Központhoz tartozik). 

A köznevelési feladatok ellátását szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és vagyoni 

értékű jog tehát 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes 

vagyonkezelésébe kerültek, tulajdonosa azonban továbbra is az Önkormányzat maradt. A 

vagyonkezelésbe át nem adott, de osztott használatú ingatlanrészek (Széchenyi sportcsarnok, 

gimnázium sportcsarnok) üzemeltetési költségmegosztása egy külön megállapodásban részletesen 

rögzítésre került, főszabályként azzal, hogy a KLIK a használat időarányában köteles hozzájárulni 

az adott ingatlanrész kapcsán keletkező rezsiköltségekhez. 

 

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. 

 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 1 

Év 
Helyhiány miatt elutasított 

gyermekek száma (fő) 

Ebből hátrányos / halmozottan 

hátrányos helyzetű (fő) 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 
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2016 0 0 

2017 0 0 

            Forrás: Önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 

 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  2 /2018. augusztus/ 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma - 

Hány településről járnak be a gyermekek 7 

Óvodai férőhelyek száma 2018.09.01-től  260 

Óvodai csoportok száma 11 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
5.30-17-30. 

A nyári óvoda-bezárás időtartama:  3 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 24 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 24 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő, pedagógiai asszisztens 14 0 

Kisegítő személyzet 4 - 
                Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 

 

4.4.3 számú táblázat – Óvodai nevelés adatai 3 

Év 

3-6 éves 

korú 

gyermekek 

száma 

Óvodai 

gyermek-

csoportok 

száma 

Óvodai 

férőhelyek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) 

 

Óvodai feladat-

ellátási helyek 

száma 

 

Óvodába beírt 

gyermekek 

száma 

 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) 

 

Óvodai 

gyermek-

csoportok száma 

gyógypedagógiai 

nevelésben 

 

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 

2016 244 10 240 1 222 0 

2017 249 10 240 1 227 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

 

2015. év szeptemberétől az óvodai csoportok száma 1 csoporttal csökkent, a férőhelyszám azonban 

változatlan maradt. Az óvodai nevelés 2018. szeptember 1től újra 11 csoportban folyik. 

 

4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 

2017-2018. év 
3 

éves 
4 éves 5 éves 

6 

éves 
7 éves Összesen 

Székhely             

Az intézménybe beíratott gyermekek 

létszáma  
76 68 57 26 0 227 
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Más településről bejáró gyermekek 

létszáma  
4 4 7 7 0 22 

Az intézménybe beíratott, 20%-ot 

meghaladóan (igazolatlanul) hiányzott 

gyermekek száma (az adott évből eltelt 

időszakra vetítetten) 

0 0 0 0 0 0 

A beíratott gyermekek közül a hátrányos 

helyzetűek létszáma 
0 0 0 0 0 0 

A beíratott gyermekek közül a 

halmozottan hátrányos helyzetűek 

létszáma 

0 0 0 0 0 0 

  Tagóvodák       

Az intézménybe beíratott gyermekek 

létszáma 
5 8 5 15 0 33 

Más településről bejáró gyermekek 

létszáma 
2 1 1 0 0 4 

Az intézménybe beíratott, 20%-ot 

megha-ladóan (igazolatlan) hiányzott 

gyermekek száma (az adott évből eltelt 

időszakra vetítetten) 

0 0 0 0 0 0 

A beíratott gyermekek közül a hátrányos 

helyzetűek létszáma 
0 0 0 0 0 0 

A beíratott gyermekek közül a 

halmozottan hátrányos helyzetűek 

létszáma 

0 0 0 0 0 0 

         Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 

 

A beíratott gyermekek nagy része szentgotthárdi, 20%-ot meghaladó hiányzás nem fordult elő. Az 

intézményben hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs. 

 

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla Szakképző Iskolája 

Az iskola 1; 2; 2+2; 3; 4+1; 5; 5+1 évfolyammal rendelkező nevelési-oktatási intézmény. Felkészít az 

érettségi-, szakmai vizsgára, kiadja az ezeket igazoló okiratokat. Ellátja a kisebbségi szlovén 

nemzetiségi nyelv oktatását. Felkészíti a szakiskolát végzett tanulókat az érettségi vizsgára, melyet a 

szakközépiskolai képzés 11. és 12. évfolyamán szervez meg (intenzív képzés). 

Kijelölés alapján Híd I. és Híd II. program szerinti osztályokat indít. Kollégiumot, iskolai könyvtárat 

működtet. A 2011. évi CXC. törvény 4. § 23. pontja alapján ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók 

nappali rendszerű nevelését, oktatását integrált formában. 

Azon különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók oktatását, nevelését, akik a lakóhely szerinti 

illetékes Szakértői Bizottság által készített szakértői vélemény alapján az alábbi kategóriákba 

tartoznak: mozgásszervi fogyatékos (enyhe fokú sérülés esetén, ha az integráció engedélyezett), 

érzékszervi fogyatékosok közül: gyengén látó, nagyothalló, értelmi fogyatékosság esetén (enyhe 

értelmi fogyatékos, ha az integráció engedélyezett), tanulásban akadályozott beszédfogyatékos 

akadályozott (enyhe fokú sérülés esetén, ha az integráció engedélyezett). Továbbá egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében: diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, iskolai készségek kevert 

zavara, specifikus fejlődési zavar, súlyos tanulási-, figyelem- és magatartásszabályozási zavar. 

Felnőttoktatási tevékenységet folytat, valamint engedéllyel rendelkező felnőttképző intézményként is 

funkcionál. 

Az intézmény az iskolarendszerű oktatáson kívül jelentős felnőttképzési tevékenységet is folytatat. 

Ennek keretében Szentgotthárd és a környező települések munkaképes korú lakosai számára nyújt 

lehetőséget arra, hogy magas színvonalú képzések során eredményesen sajátíthassanak el korszerű, 
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főként gépészeti, elektronikai és vendéglátó ipari jellegű továbbtanulást, illetve az önálló vállalkozást 

egyaránt segítő szakmai ismereteket, valamint új képesítéseket szerezhetnek. 

 

A kollégium 2015 szeptemberével önálló intézménnyé vált, fenntartása a KLIK, üzemeltetése pedig 

az Önkormányzat feladata. A kollégium 44 tanulónak nyújt szálláshelyet. A kollégisták a tanuláshoz, a 

szabadidő hasznos eltöltéséhez folyamatos segítséget kapnak nevelőiktől. 

 

Diákönkormányzatok mind az általános, mind a középiskolákban működnek. 

 

2015-től a szentgotthárdi fiatalok számára érdekképviseletükre egy új lehetőséget nyújt a 

Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács, amibe az iskolák egy-egy diákot delegálnak. Az ifjúsági szervezeti 

élet és érdekképviseletét városi szinten a (a 2015-ben alakult) Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács látja el. 

A Tanács 7 tagból álló szervezet (iskolák delegáltjai (3 fő), Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal által delegált a szentgotthárdi 18-29 éves fiatal (2 fő), Képviselő testület által delegált 

képviselő (1 fő) illetve a városi sport és ifjúsági referens. Emellett a tanács ülései nyíltak, amin 

lehetőségük van a szentgotthárdi fiataloknak jelen lenniük, véleményt formálni, valamint tanácsokat 

adni a fiatalok érdekeivel kapcsolatban. 

 

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. 

 

4.4.6. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma 

Tanév 

Általános iskola 1-4 

évfolyamon tanulók 

száma(gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

Általános iskola  

5-8 évfolyamon tanulók 

száma(gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

Általános iskolások 

száma(gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

Napközis általános iskolai 

tanulók száma a nappali 

oktatásban (iskolaotthonos 

tanulókkal együtt)  

fő fő fő fő % 

2012/2013 357 363 720 322 44,7% 

2013/2014. 350 322 672 352 52,4% 

2014/2015. 328 353 681 332 48,8% 

2015/2016. 327 373 700 352 50,3% 

2016/2017. 318 376 694 355 51,2% 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A tanévek adatait összehasonlítva megállapítható, hogy a tanulók száma csökkent, ugyanakkor a 

napközis tanulók száma emelkedett. 

 4.4.7. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, 

feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános iskolai osztályok 

száma a gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali 

oktatásban) 

Az általános iskolai osztályok 

száma (a gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

Általános iskolai feladat-ellátási 

helyek száma (gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

1-8 évfolyamon összesen 1-8 évfolyamon összesen db 

2012/2013 2 28 3 

2013/2014 2 30 4 

2014/2015 2 32 4 

2015/2016 2 33 3 
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2016/2017 2 34 3 
Forrás: TEIR. LSH Tstar  

 

 

 

4.4.8. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen 

befejezettek a nappali oktatásban  

   

 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 

nappali oktatásban 

   Fő 

   2012/2013 104 

   2013/2014 93 

   2014/2015 90 

   2015/2016 103 

   2016/2017 83 

   Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

     

Az Önkormányzat pályázati lehetőségekkel próbálja segíteni a gotthárdi diákok felsőoktatási 

tanulmányait. Ilyen pályázati lehetőségek:  

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. évtől 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.  

A másik hasonló lehetőség a Széll Kálmán ösztöndíj, amelyet nemrég alapított az Önkormányzat. 

Célja a (tanulmányi, művészeti és sport területen) kiváló teljesítményt nyújtó helyi diákok 

elismerése és támogatása. Az ösztöndíj mértéke: a középiskolás pályázók számára 5.000,- Ft/hó, a 

felsőoktatásban tanulmányokat folytatók számára 10.000,- Ft/hó. Az ösztöndíj célja, hogy azon 11. 

és 12. évfolyamos középiskolai tanulók tanulmányait elismerje, akik kimagasló eredménnyel 

rendelkeznek a szentgotthárdi gimnáziumban, illetve a szakképzőben, továbbá, akik a szentgotthárdi 

középiskolákban tanulmányi eredménytől függetlenül rendkívül kimagasló eredményt értek el 

valamely tanulmányi, művészeti, vagy sport területen. Az ösztöndíj lehetőséget nyújt továbbá azon 

államilag finanszírozott, 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. Az ösztöndíjra érdemesnek ítélt középiskolás tanulóknak a pályázatukban ismertetett 

vázlat alapján témadolgozatot kell készíteni legalább 8, legfeljebb 25 oldalban. Az érintett 

középiskolákban – az ott tanító tanárok közül – mentor segíti a pályázni kívánó tanulókat. A 

felsőoktatásban tanulmányokat folytató ösztöndíjasoknak a pályázatukban bemutatott témavázlat 

alapján szintén dolgozatot kell készíteni legalább 12, legfeljebb 30 oldal terjedelemben. 

 

Támogató Szolgálat 

A fogyatékkal élő kiskorú gyermekek számára a speciális fejlesztésük érdekében a szombathelyi és 

a rumi közoktatási intézményekhez való eljutás elősegítésében nyújt segítséget a Szolgálat napi 

szinten. Ez azért nagy jelentőségű, mivel helyi szinten nem biztosított a kiskorúak speciális oktatási-

nevelési szolgáltatásokhoz való hozzáférése. 
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A gyermekeket nevelő szülők számára mérhetetlen segítség a szállítás megoldása, mivel a 

szülőknek lehetőségük nyílt újból visszatérni a munkaerőpiacra. 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A SZOI Arany János Általános Iskola 

tornaterme régi, rossz állapotú, nem felel meg a 

követelményeknek. 

Az óvodában egyáltalán nincs tornaszoba.  

A SZOI Arany János Általános Iskolában a 

tornaterem átalakítása, illetve új tornaterem 

kialakítása – pályázati lehetőségek 

kihasználásával. Az óvodában tornaszoba 

kialakítása – pályázati forrás igénybevételével. 

A szabadidő kulturált eltöltésének feltételei nem 

megfelelően biztosítottak gyermekek/fiatalok 

számára.  

A szabadidő kulturált eltöltése feltételeinek 

javítása, a szabadidős terek rendszeres 

karbantartása, a lehetőségekhez mérten történő 

folyamatos fejlesztése. 

A városban és a településrészeken lévő 

játszóterek egy része nem felel meg a vonatkozó 

előírásoknak, korszerűtlen és balesetveszélyes.  

A városban és a településrészeken lévő, még 

nem korszerűsített játszóterek felújítása. 

 

 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A nemek közötti egyenlőség, az egyenlő bánásmód biztosítása ma még egy elérendő cél, ezzel 

kapcsolatban több hazai és nemzetközi stratégia is megfogalmazódott. Az Európai Unió több 

alapdokumentuma is kimondja a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 

szükségességét. 

Magyarország Alaptörvénye XV. cikke tartalmazza az alapvető jogok megkülönböztetés nélküli 

biztosítását; a nők és férfiak egyenjogúságát; valamint azt, hogy külön intézkedésekkel segítik az 

esélyegyenlőség megvalósulását. Hazánk hosszú távú cselekvési tervét a Nők és a Férfiak 

Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia – Irányok és Célok 2010-2021 című 

1004/2010 (01. 21.) Korm. határozat tartalmazza. 

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 miatt, 

- a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya miatt, 

- 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. 
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5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A családi és magánéleti feladatok és felelősségek általában a nőket terhelik. Túlnyomó részt a nők 

gondoskodnak a gyermekekről és az idősekről, sőt, a dolgozó férfiakról is. Éppen ezért sokkal 

érzékenyebbek a munkahely távolságára, a túlmunkára stb. 

Az elmúlt száz évben jelentős változás következett be a nők foglalkoztatásában, a női 

munkavállalók aránya jelentősen emelkedett. Magyarországon, 2014-ben a nők 55,9 százaléka volt 

jelen a munkaerő-piacon. 

A nők ilyen mértékű leterheltségének (munkahely, család-háztartás) enyhítéséhez nagyfokú 

társadalmi és családon belüli szemléletváltásra van szükség. Biztosítani és segíteni kell a munka és 

magánéleti kötelezettségek összehangolását családon belül, a nők és férfiak számára egyaránt. Az 

utóbbi időben a gyermekszületések idejének kitolódása figyelhető meg, mely a nők 

karrierépítésének erősödésére utalhat. 2011. március 1. óta életkortól függetlenül öregségi nyugdíjra 

jogosultak azok a nők, akik legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkeznek. A 40 éves 

kedvezményes nyugdíj megállapításához minimum 32 év kereső tevékenységgel szerzett szolgálati 

idő; azon esetben pedig, ha a nő súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekére 

tekintettel ápolási díjban részesült, akkor minimum 30 év. A folyósítás kezdete óta folyamatosan 

emelkedik a 40 éves kedvezményes nyugdíjat igénylők száma. 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. 

Fontos hangsúlyozni az önkormányzat mint munkaadó jó példájának jelentőségét! El kell érni, hogy 

az önkormányzati intézményeknél a családbarát, atipikus munkakörök kialakítása felgyorsuljon. 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők 

2012  3127   3016  3029   2915 98 101 

2013 3116 2973 3029 2902 87 71 

2014 3115 2940 3038 2847 77 93 

2015 3080 2909 2997 2835 83 74 

2016 3012 2853 2938 2781 74 72 

2017 3033 2850 2958 2793 75 57 

   Forrás: TeIr -KSH 

 

A foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség demográfiai adatai nem állnak teljes 

körűen rendelkezésre (gyermekszám, képzettség, családi állapot). A fenti táblázat 

„foglalkoztatottak” rovata nemcsak a ténylegesen munkaviszonyban állók, hanem azon személyek 

számát is tartalmazza, akik nem munkanélküliek, hanem pl. GYES-ben, GYET-ben stb. 

részesülnek. 
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Az iskolázottság alapvetően és nagymértékben befolyásolja a munkaerő-piaci elhelyezkedés 

lehetőségeit. Az iskolázottság szintje és az elhelyezkedési lehetőség, illetve a jövedelem, a betöltött 

pozíció között egyértelmű a korrelációs viszony. 

A munkaerőpiacon jelentős hátránnyal indulnak tehát az alacsony végzettségűek. Ide tartoznak, akik 

az általános iskolát sem végezték el, valamint akik legmagasabb végzettségként általános iskolai 

végzettséggel rendelkeznek, 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. 

Megfigyelhető, 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 

tapasztalhatunk a statisztikai kimutatásokban. 

A munkaerőpiacon az alacsony végzettségűek nehezebben kapnak munkát, esélyük a 

közfoglalkoztatásban realizálódhat. 

 

5.2 A munkaerőpiaci 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. 

 

5.2. számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését 

segítő szolgáltatások 

Év 

3 év alatti 

gyermekek 

száma a 

településen 

Működő 

bölcsödék 

száma 

Bölcsődei 

férőhelyek 

száma 

Működő 

családi 

napközik 

száma 

Férőhelyek 

száma 

családi 

napközikben 

Férőhelyek 

összesen 
Önkor-

mányzati 
Egyéb 

2013 235 1 68 0 0 0 68 

2014 238 1 54 0 0 0 54 

2015 271 1 54 0 0 0 54 

2016 290 1 54 0 0 0 54 

2017 293 1 54 0 0 0 54 
              Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

 

A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekek 

napközbeni ellátása, mely meghatározó jogszabályok – a Gyvt. és a 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működési feltételeiről – alapján működik. Bölcsődei ellátásnál elsősorban 

Szentgotthárdon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket kell felvenni, azt 

követően pedig a maximális férőhely erejéig a kistérségi igényeket is kielégíti az intézmény. 

 

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. 
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Segítséget nyújtanak a családi és szociális juttatások megismerésében. Családtervezéssel 

kapcsolatosan a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül sor. 

 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás 

területe 

Év Védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2012 5 247 49 

2013 5 235 47 

2014 5 238 48 

2015 5 271 54 

2016 5 290 58 

2017 5 293 59 
                            Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

 

A fenti adatokból megállapítható, hogy a vizsgált időszakban a 0-3 éves gyermekek száma csökkent, 

majd 2014. évtől emelkedést mutat. A védőnők száma viszont állandó maradt, ezért az egy 

védőnőre jutó gyermekek száma valamelyest emelkedett ugyanettől az évtől. 

 

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 Család- 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. 

 

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

Év 
Képviselő-testület tagja 

Városi bíróság és 

ítélőtáblák vezetői 
Közgyűlések tagjai 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2013 8 1 0 0 0 0 

2014 8 1/2 0 0 0 0 

2015 8 2 0 0 0 0 

2016 8 2 0 0 0 0 

2017 8 2 0 0 0 0 
Helyi adatgyűjtés 



2018. szeptember 19-i testületi ülés előterjesztései. 

 151 

 

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 szűrések körének, gyakoriságának bővítése a 

betegségek korai felismerése érdekében. 

A szülők nagy részének gondot okoz gyermekük 

nyári szünidejének hasznos kitöltése. 

Nyári táborok szervezése a Civil Fórum 

tagszervezetei által.  

 

 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői 

Az élettartam hosszabbodásával a modern társadalmakban, így Magyarországon is egyre 

több az idős ember. Számuk és népességen belüli arányuk növekedése általános jelenség, 

aminek következtében egyre nagyobb teher nehezedik a társadalmi ellátórendszerre. Az 

időskorú népesség részletes demográfiai jellemzőiről, családi viszonyairól, iskolázottságáról, 

társadalmi munkamegosztásban való részvételéről, lakáskörülményeiről azonban csak a 

népszámlálás alkalmával van mód átfogó ismeretet szerezni. 

A 60 év felettiek népességen belüli aránya a népszámlálások által nyomon követett 140 

évben folyamatosan emelkedett. Míg 1870-ben a népességnek csupán huszada, addig 2001-

ben már ötöde, a legutóbbi népszámlálás alkalmával pedig közel negyede számított idősnek. 

A 15-59 év közötti lakosság aránya ugyanebben az időszakban – hullámzó értékeket mutatva 

– 4 százalékponttal nőtt, a gyermekkorúak aránya pedig 2011-ben kevesebb, mint fele volt 

az 1870. évinek. 

A társadalom korösszetételének változását jelzi az öregedési mutató, ami a gyermekkorúak 

és az időskorúak egymáshoz viszonyított arányát fejezi ki. Míg 1870-ben 100 gyermekkorúra 

14, 1900-ban 21, 2001-ben 123, addig 2011-ben már 161 időskorú jutott. 

Az a számottevő nőtöbblet, ami az időskorúak – és kizárólag az időskorúak – körében 

mutatkozik, a múlt század második felében alakult ki. A népesség nemek szerinti összetétele 

csak lassan, kisebb-nagyobb visszaesésekkel tolódott el a nők és közülük az idősek javára. 

Az előrejelzések szerint Magyarországon 2050-re az össznépességen belül a 65 éven felüliek 

aránya meghaladja majd a 25%-ot. 

Az 1990. és 2000. év közötti hazai születésekből számolt várható élettartam adatokból 

megállapítható, hogy száz év alatt szinte megduplázódott a várható élettartam. Hatalmas 

különbség van a két nem elérhető életkorában a nők javára. Ez a tény előre vetíti, hogy a 

jövőben az ellátottak nagy számban női gondozottak lesznek. 

Amíg 1990-ben az össznépességen belül 18,9 % volt a 60 év felettiek aránya, addig 2001- 

ben már 20,4 %. A 70 éven felüliek aránya még dinamikusabban fejlődést mutat, e 

korcsoport aránya 8,2 %-ról 10,3 %-ra növekedett. 

A statisztikai adatok alapján az ország lakossága 1980 óta egyre gyorsuló ütemben fogy. A 

népesség csökkenése és a társadalom elöregedése együtt megy végbe. 
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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 az 

idősek és a fiatalok kapcsolata meglazult. Az idősellátásban dolgozó szakemberek napi 

szinten tapasztalják az idős emberek elmagányosodását, elszigetelődését. 

Az öregedés folyamatát nem szabad csak az egyén vonatkozásában vizsgálni, meg kell 

figyelni azokat a társadalmi hatásokat, amelyek befolyásolják az idősödés folyamatát. 

Mindenki előtt ismert, hogy az idős kor miatt megváltozik és drasztikusan csökken a 

társadalmi életben való részvétel. Az idős embereknek specifikus szükségleteik vannak, 

azért mert speciális a helyzetük a felhalmozódott veszteségek miatt. 

Romlik az egészségük, rosszabb lesz szerveik működése, nehezebben mozognak. Mindez 

kiszolgáltatott helyzetbe hozza az idős embereket. 

Megszűnnek korábbi begyakorolt feladataik, csökkennek tennivalóik. Az idős ember korábbi 

közösségeiben megszűnik fontosnak lenni, ezért a feleslegesség érzete alakul ki bennük. 

Elmagányosodnak, mert lassan elhalnak mellőlük szeretteik, kortársaik. A munkaképesség 

csökkenéssel a megélhetés anyagi feltételei is romlanak. 

Az időskorban előforduló krízishelyzetek leggyakoribb okai a nyugdíjazás, társ, 

hozzátartozó elveszítése, önálló életvitel feladása (pl.: bentlakásos intézményi elhelyezés), 

súlyos betegség kialakulása. 

 

6.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű és egyéb ellátásban, járadékban 

részesülők száma nemek szerint 

év 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

férfiak száma  

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

nők száma  

összes nyugdíjas 

2011 1230 1550             2780 

2012 1199    1533   2732  

2013 1159 1537 2696 

2014 1132 1504 2636 

2015 1106 1499 2605 
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2016 1099 1521 2620 
       Forrás: TeIR, KSH Tstar  

 

Az időskorúak megélhetését elsősorban biztosító jövedelem a nyugdíj, illetve nyugellátás. 

Jövedelemmel nem rendelkező, de az irányadó nyugdíjkorhatárt betöltő – egyéb feltételek mellett – 

időskorúak járadéka kerülhet megállapításra. 

 

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. 

 

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének 

jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre a növekvő munkaerőhiány jelenthet esélyt, főként abban az 

esetben, ha olyan speciális tudással rendelkezik a nyugdíjas, amiből hiány van. 

A városban élő nyugdíjasok foglalkoztatásáról nincsenek adataink. A jó egészségi állapotban lévők 

egy része szívesen végez önkéntes munkát a közösség számára, így ennek kihasználása fontos 

feladat volna. 

 

 

                        

 

        

 6.2 számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 

munka-

nélküliek 

száma 

 

55 év feletti 

regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

 

 

Tartós munka-

nélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 

munkanélküliek 

száma 

 

  Fő Fő % Fő Fő % 

2013 222 45 20% 60  na  na 

2014 170 39 23% 50  na na 

2015 157 46 29% 68  na na 

2016 145 48 33% 71  na na 

2017 132 na na na  na na 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 

     

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 szabad idejüket, új ismereteket szerezhetnek, 

élvezhetik mások társaságát. E civil szervezetek összejöveteleiket heti vagy havi rendszerességgel 
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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 

szolgálatot, 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 

ezáltal nem helyeznék el őket 50-60 km-re lévő otthonba, ahol meg kell szokni az új környezetet, az 

intézmény dolgozóit. Hiszen jól tudjuk, hogy az idős embert nagyon megviseli, ha kiszakítják addigi 

életteréből. Ugyanakkor a családtagoknak, ismerősöknek sem kell órákat utazniuk, hogy 

meglátogathassák hozzátartozóikat. Sok esetben a távolság az, ami miatt egyre ritkábban kerül sor a 

látogatásra. 

Sajnos sem az önkormányzat, sem az állam vagy egyház által fenntartott, sem esetlegesen üzleti 

alapon működő, magántőkéből fenntartott bentlakásos intézmény nincs a város területén. 

Megvalósítása 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). 

 

6.3.1 számú táblázat - Művelődési közintézmények adatai 

Év 
A nyilvános/települési 

könyvtárak száma) 

A nyilvános/települési 

könyvtárak egységeinek 

száma (leltári állomány) 

 

Muzeális 

intézmények 

száma 

 

Közművelődési 

intézmények 

száma 

 

2012 1 52 541 1 1 

2013 1 52 611 1 1 

2014 1 53 958 1 3 

2015 1 51 602 1 4 

2016 1 48 952 1 3 

Forrás: TEIR KSH 

    

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 törvény szabályozza. 

A lakásfenntartási támogatás nagy jelentőségű lehetne az idősek körében, hiszen sokuk számára 
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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 igénybe vehető ellátásokkal, 

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. 

 

6.3.2. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma 

Év 
64 év feletti lakosság száma 

Nappali ellátásban részesülő 

időskorúak száma 

fő fő % 

2012 1491 46 3 

2013 1529 42 3 

2014 1559 41 3 

2015 1588 38 2 

2016 1663 40 2 

2017 1722 n.a. n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

6.3.3. számú táblázat - Időskorúak járadékában 

részesítettek átlagos száma 

év 
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) 

átlagos száma (fő)   

2011 18 

2012 14 

2013 14 

2014 16 

2015 17 

2016 15 

2017 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. 
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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, aki Szentgotthárd Város polgármestere, számot ad 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 
alakítja 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 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.  

 

 

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Az egészséges életmódról, a betegségek 

megelőzéséről szóló felvilágosító előadások, 

programok hiánya/alacsony száma. 

A lakosság minél szélesebb körére kiterjedően 

felvilágosító előadások, programok szervezése. 

Az időskorú népesség aránya magas a 

településen. Közülük sokan egyedül élnek.  

Önkéntes segítői hálózat létrehozása. A szociális 

intézmények feladatellátásában, a szolgáltatások 

mennyiségi, minőségi színvonalának 

emelésében jelentős segítséget nyújthatnak az 

önkéntes segítők. 

Tartós, bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó 

intézményi ellátás lehetősége hiányzik a 

településen. 

Szakosított ellátást (ápolást, gondozást) nyújtó 

intézmény létesítése lehetőségének 

megteremtése. Magántőke, állami szervezet, 

egyházi szervezet bevonása bentlakásos 

intézmény létrehozása érdekében – ehhez a 

feltételek egy részének megteremtése az 

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 Nő Összesen 

Fő a népesség %-

ban 

Mozgássérült 2117 2425 4542 1,77 

Gyengénlátó, 

aliglátó 

509 746 1255 0,49 

Vak 78 103 181 0,07 

Nagyothalló 541 663 1204 0,47 

Siket 99 67 166 0,06 

Súlyos belszervi 

fogyatékos 

469 450 919 0,36 

Mentálisan sérült 

(pszichés sérült) 

653 690 1343 0,52 

Értelmi 

fogyatékos 

745 639 1384 0,54 

Beszédhibás 202 107 309 0,12 

Beszédfogyatékos 166 109 275 0,11 

Autista 55 21 76 0,03 

Siketvak (látás és 

hallássérült) 

36 29 65 0,03 

Egyéb 27 22 49 0,02 

Ismeretlen 29 39 68 0,03 

fogyatékossággal 

élők 

4898 5148 10046 3,91 

Forrás: KSH – 2011. évi népszámlálási adatok 

*Egy személy több fogyatékosságot is megjelölhetett, ezért a fogyatékkal élők száma eltér a megjelölt fogyatékosságok együttes  számától. 

 

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint akkor 577 ezer fogyatékkal élő ember volt 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 rá választ. 2011-ben a fogyatékkal élők száma 457 ezer fő volt, ez a népesség 

4,6 %-át jelenti. Megjegyzendő, hogy a népszámlálás ezen adatsora önkéntes adatszolgáltatásra 

épül, a fogyatékosság „minősítése” szubjektív. Az előző népszámláláshoz képest a magukat 

fogyatékkal élőknek valló személyek száma csökkent, ennek oka lehet módszertani (2011-ben már a 

tartós betegségek külön kategóriában szerepeltek), de származhat abból is, hogy a 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. 



2018. szeptember 19-i testületi ülés előterjesztései. 

 158 

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint a fogyatékkal élők csupán 15 százalékát nem akadályozta 

betegsége, fogyatékossága semmilyen tekintetben sem. 

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 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 behatároltak. 

A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetésre adattal nem rendelkezik az önkormányzat.  

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai anyagok, 

amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, 

foglalkoztatási helyzetéről. 

 

                

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma nemenként 

Év 

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 

férfiak  

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - nők 

 

2012 291 223 

2013 285 223 

2014 286 219 

2015 280 218 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00
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2016 269 206 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

 

 

 

 

    7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek 

száma 

Év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Önkormányzati 

fenntartású 

intézményben 

Egyházi fenntartású 

intézményben 

Civil fenntartású 

intézményben 

2012 3 0 0 

2013 3 0 0 

2014. 3 0 0 

2015. 3 0 0 

2016. 3 0 0 

2017. 3 0 0 
         Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmény 

Fogyatékossági támogatás: a fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az 

esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja – a 

súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül –, hogy anyagi segítséggel járuljon hozzá a 

súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. Fogyatékossági 

támogatásra jogosult az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy, akinek látási-, hallási-, 

értelmi-, mozgásszervi fogyatékosságát, személyiség egészét érintő fejlődésének átható zavarát, 

kromoszóma rendellenességét, illetve halmozott fogyatékosságát megállapították, állapota tartósan 

vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére 

szorul. 

Megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásai: rokkantsági ellátás, rokkantsági 

járadék, rehabilitációs ellátás. 

Emelt összegű családi pótlék: A 18 évnél fiatalabb gyermek után, aki a külön jogszabályban 

meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, 

gondozásra szorul, emelt összegű családi pótlék jár. 

Közgyógyellátás: Közgyógyellátásra jogosult alanyi jogon az, aki után szülője vagy eltartója 

magasabb összegű családi pótlékban részesül. Közgyógyellátási igazolvány kiállítható a szociálisan 

rászorult személy részére is az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 

kiadásainak csökkentésére. A közgyógyellátás igénylésére 2013. január 1. napjától a járási 

hivatalnál van lehetőség. 

Ápolási díj: az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 

hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a nagykorú hozzátartozó, 

ha súlyosan fogyatékos személy, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását, gondozását 

végzi. 

Parkolási igazolvány: Parkolási igazolvány kiváltására jogosult a súlyos mozgáskorlátozott, a 

látási fogyatékos, az értelmi fogyatékos, a mozgásszervi fogyatékos, az autista és a vak vagy 

gyengénlátó. Az igényléshez szükséges kérelem nyomtatványt a kormányablakokban lehet kérni. 

Személygépkocsi szerzési és személygépkocsi átalakítási támogatás: A személygépkocsi szerzési 

és a személygépkocsi átalakítási támogatás a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb 
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fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményeinek fajtái. A szerzési támogatás jármű, 

illetve járműnek nem minősülő kerekesszék vásárlására, míg az átalakítási támogatás 

személygépkocsi automata váltóval vagy más segédberendezéssel történő felszerelésére vagy a 

mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakítására, illetve biztonságos szállítását 

szolgáló eszközzel való ellátására használható fel. 

Védendő fogyasztó: Villamosenergia-ellátás tekintetében a fogyatékkal élő fogyasztókat különösen 

a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, 

különleges bánásmódban kell részesíteni, illetve az olyan jellegű fogyatékkal élő fogyasztókat, 

akiknek az egészségét vagy az életét veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való 

kikapcsolás, vagy annak megszakadása, fizetési késedelem vagy nemfizetés esetén nem lehet 

kikapcsolni. Földgázellátás esetében a fogyatékkal élő fogyasztókat a méréssel, leolvasással, 

számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban 

kell részesíteni, mely lehet, havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen, készpénzben 

történő számlakiegyenlítés lehetőségének biztosítása a felhasználási helyen, az általánostól eltérő, 

de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás, a számla értelmezéséhez az 

érintett engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (így például nagyobb 

betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás), illetve az érintett 

engedélyes üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők földgázellátásban való részvételét 

megkönnyítő egyéb szolgáltatás. 

Utazási kedvezmények: Utazási kedvezményre jogosult korlátlan számban megváltható 

kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött 

kedvezményes bérlettel az a vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló 

igazolás alapján, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes 

igazolványával rendelkezik; a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének arcképes 

igazolványával utazó hallássérült személy; az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója 

magasabb összegű családi pótlékban részesül, a külön jogszabályban meghatározott okmány 

alapján; a fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a külön jogszabályban meghatározott 

okmány alapján. Ugyanilyen kedvezményben részesül a fenti személyekkel együtt utazó kísérő is. 

Utazási költségtérítés: Ha a gyermek beteg, a járóbeteg-szakellátások igénybevételéhez, illetve 

fekvőbeteg gyógyintézetbe történő beutazáshoz, kísérőjével együtt utazási költségeihez támogatás 

jár. Az utazási utalvány kiállítására és a szolgáltatás igénybevételének igazolására jogosult a beutaló 

orvos a szakellátásra, illetve az orvosszakértői vizsgálatra történő 88 beutaláskor, illetve az 

egészségügyi szakellátás orvosa a vizsgálat, a kezelés, a fekvőbeteg intézményből való elbocsátás és 

az ismételt kezelés elrendelésekor. A fogyatékos gyermek ellátását biztosító gyógypedagógiai 

intézmény, korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését nyújtó intézmény és a fogyatékos 

gyermek rehabilitációs célú szolgáltatását biztosító intézmény igénybevételével kapcsolatban 

felmerült utazási költségekhez támogatás jár. A felmerült utazási költség megtérítéséhez utazási 

utalvány kiállítására a szakértői bizottság jogosult. A szolgáltatások igénybevételét az intézmény 

vezetője az erre a célra rendszeresített utazási utalványon havonta igazolja. Az utazási költség 

megtérítését a lepecsételt, felhasznált utazási utalványok alapján a biztosított lakóhelye szerinti 

illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró kormányhivatalok végzik. 

Gépjárműadó kedvezmény: a gépjármű adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján mentes a 

gépjárműadó alól a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személy, valamint a 

súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele 

közös háztartásban élő közeli hozzátartozó egy darab 100 KW teljesítményt meg nem haladó, nem 

személytaxiként üzemelő személygépkocsija után, legfeljebb 13.000,- Ft/adóév erejéig. A kérelmet 

a helyi adóhatóság felé lehet előterjeszteni, és mellékelni kell a mozgássérültség fokát igazoló 

szakorvosi igazolást. 

Akadálymentesítési támogatás: A súlyosan mozgássérült személy a műszakilag akadálymentes 

lakás kialakításához állami támogatást vehet igénybe. A támogatás összege az akadálymentes új 

lakás építéséhez, vásárlásához legfeljebb 300 000 Ft (ha a vásárló vagy a közeli hozzátartozója, 
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élettársa mozgássérült), meglévő lakáson végzett akadálymentesítéshez legfeljebb 300 000 Ft (ha a 

lakás tulajdonosa, vagy az önkormányzati lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal 

rendelkező személy, vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó, élettárs mozgássérült). 

Az akadálymentesítési támogatásra való jogosultság elbírálását hitelintézet végzi a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége álláspontjának figyelembevételével. 

Gyermekgondozási segély (GYES): Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő, a nevelőszülő, a 

gyám a saját háztartásában nevelt gyermek harmadik életévének a betöltéséig ikergyermekek esetén 

a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. 

életévének betöltéséig. A fent említetteken kívül jogosult még a gyermekgondozási segélyre a 

nagyszülő, ha a gyermek az első életévét betöltötte, és gondozása, nevelése a szülő háztartásában 

történik, valamint szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozási segélyről 

lemondanak, és egyetértenek a gyermekgondozási segélynek a nagyszülő részéről történő 

igénylésével. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján 

jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a pénzbeli támogatásnak, az ingyenes 

tankönyvnek, egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságot a lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzője állapítja meg 

egy év időtartamra. 

Étkezési térítési díjkedvezmény: Bölcsődei, óvodai ellátás keretében ingyenes intézményi 

étkezésre jogosult az a gyermek, aki tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, 

amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek. 50%-os normatív kedvezményre 

jogosult az 1-8. vagy azon felüli évfolyamon nappali rendszerben tanuló tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermek.  

Ingyenes tankönyvellátás: A gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a 

tankönyvek a tanulók számára térítésmentesen álljanak rendelkezésre. A nappali rendszerű 

oktatásban résztvevő minden olyan tanuló részére, aki tartósan beteg, illetve a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem, vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd, biztosítani kell, hogy a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív 

kedvezmény). A jogosultságot igazolni a magasabb összegű családi pótlékról kiállított igazolással, 

fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével kell. Az 

igényjogosultságot az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, az iskola által meghatározott 

időben kell bejelenteni. Az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója a jelenlegi szabályozás szerint 

ingyenes tankönyvellátásra jogosult. 

Rendkívüli települési támogatás és lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 

nyújtott települési támogatás: A helyi önkormányzat rendelete határozza meg a támogatás 

összegét és adható gyakoriságát. Szentgotthárd esetében Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete tartalmazza a rendkívüli települési 

támogatás és a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatás nyújtásának részletes szabályait. 

 

Az önkormányzatnál igénybe vehető ellátások 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 igénybe vevői között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos személyek 

is, nyilvántartott adattal azonban nem rendelkezünk. 

 

Támogató Szolgálat 
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A támogató szolgáltatás céljait, feladatait – tevékenységeit a hatályos jogszabályok és az azokhoz 

illeszkedő szakmai irányelvek határozzák meg. 

A támogató szolgáltatás a fogyatékkal élő személy szükségleteinek speciális kielégítését végzi, 

életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek 

fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével. Célja az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel 

támogatása a saját lakókörnyezeten belül és kívül nyújtott tevékenységekkel és a lakókörnyezeten 

kívüli szolgáltatásokkal való kapcsolat megteremtése által. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük felté-

teleiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján a támogató szolgáltatás a tanácsadás, 

esetkezelés, gondozás, háztartási, illetve háztartást pótló segítségnyújtás, szállítás, felügyelet, 

készségfejlesztés, gyógypedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elemeket biztosítja. A szolgáltatási 

elemek lehetővé teszik, hogy a szolgáltatás az igénybe vevő személy számára a szükségletekhez, 

egyéni és környezeti jellemzőkhöz illeszkedő tevékenységet biztosítson. 

A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja a szociálisan rászorultnak minősülő 

súlyos fogyatékos személyek köre: 

 látási fogyatékos, 

 hallási fogyatékos, 

 értelmi fogyatékos, 

 mozgásszervi fogyatékos, 

 pervazív fejlődési zavarokkal küzdő, 

 halmozottan fogyatékos, 

 egyéb fogyatékos. 

 

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 (felügyelet, kísérés). 

A szállítást döntő többségében a fogyatékkal élő kiskorú gyermekek veszik igénybe, mivel speciális 

fejlesztésük érdekében a szombathelyi és rumi közoktatási intézmények tanulói. Ez azért nagy 

jelentőségű, mivel helyi szinten nem biztosított a szociálisan rászorult és nem rászorult kiskorúak 

speciális oktatási-nevelési szolgáltatásokhoz való hozzáférése. A busz szállítási kapacitása 100%-

os. Az inaktív, szociálisan nem rászorult idősebb generáció a szállítás során az egészségügyi és 

szociális intézményekhez való eljutást és a temető járatot veszik igénybe. Temető járatot a szolgálat 

havi 2 alkalommal, minden hónap 2. és utolsó péntekjén működtet. A járat délután 3 órakor indul és 

előre meghatározott megállóhelyeken szállnak fel az igénylők. Az intézmény önerőből 2016. 

decemberében egy új Renault Trafic 8+1 férőhelyes mikrobuszt vásárolt, mely 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. Bizonyos esetekben a szállítási igények maradéktalan teljesüléséhez az intézmény 

másik két gépjárműve is bevonásra kerül. 
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A támogató szolgáltatás ellátási területe: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

településeinek közigazgatási területe (az Önkormányzati Társulás települései: Alsószölnök, 

Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, 

Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Szentgotthárd és Vasszentmihály). A szociális 

alapszolgáltatásokat az elmúlt években több változás érintette. A szociális törvény módosításával az 

alapszolgáltatásokban 2003. január 1-jétől lehetett ún. „speciális alapellátásokat”, így pl. támogató 

szolgáltatást működtetni a fogyatékos személyek részére, közösségi ellátásokat a pszichiátriai 

betegek részére. 

A 2007. évi CXXI. törvény rendelkezett azonban arról, hogy a fent említett szolgáltatások normatív 

állami támogatása megszűnik, így 2009. január 1-jétől már nem tartozott a kötelező önkormányzati 

feladatok közé. A szolgáltatások működését az állam fő szabályként 3 évre megkötött finanszírozási 

szerződések útján támogatta. 

A szolgálatok finanszírozási rendszere ismét 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. 

2018. évre befogadott feladatmutató: 3315. 2017. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 4421, 

7141. A Támogató szolgálat engedélyezett létszámkerete: 5 fő, Működési időtartam: 12 hónap. 

7.2.1 számú táblázat - Támogató szolgáltatást igénybe vevők adatai 2012-től 2017-ig az éves 

statisztikai jelentések alapján 

 

Település 2012.12.31. 2013.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31. 2016.12.31. 2017.12.31. 

Szentgotthárd 21 24 21 26 26 31 

Csörötnek 4 3 3 4 3 4 

Rönök 1 1 1 0 0 0 

Magyarlak 3 2 3 2 3 2 

Rábagyarmat 1 2 2 3 3 3 

Szakonyfalu 1 2 0 0 0 0 

Rátót 1 0 0 0 0 0 

Gasztony 0 0 0 0 0 1 

Vasszentmihály 0 0 0 0 0 2 

Összesen 32 34 30 35 35 43 
Forrás: Intézményi adatok 

 

7.2.2 számú táblázat - 2018. július 31-i ellátotti létszám megoszlása 

szociális rászorultság alapján 

2018. július 31-i ellátotti létszám: 41 fő 
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  Szociálisan rászorult Szociálisan nem rászorult 

Szentgotthárd 7 fő 22 fő 

Magyarlak 1 fő 0 fő 

Szakonyfalu 2 fő 0 fő 

Csörötnek 0 fő 3 fő 

Rábagyarmat 3 fő 0 fő 

Vasszentmihály 0 fő 2 fő 

Gasztony 0 fő 1 fő 

Összesen 13 fő 28 fő 
                           Forrás: Intézményi adatok 

 

A fogyatékosság típusa szerint: értelmi fogyatékos 4 fő, látássérült: 2 fő, mozgássérült 5 fő, 

pervazív fejlődési zavar: 1 fő, halmozott fogyatékosság: 1 fő.  

 
 

 
                              Forrás: Intézményi adatok 

Az ellátottak 71%-a Szentgotthárdon él, míg 29%-uk a kistérségben. 
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A 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szabályozza a személyes gondoskodás 

körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. Térítési díjat minden 

ellátott fizet. 

 

Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban 

Pozitív irányban történő minimális elmozdulást a megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében a 2010. január 1. naptól munkaadó által 

fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összegének emelkedése okozott. A munkaadók szívesebben 

foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű dolgozókat, minthogy a költségvetés részére adó 

formájában megfizessék a (2017. évben) 1.147.500,- Ft/év/fő összeget. A megváltozott 

munkaképességű dolgozók nagyobb mértékű foglalkoztatásában közrejátszik a városban jelentkező 

munkaerőhiány is. 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók esélyegyenlőségét segíti az évi rendes szabadságon 

felüli öt nap pótszabadság biztosítása azoknak, akiknek a rehabilitációs szerv szakvéleménye 

alapján legalább 50%-os az egészségkárosodásuk, vagy fogyatékossági támogatásban, vagy vakok 

személyi járadékában részesülnek. A nyugdíjból, járadékból élő fogyatékkal élők számára az általuk 

végzett munka lehetőséget ad arra, hogy munkavégzésükből származó jövedelem segítségével 

javíthassák életkörülményeiket, valamint megmutassák, hogy nem kevesebbek, legfeljebb csak 

mások és hasznos, értelmes munkára képesek. Az önkormányzat felkarolja és ösztönzi azokat a 

kezdeményezéseket, melyek a fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációját szolgálják. 

 

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. 

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. 

A fogyatékos személyek hozzáférnek mindazon szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz, 

amelyeket a szakmai jogszabályok alapján az intézményfenntartók működtetnek. Kifejezetten 

fogyatékos személyek számára jöttek létre a támogató szolgálatok, amelyek személyi segítést 

végeznek a fogyatékos személy otthonában, illetve szállító szolgálatot működtetnek a fogyatékos 

személyek számára. 

Szentgotthárdon a közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése még nem teljes körű, de 

a Városi Gondozási Központ és 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 2017 

Ápolást, gondozást nyújtó 

intézmény 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Rehabilitációs intézmény 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lakóotthon 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatott lakhatás 0 0 0 0 0 0 0 0 

Átmeneti ellátást nyújtó 

fogyatékosok gondozóháza 
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 

szempontjából az akadálymentesítés nem teljes 

körű. 

Pályázati lehetőségeket kihasználva az 

önkormányzat tulajdonában lévő épületek 

akadálymentesítését meg kell oldani. 

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a 

szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen 

korlátozott személyek nehezebben veszik 

igénybe. Szükséges a támogatásuk a 

szűrőprogramokra történő eljuttatásuk/eljutásuk 

terén. 

Elősegíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél 

nagyobb számban vegyenek részt az 

egészségügyi szűrővizsgálatokon. 

 

 

 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

Szentgotthárdon a civil szervezetek igen aktívak. 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 feladataikat, rendszeresen szerveznek 

programokat, előadásokat, ünnepi rendezvényeket, amelyekhez – ha az adott egyesület igényli – 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alapból 

támogatást nyújt. 

A Szentgotthárdi Civil Fórum tagnyilvántartása 58 tagszervezetet tartalmaz. A Szentgotthárdon 

működő civil szervezetek közül a Civil Fórum tagjai az alábbiak: 

  

I. Környezetvédelmi szekció  
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1. Horgász Egyesület 

2. Kutyabarátok Egyesülete 

3. Pro Natura St.Gotthárd Civil Összefogás 

4. Kertbarátok Egyesülete 

II. Egészségügyi-szociális szekció  

1.   Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület  

2.  Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete  

3.  Harmónia Egészségvédő Kör  

4.  Plébánia Karitász  

5.  Diabétes Klub  

6.  Ifjú Természetjárók Baráti Köre  

7.  Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány  

8. Egészségesebb Jövőért Alapítvány  

9. Galagonya Szívklub  

10. Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Közalapítvány  

11. Szentgotthárdi Életfa Baráti Kör Egyesület   

12. Alfakör  

13. Út Önmagadhoz Program Segítői Kör   

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 Gyermekeiért   

10. Magyarországi Szlovének Szövetsége  

11. Rába-Vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület  

13. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány  

IV. Sport szekció  

1. Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete  

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 és Lelkesek Egyesülete  

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  

12. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak   
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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 vesznek; 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”, amit 2012-ben a Pro Natura St. Gotthard Civil Összefogás 

Egyesület, 2013-ban a Harmónia Egészségvédő Kör, 2014-ben a Nyugdíjas Pedagógusok és 

Barátaik Egyesülete, 2015-ben a Diabétesz Klub, 2016-ban a Máriaújfaluért Egyesület, 2017-ben 

pedig a Szentgotthárdi Énekegyesület kapott. A díjhoz pénzjutalom is jár, amit 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, amit 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 weboldalon 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,  

 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, Szentgotthárd Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete. 

  

A fenti feladatok ellátására az említett civil szervezetekkel támogatási illetve megbízási szerződést 

kötött az Önkormányzat, és ezt tervezi a következő időszakokra 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 

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/


2018. szeptember 19-i testületi ülés előterjesztései. 

 169 

játszanak a rendezvények, melyek finanszírozását az 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. 2017-ban is sor került a közös éves cselekvési programterv kidolgozására, az abban 

kitűzött célok zömmel eredményesen megvalósultak. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017-

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.   

 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 a Hivatal illetékesei között, amelyen 

minden, az együttműködés szempontjából jelentős kérdést megvitattak.  

2017-ben elkészült Szentgotthárd Város Civil Koncepciója, ami összefoglalja azokat a közös 

célokat, melyeket 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 nemzetiség rendelkezik helyi 

nemzetiségi önkormányzattal. Ezen kívül Szentgotthárdon van a székhelye a Magyarországi 

Szlovének Szövetségének, a Szlovén Kulturális és Információs Központ. 

 

A szlovén nemzetiséghez tartozók becsült létszáma 4000-5000 fő Magyarországon, a szlovén 

nemzetiségi önkormányzat által becsült létszámuk 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. A 

Magyarországi Szlovének Szövetsége 1990-ben alakult, és megalakulása óta együttműködik 

Szentgotthárd Város Önkormányzatával. Az együttműködés példaértékű. A Szövetséget 

Szentgotthárd városa az elmúlt 27 évben erkölcsileg és anyagilag is támogatta. Számos rendezvény 

közösen került megszervezésre, ami a város és a nemzetiség érdekeit is szolgálja. Több közös 

nemzetközi rendezvény és magas rangú képviselők fogadása is megszervezésre került. 

Közös projekt a szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep, melynek folytatása mellett egyik fő 

feladat egy galéria létrehozása, melynek megvalósítása folyamatban van. 

 

A KSH 2011. évi népszámlálási adatai szerint Szentgotthárdon a német nemzetiségűek száma: 375 

fő, míg a német nemzetiségi önkormányzat által becsült létszámuk Szentgotthárdon: 300-400 fő, de 

közülük is, akik a német nemzetiségi kultúrához közel állnak kb. 100 fő. 

Szociális helyzetük a szentgotthárdi járásban élő lakosok átlag élethelyzetétől nem eltérő. 

 

A roma nemzetiség roma nemzetiségi önkormányzat által becsült létszáma Szentgotthárdon kb. 

350 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 – mint 

ahogyan a többi nemzetiség esetén is – ennyien jelölték be a nemzetiség, az anyanyelv, a családi, 

baráti közösségben használt nyelv válaszok legalább egyikénél ezt a nemzetiséget. 
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A hátrányos helyzetű roma családok megélhetési problémákkal küszködnek, még abban az esetben 

is nehéz a megélhetésük, ha mindkét szülő dolgozik. A számlák rendszeres feladása is nehézséggel 

jár. Hagyományőrző, kulturális és sport rendezvényeik: Roma Családi Sportnap, Mikulás ünnepség, 

karácsonyváró programmal egybekötve. A nemzetiség a helyi civil szervezetek közül a 

Szentgotthárdi Polgárőrséggel tart szorosabb kapcsolatot. Jövőbeni terveik megvalósítását, 

rendezvényeik megtartását a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott központi finanszírozásból és 

pályázati forrásokból próbálják biztosítani. 

 

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. 

Megállapíthatjuk, hogy Szentgotthárdon a városi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok 

között jó kapcsolat alakult, az együttműködés napi szinten folyik. Ehhez hozzájárultak a 

nemzetiségi önkormányzataink, a nemzetiségi civil szervezetek és az intézményeink is. 

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 tovább vigyék, 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 

KÉZMŰ Kft. is. 

A Főkefe Nonprofit Kft. Savaria Nett Pack gyáregysége rábafüzesi telephelyén megváltozott 

munkaképességű szentgotthárdiaknak, illetve kistérségünkben élőknek biztosít munkalehetőséget. A 

telephely munkaellátottsága jó, folyamatos munkavégzés valósul meg, kórházak számára infúzió 

összeszerelést végeznek. A foglalkoztatottak munkaidejét egyrészt hozzáigazították a 

tömegközlekedéshez, másrészt a cég által bérelt autóbusszal oldják meg a dolgozók közlekedését. 

Önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása témakörnél 

bemutatva. 

9. A Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánossága 

A települési esélyegyenlőségi program készítése az önkormányzat tevőleges bevonásával történt, az 

adattáblák kitöltése alapján létrejött helyzetelemzés alapozta meg a program akciótervét. 

Annak érdekében, hogy a HEP minél szélesebb körben tudja a helyzetképet bemutatni és a 

problémákat feltárni, megkerestünk intézményeket, szervezetek, akik az adatszolgáltatásban 

együttműködtek. A beküldött adatok és információk beépítésre kerültek a programba. 

Az esélyegyenlőségi program végleges elfogadása előtt az önkormányzat képviselő-testülete a 

részletes programot véleményeztetés céljából megküldi a nemzetiségi önkormányzatok részére. A 

képviselő-testület végleges döntését a fentiek ismeretében, tudatában hozza meg. 
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Az esélyegyenlőségi tervet a település a helyben szokásos módon közzéteszi, az önkormányzat 

honlapján:  http://www.szentgotthard.hu/ az elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program 

megtekinthető. 

Az intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatos visszajelzések, észrevételek folyamatosan 

benyújthatók. Az esetleges hozzászólásokat a jegyző összegyűjti, majd az esetleges módosítási 

javaslatokat a képviselő-testület elé terjeszti. A képviselő-testület dönt a módosítások bevezetéséről. 

Az esélyegyenlőségi program öt évre készül. Időarányos megvalósítását, illetve a helyzetelemzésben 

feltártak esetleges megváltoztatását kétévente át kell tekinteni, és a helyi esélyegyenlőségi 

programot felül kell vizsgálni. 

 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

 

1. A HEP IT részletei 

Jövőképünk 

Szentgotthárd Város Önkormányzata legfontosabb célja a városban élő állampolgárok 

jólétének biztosítása, életminőségének javítása, olyan támogatói környezet biztosításával, 

amely 

- erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a társadalmi szolidaritást, 

- kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok 

számára, 

- tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 

 

http://www.szentgotthard.hu/
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 3. melléklete szerint 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következtetései-

ben feltárt 

esélyegyenlő-

ségi probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokk

al 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításáho

z szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1. Közfoglalkoztatás fenntartása, 

résztvevők számának növelése.  

 

 

A tartósan 

munkanélküli, 

aktív korúak 

ellátásában 

részesülő 

személyek 

elhelyezkedési 

esélyei 

jelentősen 

korlátozottak. 

Számukra szinte 

kizárólagos 

elhelyezkedési 

lehetőséget a 

közfoglalkozta-

tás biztosít. 

 

Közfoglalkozta-

tás fenntartása, 

résztvevők szá-

mának növelése. 

Az elsődleges 

munkaerőpiacról 

kiszorult, 

tartósan 

munkanélküli 

réteg legalább 

időszakosan 

munkaviszonyt 

tudjon létesíteni. 

A hátrányos 

helyzetű, 

munkát vállalni 

kész és képes 

ember 

jövedelmet 

szerezzen. 

Szociális 

szolgáltatásterve

zési koncepció 

Kérelem/pályá-

zat benyújtása 

közfoglalkoztatá

s érdekében. 

Hatósági 

szerződés 

megkötése, 

valamint 

szükség esetén 

önkormányzati 

intézmények 

részére önerő 

biztosítása.  

Huszár Gábor 

polgármester 

Lehetőségekhez 

mérten 

folyamatosan. 

Közfoglalkozás-

ba bevont 

személyek 

száma.  

Állami 

támogatás 

igénybevétele. 

Önkormányzat 

költségvetése. 

Folyamatos 

tevékenységgel 

fenntartható.  

2. A nehéz anyagi körülmények 

között élők jelenleginél 

célzottabb támogatása.  

A szociális 

ellátásokban 

részesülő 

személyek 

száma csökken. 

Az ellátásoknál 

a 

jövedelemhatár 

alacsony. 

A jelenlegi, 

önkormányzati 

hatáskörben 

nyújtott 

támogatások 

felülvizsgálata, a 

jövedelem-

határok emelése. 

4/2015. (II. 26.) 
önkormányzati 

rendelet 

Önkormányzati 

hatáskörben 

lévő ellátásokra 

való 

jogosultsági 

feltételek 

felülvizsgálata, 

esetleges 

újraszabályozása

. 

Huszár Gábor 

polgármester 

2023.12.31. Szociális 

ellátásokban 

részesülő 

személyek 

számának 

változása.  

Önkormányzat 

költségvetése 

Folyamatos 

tevékenységgel 

fenntartható. 

Szociális ellátás-

okban részesülő 

személyek 

számának 

utánkövetése.   



2018. szeptember 19-i testületi ülés előterjesztései. 

 173 

3. A csatornázottság további 

bővítése Szentgotthárdon. 

A 

településrészek 

csatornázottsága 

nem teljes 

(Farkasfa, 

Jakabháza). 

Pályázati 

források 

felhasználásával 

a 

csatornázottság 

arányának 

emelése. 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégia 

Pályázati 

források 

bevonásával a 

csatornázottság 

arányának 

növelése.  

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében 

2023.12.31. 

A 

csatornázottság 

aránya érje el a 

100%-ot.  

Pályázati 

források, 

önkormányzat 

költségvetése.  

A pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósági 

szempontok 

alapján 

4. Fiatal Házasok Otthonának 

létesítése Szentgotthárdon. 

Szentgotthárdon 

nincs Fiatal 

Házasok 

Otthona. 

Fiatal Házasok 

Otthona 

kialakítási 

lehetőségének - 

fiatalok lakáshoz 

jutási 

rendszerének 

megvizsgálása. 

Szentgotthárd 

Város 

Önkormányzatá

nak 

Lakáskoncep-

ciója 

Fiatal Házasok 

Otthona 

megvalósítása 

lehetőségének 

megvizsgálása. 

Pályázati 

források 

keresése. 

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében 

2023.12.31.  

Kialakított 

lakások száma 

Pályázati 

források, 

önkormányzat 

költségvetése. 

A pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósági 

szempontok 

alapján. 

5. Bérlakások kialakítása, építése. Az 

önkormányzat 

rendelkezésére 

álló 

lakásszámhoz 

képest a 

szociális 

bérlakásra igen 

nagyszámú 

igénylő van 

várólistán 

Új bérlakások 

építése, már 

meglévő 

ingatlanokban 

kialakítása 

pályázati 

források 

felhasználásával. 

Szentgotthárd 

Város Önkor-

mányzatának 

Lakáskoncep-

ciója 

Pályázati 

források 

keresése. 

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében 

2023.12.31-ig 

Megépített 

lakások száma 

Pályázati 

források, 

önkormányzat 

költségvetése 

A pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósági 

szempontok 

alapján 

6.  Közbiztonság növelését 

szolgáló önkormányzati 

fejlesztések 

A 

közterületeken 

nagyobb számú 

és gyakoribb 

rendőri 

jelenlétre lenne 

igény, a 

térfigyelő 

kamerarendszer 

bővítendő, egyre 

növekvő 

feladatok és 

elvárások a 

közterület-

felügyelet felé. 

A település 

egész területén, 

folyamatosan 

biztosított 

legyen a 

közbiztonság. 

Szentgotthárd 

Város 

Önkormányzatá

nak 

Bűnmegelőzési 

és 

Közbiztonsági 

Stratégiája 

A térfigyelő 

kamerarendszer 

karbantartása, 

bővítése, 

közlekedésbizto

nsági 

intézkedések (pl. 

forgalomlassítás, 

autós, 

kerékpáros és 

gyalogosforgalo

m 

biztonságosabbá 

tétele), a 

rendőri, 

polgárőri és 

közterület-

felügyelői 

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében 

2023.12.31-ig 

Bűnügyi, 

szabálysértési és 

baleseti 

statisztika 

Pályázati forrás, 

önkormányzat 

költségvetése, 

egyéb támogatás 

(alapítvány, cég 

stb.). 

A pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósági 

szempontok 

alapján.  
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jelenlét 

fokozása. 

7. Lakások, intézmények 

energiaracionalizálása, 

energiaigényének megújuló 

energiával való ellátása 

Elöregedő, 

korszerűtlen 

infrastruktúra, 

technológia az 

idősödő 

ingatlanállomán

yban. 

Az 

energiaköltségek 

és a környezet-

terhelés 

csökkentése; a 

lakosság 

eladósodottságá

nak csökkentése. 

Fenntartható 

Fejlődés Helyi 

Programja, 

Zöld 

Szentgotthárd 

Program,  

36/2005. (XII. 

1.) 

önkormányzati 

rendelet 

Fűtés- és 

világításkorszer

űsítés, 

hőszigetelés 

(nyílászárók 

cseréjét is 

ideértve) 

önkormányzati 

tulajdonú 

ingatlanokban, 

más ingatlanok 

esetében erre 

való ösztönzés.  

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében 

2023.12.31. 

Energiaköltsé-

gek alakulása; 

fűtési szezonban 

a levegő 

minősége; 

energiaszolgáltat

ó felé keletkező 

hátralékok 

összegének 

(ezáltal a 

lakosság 

eladósodottságá

nak) 

csökkenése. 

Pályázati for-

rások, önkor-

mányzat költ-

ségvetése. 

A pályázatoktól 

elvárt fenn-

tarthatósági 

szempontok 

alapján. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1. A SZOI Arany János 

Általános iskolában új 

tornaterem kialakítása, a 

SZEOB Játékvár 

Óvodában tornaszoba 

kialakítása. 

A SZOI Arany 

János Általános 

Iskola 

tornaterme régi, 

rossz állapotú, 

nem felel meg a 

követelményekn

ek. A SZEOB 

Játékvár Óvoda 

nem rendelkezik 

tornaszobával. 

A SZOI Arany 

János Általános 

iskolában új 

tornaterem 

kialakítása, a 

SZEOB Játékvár 

Óvodában 

tornaszoba 

kialakítása – 

pályázati 

lehetőségek 

kihasználásá-

val. 

Sportkoncepció Tornaterem és 

tornaszoba 

kialakítása. 

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében 

2023.12.31. 

A létesítmények 

megépítése, 

kialakítása. 

Humán 

erőforrás, 

Pályázati 

források, 

önkormányzat 

költségvetése 

A pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósági 

szempontok 

alapján 

2. A szabadidő kulturált 

eltöltése feltételeinek 

javítása. 

 

A szabadidő 

kulturált 

eltöltése 

feltételei nem 

megfelelően 

biztosítottak a 

gyermekek/fiatal

ok számára. 

A szabadidő 

kulturált 

eltöltése 

feltételeinek 

javítása, a 

szabadidős terek 

rendszeres 

karbantartása, a 

lehetőségekhez 

mérten történő 

folyamatos 

fejlesztése. 

Szentgotthárd 

Város Ifjúsági 

Koncepciója és 

Ifjúsági 

Cselekvési 

Terve 

Szabadidős 

terek kialakítása, 

karbantartása, 

programok 

szervezése. 

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében 

2023.12.31. 

Programok és 

azok 

résztvevőinek 

száma, 

szabadidős terek 

és azok 

használóinak 

száma, a 

szabadidős terek 

állapota, 

felszereltsége. 

Humán 

erőforrás, 

pályázati 

források, 

önkormányzat 

költségvetése 

A pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósági 

szempontok 

alapján 

3. Játszóterek felújítása A 

településrészek 

A városban, 

településrészeke

Sportkoncepció  Pályázati 

lehetőségek 

Huszár Gábor Pályázati 

lehetőségek 

A felújított 

játszóterek 

Pályázati 

források, 

A pályázatoktól 

elvárt 
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közül 

néhányban nincs 

korszerű 

játszótér 

n lévő, még nem 

korszerűsített 

játszóterek 

felújítása. 

keresése; 

településrészi 

civil szervezetek 

bevonása a 

felújításba. 

polgármester függvényében 

2023.12.31. 

száma. önkormányzat 

költségvetése 

fenntarthatósági 

szempontok 

alapján. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1. Nyári táborok szervezése a 

Civil Fórum tagszervezetei 

által. 

A szülőknek, az 

egyedülálló 

anyáknak 

fokozottan 

nehézséget okoz 

gyermekük nyári 

szünidejének 

hasznos 

kitöltése. 

A gyermekek 

nyári 

felügyeletének 

segítése. A 

szünidő egy 

részének 

hasznos 

eltöltésének 

biztosítása.   

Szentgotthárd 

Város 

Önkormányzata 

és a 

Szentgotthárdi 

Civil Fórum 

közös éves 

cselekvési 

programterve 

 

AA tábor 

szervezésében 

részt vállaló civil 

szervezetek 

megkeresése. 

Amennyiben 

ehhez az 

önkormányzat 

anyagi 

támogatását 

igénylik, úgy a 

konkrét adatokat 

(időpont, 

létszám, 

korösszetétel, 

költségvetés-

tervezet) 

tartalmazó 

kérelmek 

benyújtása, 

valamint azok 

elbírálása. 

Megállapodás 

megkötése. 

Igénybe vevő 

gyermekek 

felmérése.  

Huszár Gábor 

polgármester 

Folyamatosan A nyári táborban 

részt vevő 

gyermekek 

száma. 

Humán 

erőforrás, 

önkormányzat 

költségvetése, 

lehetőség szerint 

pályázati 

források 

keresése.  

Folyamatos 

tevékenységgel 

fenntartható. 

 

2. Egészségügyi 

szűrővizsgálatok számának 

és gyakoriságának 

növelése. 

Egészségügyi 

szűrővizsgálatok 

hiánya/alacsony 

száma. 

A szűrések 

körének bővítése 

a betegségek 

korai 

felismerése 

érdekében. 

Egészségügyi 

koncepció 

Az érintettek 

kiértesítése; 

figyelmük 

felhívása a 

lehetőségre. A 

feladatellátás 

megvalósítása az 

egészségfejleszt

ési programban. 

Huszár Gábor 

polgármester 

Folyamatosan Szűrővizsgála-

tok száma, a 

szűrővizsgálatok

on megjelent 

személyek 

száma 

Pályázati 

források 

igénybevétele, 

önkormányzat 

saját 

költségvetése, 

humán erőforrás 

Folyamatos 

tevékenységgel 

fenntartható. A 

szűrővizsgálatok

on megjelent 

személyek 

számának után- 

követése. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1. Az egészséges életmódról, Az egészséges A lakosság Egészségügyi Az érintettek Huszár Gábor Folyamatosan Felvilágosító Pályázati Folyamatos 
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a betegségek 

megelőzéséről szóló 

felvilágosító előadások, 

programok szervezése 

életmódról, a 

betegségek 

megelőzéséről 

szóló 

felvilágosító 

előadások, 

programok 

hiánya/alacsony 

száma. 

minél szélesebb 

körére kiterjedő 

felvilágosító 

előadások, 

programok 

szervezése. 

koncepció kiértesítése; 

figyelmük 

felhívása a 

lehetőségre. 

Megvalósítása 

az 

egészségfejleszt

ési programban 

polgármester programok, 

előadások száma 

és az azon 

résztvevő 

időskorúak 

száma. 

források, 

önkormányzat 

költségvetése. 

tevékenységgel 

biztosítható. 

2. Önkéntes segítői hálózat 

létrehozása. 

Az időskorú 

népesség aránya 

magas a 

településen. 

Közülük sokan 

egyedül élnek. 

Önkéntes segítői 

hálózat 

létrehozása. 

A szociális 

intézmények 

feladatellátásába

n, a 

szolgáltatások 

mennyiségi, 

minőségi 

színvonalának 

emelésében 

jelentős 

segítséget 

nyújthatnak az 

önkéntes 

segítők. 

Szociális 

koncepció, 

Egészségügyi 

koncepció 

Felhívás 

elkészítése és 

eljuttatása az 

érintettekhez. A 

Civil Fórum 

bevonása a 

feladat 

elvégzésébe. 

Huszár Gábor 

polgármester 

2023.12.31. Önkéntes 

segítők létszáma 

Humán 

erőforrás, 

önkormányzat 

költségvetése 

Folyamatos 

tevékenységgel 

biztosítható. 

3 Szakosított ellátást (ápolást 

gondozást) nyújtó 

intézmény létesítése 

lehetőségének 

megteremtése. 

Tartós, 

bentlakásos 

ápolást, 

gondozást 

nyújtó 

intézményi 

ellátás 

lehetősége 

hiányzik a 

településen. 

Intézmény 

kialakítása 

Szentgotthárd 

területén. 

Szociális 

koncepció, 

Egészségügyi 

koncepció 

Pályázati 

lehetőség 

keresése. 

Magántőke, 

állami 

finanszírozás, 

egyházi 

intézmény 

keresése 

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében 

2023.12.31. 

Megvalósult-e 

tartós 

bentlakásos 

intézményi 

ellátás 

Szentgotthárdon

. 

Magántőke, 

állami szervezet, 

egyházi 

szervezet 

bevonása, ill. a 

feltételek egy 

részének 

megteremtése az 

önkormányzat 

által. 

A pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósági 

szempontok 

alapján 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1. Közszolgáltatások-

hoz, egészségügyi 

ellátásokhoz, 

kulturális és 

sportprogramokhoz 

való hozzáférés 

érdekében 

Közszolgáltatások-

hoz, egészségügyi 

ellátáskhoz, 

kulturális és 

sportprogramokhoz 

való hozzáférés 

lehetőségeihez az 

Közszolgáltatá-

sokhoz, 

egészségügyi 

ellátáskhoz, 

kulturális és 

sportprogramok

hoz való 

Szociális 

szolgáltatás-

tervezési 

koncepció 

Pályázati 

lehetőségek 

keresése, 

pályázatok 

beadása és 

megvalósítása.  

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében 

2023.12.31. 

Akadálymentes-

ített közintézmé-

nyek, 

közterületek 

számának 

növekedése.  

Pályázati 

források 

igénybevétele, 

önkormányzat 

saját 

költségvetése, 

A pályázatoktól 

elvárt 

fenntarthatósági 

szempontok 

alapján. 
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akadálymentesítés 

biztosítása. 

akadálymentes 

környezet nem teljes 

körű. 

hozzáférés teljes 

akadálymentes-

ítése. 

humán erőforrás 

2. A fogyatékkal élő 

személyek 

egészségügyi, 

prevenciós 

szolgáltatásokban, 

valamint 

szűrővizsgálatokon 

való részvételének 

elősegítése. 

Az egészségügyi 

prevenciós 

szolgáltatásokat, a 

szűrővizsgálatokat a 

mozgásukban erősen 

korlátozott 

személyek 

nehezebben veszik 

igénybe. Szükséges 

a támogatásuk a 

szűrőprogramokra 

történő eljuttatásuk/ 

eljutásuk terén. 

Elősegíteni, 

hogy a 

fogyatékkal élők 

is minél 

nagyobb 

számban 

vegyenek részt 

az egészségügyi 

szűrővizsgála-

tokon. 

Egészségügyi 

koncepció 

Pályázati 

lehetőségek 

keresése, 

pályázatok 

beadása és 

megvalósítása 

Huszár Gábor 

polgármester 

Pályázati 

lehetőségek 

függvényében. 

2023.12.31. 

Szűrővizsgála-

tok száma, a 

szűrővizsgálatok

on fogyatékkal 

élő részt vevő 

személyek 

száma 

Pályázati 

források 

igénybevétele, 

önkormányzat 

saját 

költségvetése, 

humán erőforrás 

Folyamatos 

tevékenységgel 

fenntartható. A 

szűrővizsgálatok

on megjelent 

fogyatékkal élő 

személyek 

számának 

utánkövetése. 
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Megvalósítás 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa fenntartott intézmények 

vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi a Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósítását. 

A Képviselő-testület a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények 

vezetőit partneri viszony során kéri, hogy támogassák, illetve valósítsák meg a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazottakat. 

 

Az intézményeknek, partnereknek meg kell vizsgálniuk, a program elfogadását követően 

pedig biztosítaniuk kell, hogy a működésüket érintő, az esélyegyenlőség szempontjából fontos 

egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumaikba és iránymutatásokba 

épüljenek be, valamint érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 

programjában részletesen leírásra kerültek. 

Az Önkormányzat garantálja a HEP megvalósulását, végrehajtását; kétévente felülvizsgálja a 

programban meghatározott célok megvalósulását, melynek keretében vizsgálja, hogy a 

helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, felméri a lejárt határidejű intézkedések teljesülését és 

eredményét, szükség esetén módosítja azt, vagy új esélyegyenlőségi programot fogad el. 

 

Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 

kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak (ld. pl. 

a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése). 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervét feltétlenül módosítani szükséges, ha 

megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve amennyiben a tervezett 

beavatkozások nem elégséges módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 

 

Elfogadás módja és dátuma 

I. Szentgotthárd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának tervezetét a településen működő 

nemzetiségi önkormányzatok véleményezték, majd már e vélemények ismeretében 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának állandó bizottságai is megvitatták. Az érdemi 

észrevételek a megvitatást követően a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervébe 

beépítésre kerültek. 

 

II. Ezt követően Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) 2018. szeptember 19-i ülésén megvitatta és ..../2018. 

számú határozatával elfogadta. 

 

 

Szentgotthárd, 2018. szeptember ”…”     

Huszár Gábor 

                    polgármester                                                                                                    
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Tárgy: Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének 

végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, 

szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági 

visszajelzésekre. 

 
 

BESZÁMOLÓ 

 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Beszámoló a város környezeti állapotáról: 

 

1. Az ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatban: 

 

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

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

környezetvédelem szabályozásával, amellyel kapcsolatban az alábbi beszámolót terjesztjük 

elő: 

- A települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezése  

Szentgotthárd város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, 

elszállítására és ártalommentes elhelyezésére az Önkormányzat 2013. április 01-vel a Müllex 

Közszolgáltató Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződést a lakossági szilárd 

hulladékkezelésére. A rendszer állami átalakítása során 2017. április 05. napjától 2017. 

december 31-ig új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötöttünk az STKH 

Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. A 

szerződést 2017. december 5-én megújítottuk így a szerződés szerinti közszolgáltatás 

időtartama 2017. december 5-től 2020. június 30-ig tart.  

 

  A közszolgáltató elmúlt évi tevékenységével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adta: 

„Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

2017. április 5-től látja el közszolgáltatási feladatokat a településen.  A közszolgáltatást 

alvállalkozó bevonásával végzi, aki a korábbi települési szolgáltató társaság. 

A korábbi közszolgáltató szolgáltatási színvonalát emeltük 2017. év folyamán a településen. 

 A közszolgáltatást 2017.07.01. napjától heti rendszerességgel végezzük a településen a 

kommunális hulladék tekintetében. 

 Szentgotthárd településen Zöldudvart (hulladékudvar) működtetünk, ahol a lakosság 

részéről térítésmentesen veszünk át szelektíven gyűjtött hulladékot (19 féle hulladék 

átvétel). 

Feladatainkat a helyi rendelettel és az OHKT 2017. évi előírásaival összhangban végezzük.  

A jövőre vonatkozó terveink: Az OHKT előírásainak és az NHKV Zrt. irányelveinek, 

útmutatásainak betartása mellett magas színvonalú közszolgáltatás biztosítása a település 

polgárai részére. Az integrációval megbízott koordináló szervezet vezetője pillanatnyilag 

kinevezés alatt áll, ezért hosszú távú tervekről egyelőre nem tudunk tájékoztatást nyújtani. 
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(1. sz. melléklet) 

 

  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása alapján 2016. április 01-től 

többek között a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj beszedését és a hátralékkezelés 

feladatait az állam által létrehozott koordináló szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.) látja el. A fenti időponttól 

kezdődően ez a szervezet szedi be a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a 

jogszabályban meghatározott szolgáltatási díjat. A hivatkozott törvény szerint a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. az állami hulladékgazdálkodási 

közfeladat ellátása érdekében kezelheti, nyilvántarthatja az ingatlanhasználó személyes 

adatait.  

A hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása 2018-ra lezárult. Az NHKV Zrt. a 

hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében 

közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. január 1-től a 

Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot (Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt., 

konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft.) bízta meg a díjhátralékok beszedésével összefüggő 

egyes feladatok ellátásával. Ennek köszönhetően 2018 februárjában elindult az elmaradt 

számlák kiállítása a város területén is. 

 

2013. április 01-től a városban kötelező lett a szelektív gyűjtés. A fent idézett levélben 

írtakkal ellentétben a szállítási rend szerint a családi házas övezetben kéthetente történik a 

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

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

hetente, a szeletíven gyűjtött hulladék elszállítása pedig kéthetente történik. A használt 

sütőolaj elkülönített gyűjtésére is lehetősége van a lakosságnak egyrészt a város területén 

kihelyezett központi gyűjtőbe (Smatch üzlet mögött), vagy háztartásonként gyűjtő tégelyben 

lehet gyűjteni. A tégelyben elhelyezett használt sütőolajos hulladék elszállításáról a 

szolgáltató helyi vállalkozón keresztül gondoskodik. A szolgáltató regisztráció alapján 

elektronikus levélben is tájékoztatja a lakosságot a szállítás időpontjáról és a használt sütőolaj 

gyűjtésével kapcsolatos tudnivalókról.  Ennek a hulladékfajtának a gyűjtésére szolgáló 

gyűjtőedényeket is szolgáltató biztosítja. 

- Az STKH NKft.-vel kötött szerződés alapján a közszolgáltató azon lomhulladékot, 

amely gyűjtéséről illetve átvételéről a közszolgáltató egyéb módon nem gondoskodik, 

lomtalanítás keretében az ingatlantulajdonostól évente egy alkalommal veszi át. A 

Közszolgáltató ügyfélszolgálatához, ügyvezető igazgatójához, illetve a településünk 

területén a hulladékgazdálkodási tevékenységet ellátó alvállalkozójához intézett 

többszöri megkeresésünk ellenére az idei lomtalanításra időpontot még nem kaptunk 

meg, illetve a lomtalanítás elvégzésével kapcsolatban megnyugtató válasz a mai napig 

nem érkezett. 

- A szelektíven gyűjtött hulladékok elhelyezésére 2017. június 1-től az STKH Sopron és 

Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.által üzemeltetett hulladék 

(zöld) udvarban van lehetőség. A hulladékudvar heti két alkalommal (kedden és 

csütörtökön 8.00-16.30 óráig), valamint minden hó 1. szombatján 8.00-16.30 óráig tart 

nyitva.  A zöldudvarban  lerakható hulladékok mennyiségéről és fajtájáról a városi 

honlapon,  a szolgáltató elérhetőségein (94/200–563, 

http://www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-uzemeltetese/ ), valamint a 

helyszínen (Szentgotthárd, Nyárfa utca) is van lehetőség tájékozódni.  

http://www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-uzemeltetese/
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- Sajnos idén is sok esetben elektronikai hulladék került ki a közterületekre, valamint 

üveggyűjtő konténerek mellé. A szétbontott elektronikai hulladék már veszélyes 

hulladéknak minősül és így már nem lehetne közterületen tárolni, illetve az 

elszállítására és kezelésére is már más szabályok vonatkoznak. A szétbontott 

elektronikai hulladékoknál az sem megoldás, hogy vegyes hulladékként a szolgáltató 

lerakójába kerül, mert egyrészt ez nem felelne meg a szabályoknak, illetve másrészt a 

lerakóban a hulladékok begyulladását eredményezheti, amely komoly bírságot vonhat 

maga után. A szabálytalanul kihelyezett hulladékokat (elsősorban elektronikai 

hulladékot) összegyűjtését idén is a SZET Szentgotthárdi Kft végezte. Ennek a 

problémának a megoldásához a lakosság eddiginél sokkal hatékony 

együttműködésére lesz szükséges, ennek érdekében pedig sokkal komolyabb 

lakossági propagandára, tájékoztatásra lesz szükség.  

- A hulladék (zöld) udvar megnyitásával egyidejűleg megszűnt a SZET Szentgotthárdi  

telephelyén elhelyezett lom-, illetve építési törmelék gyűjtő konténer. 

- Az év hátralévő részében a háztartási lomok elhelyezésére a hulladékudvarban van 

lehetőség, ahol a lakosság ingyenesen elhelyezheti hulladékát.  

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

hulladékudvarban történik.  

- Szentgotthárdon 2014. március 31-ig 16 db közterületi szelektív hulladékgyűjtő 

sziget működött, amelyeken lehetőség volt a papír, a PET palackok és az üveg 

hulladékok szelektált formában történő gyűjtésére. Ezeket a képviselő-testület 2014. 

januári ülésén hozott döntésének megfelelően a szolgáltató 2014. március 31-ig 

megszüntette és lényegében ugyanezeken a helyszíneken üveg visszagyűjtési pontok 

alakultak ki. A Mártírok úti tömbháznál maradt meg egy szelektív hulladék-gyűjtő 

sziget, mivel ebben a tömbházban nem tudták elhelyezni a szelektív gyűjtőket.  

- A szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésének egyik fontos indoka az volt, 

hogy sajnos folyamatosan problémát jelentett, hogy azokat egyesek illegális 

hulladéklerakónak gondolták és ott hagyták hátra a hulladékaikat, ezért a város utcáin 

közlekedők időnként hulladékhegyeket láthattak a szigetek környezetében. További 

indok volt, hogy a 2013. április 01-től bevezetett új hulladékszállítási és –kezelési 

rendszer kötelezővé tette a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést – így nem volt 

szükség a PET-palack és a papírhulladék gyűjtőkre  emiatt is fontos, hogy a szigeteket 

az üveggyűjtő konténereken kívül meg is lehet szüntetni  az említett Mártírok úti 

kivételével. Sajnos a megszüntetés után az üveg visszagyűjtési pontok környezetében 

sem szűnt meg teljesen a hulladékok illegális lerakása. Ez a néhány embertársunkra 

jellemző érthetetlen viselkedés nem elfogadható, mivel a hulladékudvarban mindenki 

ingyenesen elhelyezheti a lomtalanítási időszakon kívül keletkező háztartási lomokat. 

Az is igaz, hogy nemcsak ilyenek kerülnek ki a közterületre, hanem többször is az 

addig a hulladékgyűjtő szigeten elhelyezhető egyéb hulladék is: papír, PET palack, stb. 

Továbbá még inkább sajnálatos, hogy több helyen háztartási hulladék is kerül ezekbe a 

kukába, vagy környezetükbe. 
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- A háztartásoknál keletkező vegyes, illetve 2013. április 01-től a kötelezően 

elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladék gyűjtéséről és elszállíttatásáról az 

ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni a hulladékkezelési 

közszolgáltatás keretében. Erről már többször tájékoztattuk a lakosságot 

szórólapokkal, a helyi médián keresztül stb. 

- A hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető kisebb utcákban zsákos gyűjtés 

folyik. Az így összegyűjtött hulladék elszállítását egy kisebb autóval végzik heti 

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

megállapodás alapján a SZET Szentgotthárdi KFT. gépjárművével, Rábafüzes, 

Farkasfa, Máriaújfalu városrészeken pedig a közszolgáltató saját gépjárművével. 

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

visszavételi, visszagyűjtési és hasznosítási kötelezettségét. A hordozható elemek 

visszavételi, visszagyűjtési kötelezettségét Magyarországon a RE'LEM Kht. végzi. 

Ennek érdekében az önkormányzat szerződést kötött a CELLA HUNGARICA Forego 

Kft.-vel és a lakosság számára nyilvános gyűjtőpontot létesített a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalban, továbbá a Képviselő-testület 26/2006. (VI.26.) számú 

önkormányzati rendeletében a környezettudatos nevelés érdekében az oktatási 

intézményekben is előírta a lakossági körben keletkező hulladékká vált elemek 

begyűjtésének megszervezését, ezért az önkormányzattal szerződött szervezet az  

intézményekben is kihelyezte a használt elem gyűjtőkonténereket. 

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretében a jogerős 

hatósági engedélyek alapján megtörtént a Szentgotthárd 0146/3. hrsz-ú területen lévő 

egykori törmeléklerakó rekultivációja. Ezt követőn az utógondozás már az 

önkormányzat feladata. 

- Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálását kiemelt ingatlanok (parkok, 

kibővített városközpont zöld felületei) esetén a városi parkfenntartási megállapodás 

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

pedig külön megbízások alapján történik évente két, vagy három alkalommal, illetve 

allergén növények megjelenése esetén A Jakabházi Városszépítő és Hagyományőrző 

Egyesülettel kötött megállapodás alapján a 8-as számú főútvonal megállapodással 

érintett szakaszán (Kodály Z. utca – Jakabháza közigazgatási határ közötti szakasza) 

folyamatosan gyűjtik az elszórt hulladékot. A kihelyezett 6 db hulladékgyűjtő 

(buszmegálló, illegális „autóspihenőkhöz”) ürítése szükség szerint, de legalább hetente 

történik. 2016-tól az Apátistvánfalva felé vezető út mentén elszórt hulladék 

összegyűjtésére is megállapodást kötöttünk az Őr-Nyék Alapítvánnyal, akik évi három 

alkalommal gyűjtik a fenti területen az elszórt hulladékot. Ezúton is köszönjük a fenti 

szervezetek munkáját. 

- 2018-ban önkormányzatunk a SZET Szentgotthárdi Kft-t megbízva több szeméttel 

teleszórt területet is tisztított (Hunyadi úti temető után, Rábafüzesi temető mellett, 

Széchenyi úton, Akasztó-dombon). 

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

Kft. részvételével, valamint az önkormányzat eszköz támogatásával (hulladékgyűjtő 
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zsákok, illetve kesztyűk), többször országos akciókhoz is csatlakozva 

hulladékgyűjtési akciók is zajlanak a város területén. Ezúton is köszönjük a 

munkálatokban résztvevők a segítségét.  

 

Helyi hulladékgazdálkodási terv 

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

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

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

hulladékgazdálkodási tervet is az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség készíti el és a 

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

írja elő a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervek elkészítését, amelyet a 

környezetvédelmi hatóság fogadja el.     

 

2. Levegőtisztaság védelemmel kapcsolatban: 

 

- Regionális Légszennyezettség Mérőállomás: A projekt lényege egy Mosonmagyaróvártól 

Szentgotthárdig, a magyar–osztrák határ mentén húzódó, a levegő szennyezettségét figyelő 

monitoring hálózat kialakítása. Ez öt mérőállomás beszerzését és rendszerbe állítását továbbá 

a monitoring tevékenység (működtetés) 5 évig való finanszírozását jelenti. Szentgotthárdon az 

automata mérőállomást a Széchenyi István Általános Iskola udvarán helyezték el, 2013-ban. . 

A mérőállomás biztosítja a város levegőminőségének folyamatos figyelését. A projekt az idei 

évben lezárult. A mérési adatok a http://levegominoseg.hu honlapon az automata mérőhálózat, 

illetve az értékelés menüpontok alatt érhetőek el. 

- Megoldandó problémát jelent a nem megfelelően gondozott, néha allergén növényekkel 

szennyezett ingatlanok rendbetétele (kaszálása). Szentgotthárd közigazgatási területén első 

fokon eljáró növényvédelmi hatóság külterületi ingatlanoknál a Vas Megyei Kormányhivatal 

Földhivatala, belterületi ingatlanoknál Szentgotthárd város jegyzője. 2015-től  

Szentgotthárdon  az ingatlanok tisztántartásáról (kaszálásáról) a tulajdonosok, használók 

kötelesek május 15-ig, illetve szeptember 15-ig gondoskodni. Ha az ingatlan tulajdonosa, 

használója fenti kötelezettségét nem teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre való eredménytelen 

felhívást követően az elhanyagolt ingatlant a tulajdonos, használó költségére és veszélyére 

rendbe hozattathatja. 20 ingatlan tulajdonosát szólítottunk fel végzéssel a kaszálásra, illetve 

négy ingatlan esetében kényszer kaszálás elrendelésére is sor került. Egy ingatlan esetében 

nem lehet elérni a tulajdonost/tulajdonosokat. 

A visszatérően, évről évre problémás területek tulajdonosait a  SZET Szentgotthárdi Kft. már 

az év elején megkeresi és felajánlja a segítségét megfelelő díjazás ellenében.  

3. A vizek védelmével kapcsolatban: 

 

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

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

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

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

és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak.  

Szentgotthárd közigazgatási területén Farkasfa és Jakabháza városrészek szennyvízcsatorna-

hálózata még nem került kiépítésre, e településrészeken a megfelelő megoldásokat 

mihamarabb meg kell találni.  

 

http://levegominoseg.hu/
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Farkasfa esetében a kiépülőt Máriaújfalui végpontra történő csatlakozás lehetősége nincs meg 

mivel a fajlagos költségei nagyon magasak és nem teszik lehetővé a pályázat 

eredményességét. Jakabháza tekintetében rendelkezünk a Mélyépterv Infrastruktúra Kft. által 

készített tervdokumentációval. A meglévő tervek a városrész szennyvizét a regionális 

hálózatra vezetnék rá. Meggondolandó lenne a 2008-ban kialakított projekt koncepció szerint 

készített tervek átdolgozása azért, hogy a regionális rendszer kihagyásával közvetlenül a 

Szentgotthárd-Rábafüzesi hálózatra csatlakozzon a jakabházi hálózat. Jelenleg a 

megvalósításhoz szükséges források felkutatásán érdemes gondolkodni.  

 

- A közcsatorna hálózatra nem csatlakozott ingatlanokon keletkező szennyvíz 

elszállítása:  

A kistérségi társulás nevében kiírt sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen a társulás 

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

települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére. 

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

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

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

beszámolója jelen előterjesztés 2. számú mellékletében olvasható.  

- A volt zsidahegyi leürítőtelep felszámolására a tulajdonos a környezetvédelmi hatóság 

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

eredményeképpen elvégeztette a terület rekultivációját. A rekultiváció elvégzését követő 5 év 

fenntartási kötelezettség terhelte a tulajdonos Florasca Kft.-t, mely időszak lejárt. 2017. 

októberében a tulajdonos felajánlotta megvételre a területet. A területet az önkormányzat az 

Őr-Nyék Hagyományörző és Harcművészeti Alapítvánnyal  közösen megvásárolta. A területet 

az Egyesület önkormányzati támogatás nélkül gondozza. 

 

4. Zöldterületek fenntartása és kezelése: 

 

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

növényvédelmi munkálatok elvégzéséről az önkormányzattal kötött parkfenntartási 

megállapodás alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. gondoskodik. A zöldterületek 

megfelelő fenntartását a nem megfelelő használatuk (rongálások, lopások, szemét 

elszórása stb.) is akadályozza. 

 Az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd - Máriaújfalui Hársas-tó fenntartási 

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

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

problémákat okoztak az éjszakai rongálások. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is 

birtokba vehették a fürdőzők a Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tó strandját, mivel a 

2014-ben kiépült az ivóvízvezeték már biztosítja az ivóvízvételi-, illetve a zuhanyozási 

lehetőséget is és ezek hiánya már nem akadályozta a strand megnyitását. Idén strand 

területén előírt havi vízminták közül egyszer előfordult, hogy a víz minősége 

valószínűleg a vizsgálatot megelőző nagy mennyiségű és intenzív esőzések miatt nem 

volt fürdésre alkalmas és rövid időre az ÁNTSZ megtiltotta a fürdést a strandon, 

azonban a megismételt vízminőség vizsgálat eredménye már megfelelő volt és fel 

lehetett oldani ezt a tiltást. Ezenkívül a többi vízminta vizsgálat megfelelő eredményt 

hozott.   

mailto:hulladekkezelo@lentihuke.hu
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 Még mindig problémaként jelentkezik a zöldterületek fenntartásával kapcsolatban, 

hogy az eb tulajdonosok nem mindig tartják be a kutyatartásra vonatkozó szabályokat. 

A kutyáikat tiltott területeken futtatják, illetve az ebek által okozott szennyeződéseket 

nem távolítják el. Ez azért veszélyes, mert ahol kisgyerekek is tartózkodnak (parkok, 

játszóterek), ott akár súlyos betegségek kialakulásához is vezethetnek. A  helyi 

környezetvédelmi rendeletünk alapján az állat felügyeletét ellátó személy az állat 

sétáltatása, futtatása során köteles az ebek okozta szennyezés megszüntetésére 

alkalmas zacskót, vagy szennyezés megszüntetésére alkalmas egyéb eszközt magánál 

tartani és ezt a közterület-felügyelők felszólítására bemutatni. Az állat által okozott 

szennyeződés megszűntetése az állat felügyeletével megbízott személy kötelessége.  

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

mennyiségben jelenik meg a városi parkok, közterületek fenntartása során keletkező 

növényi hulladék. A parkfenntartási feladatokkal megbízott SZET Szentgotthárdi Kft. 

a fanyesedéket egy helyen gyűjti és mikor nagyobb mennyiség összegyűlt, akkor 

ledaráltatta és az aprítékot pedig értékesítette, a fűnyesedéket pedig saját maga 

komposztálja. 

 

5. Zajvédelem: 

 

- 2018-ban vendéglátóegység részére nem állapított meg hatóságunk zajkibocsátási 

határértéket. Jelenleg nem folyik eljárás hivatalunkba érkezett zajjal kapcsolatos bejelentések 

miatt.  

- A Szentgotthárd éjszakai csendjének biztosítására létrehozott együttműködés a jelek szerint 

funkcionál – az éjszaka nyitva tartó vendéglátó helyek miatt  bejelentés nem érkezett.  

 

6. Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja: 

 

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

figyelembevételével a képviselő-testület 2016. augusztusi testületi ülésén elfogadta a város új 

(felülvizsgált) környezetvédelmi programját. A környezetvédelmi programunk az alábbi linkre 

kattintva érhető el: 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-koncepciok.html 

A környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Nemzeti Környezetvédelmi 

Program megújítását, illetve felülvizsgálatát követően kell felülvizsgálni. A 2015-2020. 

közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Környezetvédelmi Programot az Országgyűlés 27/2015. 

(VI.17.) számú OGY határozatával fogadta el. Véleményünk szerint a környezetvédelmi 

programunk felülvizsgálatára jelenleg nincsen szükség. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, az előterjesztést megtárgyalni, illetve a város környezeti állapotáról szóló beszámolót 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat: 

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-koncepciok.html
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1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 

környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, 

szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 

környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a  köztisztasággal, 

szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolóval kapcsolatban az alábbiakat 

határozza meg: ..... 

 

Határidő:  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 19. 

 

         Huszár Gábor 

                                                                                                polgármester 

 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 
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Tárgy: Köznevelési intézmény beszámolója (SZEOB) 
 

 

B E S Z Á M O L Ó 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 19-i ülésére 

 

Tárgy: Köznevelési intézmény beszámolója (SZEOB). 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése alapján a 

fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy 

az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. A Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója elkészítette és megküldte a fenntartó számára az 

előző tanévről szóló beszámolóját (lásd: 1. számú melléklet). Ez a beszámoló mind tartalmi, 

mind formai területen a köznevelési törvényben megfogalmazottak, az ott előírt 

szempontoknak megfelelően készült. 

 

Az elkészített anyag részletes, minőségi munkavégzésről ad számot. Tartalmazza a 

feladatellátást jellemző adatokat, férőhely kihasználtság, vezetési szerkezetet, álláshely 

összetételt. Továbbá a szakmai munkaközösségek működését, tanköteles gyerekek ellátását, 

gyermekbalesetek statisztikáját, a kötelező továbbképzéseket, az óvodai ünnepeket, a 

szülőkkel történő kapcsolatok formáit. 

A dokumentum tájékoztat az óvoda és az iskola közötti átmenet lehetőségeiről, külső 

kapcsolatokról,  a gyermekvédelmi-, valamint az SNI-s feladatok ellátásáról, a hitoktatás 

lehetőségről. Az óvodai neveléssel kapcsolatban az egészséges és környezettudatos életmódra 

nevelésről, valamint a nemzetiségi nevelésről is beszámol. Az anyag tartalmazza az óvodába 

járó gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését, illetve az intézményi 

dokumentumok felülvizsgálatának szabályozását és értékelését is. 

  

A TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00019 számú,  „A szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és 

energetikai felújítása” pályázati projekt keretében az óvoda tornaszobával és közösségi 

helyiséggel is bővül. A munkálatok napokon belül megkezdődnek. 

 

Önkormányzati feladatként a gyermekétkeztetést továbbra is külső szolgáltató (JustFood Kft) 

megbízás alapján végzi. 

 

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

szíveskedjen. 

 

 

 

Határozati javaslat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „SZEOB Intézményvezetői 

beszámoló a 2017/2018-as nevelési évről” c. beszámolót az Előterjesztés 1. sz. melléklete 

szerint megismerte és 

A./ elfogadja 

B / az alábbi kiegészítéssel fogadja el: …………………………………………………………. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester 

     Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató 

 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 05. 

       

          Huszár Gábor 

                      polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Iktatószám: Szsz./336. -10./2018.sz. 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

1. Bevezető 3. old. 

2. Alapító okirat szerinti feladatellátás  6.old. 

3. Feladatellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtáság 7.old. 

4. Intézményszervezet, vúezetési szerkezet, álláshely összetétel 15.old. 

5.  Szakmai munkaközösségek működése, feladat ellátása 21.old. 

6. Tanköteles gyermekek ellátása 22.old. 

7. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések értékelése, 

gyermekbalesetek száma 

23.old 

8. Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai szünetek  24.old 

9. Továbbképzések  27.old. 

10. A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás 29.old. 

11. Az óvoda-iskola átmenet támogatása 31.old. 

12. Külső kapcsolatok 32.old. 

13. Gyermekvédelmi feladatok ellátása 33.old. 

14. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok 34.old. 

15. Óvodai hittan 34.old. 

16. Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenységek 35.old. 

17. A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, 

tevékenységek 

36.old. 

18. Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos programok, tevékenységek 37.old. 

19. A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése 38.old 

20. Intézményi dokumentum felülvizsgálat  39.old 

21. Összegzés, lehetőségek számbavétele 40. old. 

22. Legitimációs záradék 41. old. 
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Intézményvezetői beszámoló a 2017/2018-as nevelési évről 
 

BEVEZETŐ 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde székhely óvodája (Játékvár 

Óvoda) 10 gyermekcsoporttal, 240 férőhelyszámmal, a SZEOB Micimackó Tagóvodája és a 

SZEOB Csillagvirág Tagóvodája 1-1 csoporttal 25-25 férőhellyel, a SZEOB Tótágas 

Bölcsődéje 5 gyermekcsoporttal 68 férőhellyel látta el 2017/2018- as nevelési év feladatait. A 

SZEOB teljes, engedélyezett álláshelyeinek száma 61.   

A 2017/2018- as nevelési évben is problémát okozott az évek óta fennálló állandó személyi 

feltételek biztosítása.  

A székhely óvodában szeptembertől minden tartósan távollévő kolléganő álláshelyét be tudtuk 

tölteni. A korábbi évekhez hasonlóan ebben a nevelési évben sem tartott ez sokáig, mivel 

novemberben egyik helyettesítő kolléganő bejelentette távozási szándékát. Sajnos újabb 

helyettesítőt nem tudtunk alkalmazni. Az óvodapedagógus hiányt eseti helyettesítésekkel 

pótoltuk. Februárban egy helyettesítő kolléganő nyugdíjba vonult, újabb helyettesítő 

óvodapedagógust sajnos nem találtunk. A 2 kolléganő helyettesítése az elrendelt eseti 

helyettesítésekkel sem jelentett megoldást, ezért a gyermekek zökkenőmentes nevelését 1 fő 

nyugdíjas óraadó pedagógus heti 10 órában segítette. Az óvodapedagógus hiány mellett 

hosszabb az állományban lévő pedagógusok tartós betegsége valamint a nevelő oktató munkát 

közvetlen segítő kolléganőink és a vezető tartós betegsége is nehezítette a gyermekek 

maximálás ellátását.  

A gazdasági szempontból sem könnyű nevelési évünket a személyi feltételek hiánya mellett  

tovább nehezítette az, hogy nem volt biztosítható a csoportonkénti két óra átfedési idővel a két 

óvónő egyidejű jelenléte. Ezt a vezetők  csoportban töltött idejének konkrét elrendelésével 

orvosoltuk.  

Az óvoda valamennyi dolgozója, többletfeladatok vállalásával, túlórákkal biztosította a 

gyermekek zavartalan óvodai nevelését. Az udvar és az épület tisztántartásában, 

rendezettségében köszönet illeti az évek óta visszatérő, intézményünkben alkalmazott 2 fő 

közcélú foglalkoztatottat.  

Székhelyóvodában az óvodapedagógusok 242 napot, dajkáink összesen 702 órát 

helyettesítettek.  

 

 

2018. május 30-i képviselőtestületi ülésen megszavazták a hosszú ideje húzódó SZEOB 

Játékvár Óvodája 11. csoport újranyitásának kérelmét. A csoport karbantartási munkálatai 

(festés, padlózat cseréje) megtörténtek, a vizesblokk felújítása még megoldásra vár. A szűk 

költségvetési keret sajnos semmilyen egyéb karbantartást, felújítást nem tett lehetővé. Az évek 

óta hőn áhított tornaterem és közösségi helység pályázatból és önkormányzati támogatásból 

készül el. Az anyagi források hiánya miatt a munkálatok a 2017/18-as nevelési évünkben a 

várakozásokkal ellentétben még nem kezdődtek el.   

A nyár során a TÁVHŐ által üzemeltetett fűtéskorszerűsítés elkezdődött. Ez a székhely óvoda 

udvarrészét jelentősen érintette, hiszen a régi csövek cseréje miatt játékeszközt és fákat is el 

kellett távolítani. A munkálatok még folynak, bízunk a teljes, biztonságos, szép 

helyreállításban.  

 

A SZEOB Micimackó Tagóvodában és a SZEOB Csillagvirág Tagóvodájában szerencsére az 

egész évben változások nélkül biztosított volt a személyi feltétel.  
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A SZEOB Csillagvirág Tagóvodája tagóvodavezetőjének beszámolójából idézve: 

„Törvény szerint a fenntartónak kell biztosítania az intézmény működéséhez szükséges 

feltételeket… Jelenleg is a mindenkori közmunkaerő függvényében kerül sor a fűnyírásra, 

némi udvari munkára.  Kisjavítások, karbantartási munkák egyéb  férfi erőt, vagy műszaki 

hozzáértést igénylő feladatok  csak külön kérésre valósulhatnak meg.”  

„Továbbra is elsődleges szempont volt a takarékos gazdálkodás. Várjuk az 

elutasított  pályázatunk fellebbezésére a  pozitív  hivatalos választ.  

„Bár szakmai eszköztárunk még mindig elfogadható, sajnos egyre több foglalkozási 

eszköz (játék) szorul cserére az elhasználódás miatt. A meglévő, a még újra használható 

dekorációk, eszközök, tárolására eddig használt padlástér ősszel lebontásra került, a tűzoltó 

hatóság kérésére. Helyette a beígért polcrendszert, takarófóliával nem kaptuk meg. Félő, hogy 

az ott tárolt dolgaink teljesen tönkre mennek. A pincében a közelmúltban tönkrement a 

szennyvíz szivattyú. Annak ellenére, hogy még aznap kicserélték, elöntötte a pincét a 

szennyvíz. Ott tárolni innentől semmit nem lehet.”    

„A sikertelen pályázat tükrében  fontossági sorrendet felállítva költségvetésünk lehetőségei 

függvényében szeretnénk még néhány szintén sürgős felújítást (pl. utcafronti kerítés cseréje; 

kerti padok újralécezése) elvégezni, valamint  öltöző szekrényeket ágyakat lecserélni. „   

Ez úton is kérem a fenntartónkat, elsősorban Csörötnek község önkormányzatát, 

polgármesterünket, hogy legalább a legfontosabb balesetmegelőző intézkedéseket hajtsák 

végre.” 

A SZEOB Micimackó Tagóvodájában a nyári karbantartási munkálatokat közhasznú 

dolgozók végezték. Pályázati segítséggel, önkormányzati támogatással végre megkezdődhetett 

az épület tetőcseréje, felújítása. A leállás alatt megtörtént az udvari játékok javítása, festése, 

valamint a mosdók, folyosó tisztasági festése. A csoportszobában a világító testek cseréje csak 

részben valósult meg.  

A tagóvodák karbantartási lehetőségei az önkormányzatok beszűkült anyagi forrásai 

mellett elmaradnak a kívánatostól. 

  

Bölcsődei intézményegységünkben az állandó személyi feltétel szeptembertől biztosított volt. 

A 2017-18-as nevelési évben már 5 csoportszobában, 68 férőhelyen tudtuk biztosítani a 3 év 

alatti gyermekek ellátását. Jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek 

megfelelően indítottuk el a nevelési évet. Év közben 2 kisgyermeknevelő és egy bölcsődei 

dajka kérte közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetését külföldi munkavállalás illetve 

elköltözés miatt. Utánpótlásukat azonnal biztosítani tudtuk.  

A bölcsődei épületben lévő szolgálati helyiség felújítása befejeződött, illetve az új 5. csoport 

és hozzátartozó átadó, mosdó ajtajait is ki tudtuk cserélni. A szűk költségvetés miatt elmaradt 

a minden évben fokozatosan megvalósuló csoportfestés, bútorzat, játékok cseréje. 

 

Egyetlen nevelési év sem múlik el hatósági ellenőrzések nélkül. 

A 2017/2018-as nevelési évben az ÁNTSZ átfogó ellenőrzést tartott a SZEOB Játékvár 

Óvodájában, a SZEOB Micimackó Tagóvodája, Csillagvirág Tagóvodájában illetve a SZEOB 

Tótágas Bölcsődéjében. A hatóságok az ellenőrzések során jelentős hiányosságot, 

szabálytalanságot nem találtak.  

Az udvari játékeszközök szabványossági felülvizsgálata során 20 db. eszközt és a 

hozzátartozó ütéscsillapító talajt vizsgálták. Az intézmény odafigyelését dícséri, hogy minden 

eszköz újabb 4 évre szóló „megfelelt” minősítést kapott.  

A 2013-ban bevezetett pedagógus életpályamodell részeként a pedagógusok 

minősítése minden évben megvalósul. A 2017/18-as nevelési év újdonsága az országos 



2018. szeptember 19-i testületi ülés előterjesztései. 

 192 

szakmai ellenőrzés elindulása, a tanfelügyet. A 26 fős óvodapedagógusi létszámból 13 fő 

(50%) PEDII. kategóriában van. Az életpálya modell szociális szférára való kiterjesztésével a 

bölcsődében, diplomával rendelkező kisgyermeknevelők is bekapcsolódtak a minősítésbe. A 

pedagógus munkakörben dolgozó 4 főből 1 fő már PED II. kategóriában 1 fő PED I 

kategóriában 2 fő pedig gyakornok kategóriában van.  A SZEOB Egyesített Óvodák 

intézményegységében a 2017/2018-es nevelési évben 3 fő vezetői tanfelügyeleti, 2 intézményi 

tanfelügyeleti ellenőrzést folytatott le az Oktatási Hivatal. Intézményünkben 5 fő minősítése 

történt meg, mindannyian „megfelelt” minősítést kaptak. A   belső ellenőrzésben 3 fő vezető 3 

fő pedagógus, 3 fő kisgyermeknevelő, 1 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő dajka kolléganőnk vett 

részt. Az ellenőrzés teljes egészében az intézmény Belső Önértékelési Szabályzatában 

meghatározottak valamint a szociális szférára vonatkozó ágazatspecifikus szabályzat szerint 

valósult meg. 

A SZEOB Játékvár Óvodája ismét büszkélkedhet a Soproni Egyetem Benedek Elek 

Óvodapedagógiai Karának „Bázis Óvodája” címével. A magas színvonalú 

nevelőmunkánknak köszönhetően, folyamatosan jelentkeznek hozzánk szakmai gyakorlatra 

óvodai nevelés területhez kapcsolódó képzésben részt vevő hallgatók. A gyakorlaton 

résztvevők közül 6 fő óvodapedagógus jelölt, illetve a 1 fő pedagógiai asszisztens, és 2 fő 

dajka képesítést megszerezni kívánó volt. E nevelési évben csökkent a dajkaképzésben részt 

vevők száma. Az összes gyakorlat ideje 16 hét, közel négy hónap volt. Pedagógiai asszisztens 

végzettséget megszerezni kívánó hallgató első alkalommal kérte fel intézményünket 

gyakorlati helyként. A SZEOB Micimackó Tagóvodájában is teljesítette kötelező gyakorlatát 

1 fő óvodapedagógus jelölt.  

 

A törvényi és jogszabályi előírásokat betartva intézményünkben minden évben 

felülvizsgáljuk, aktualizáljuk a szabályzatainkat. 2017 októberében szükséges volt a házirend 

az SZMSZ a Pedagógiai program felülvizsgálata. 2018. januárban a Belső Önértékelési 

Programot vizsgáltuk felül, márciusában elkészült, a nevelőtestületi elfogadás után a Társulási 

Tanács által jóváhagyott, újabb öt évre szóló Továbbképzési Program. Ebben az intézmény a 

vezetői, a fejlesztőpedagógusi és a mentorpedagógusi szakdiploma megszerzését preferálja. 

2018. június 30.-ig elkészítettük az intézmény Honvédelmi Intézkedési Tervét is.  

Intézményünk a jogszabályokban, s belső szabályzataiban meghatározottak szerint 

látta el feladatait a 2017/2018-as nevelési évben.  

 

A 2017/2018-es nevelési év jelentős többletterhet rótt az intézmény valamennyi 

alkalmazottjára. Köszönet és hála kitartó munkájukért. Áldozatvállalásuk nélkül a 

kisgyermekek egészséges, biztonságos, szeretetteli nevelése nem lett volna biztosítható.  

 

Várakozással tekintünk a következő nevelési év elé, bízunk abban, hogy székhely óvodánk 

végre megújulhat, hogy az itt nevelődő szentgotthárdi gyermekek mindent igényt kielégítő 

tárgyi környezetben élhetnek, játszhatnak, fejlődhetnek. 

 

 

1. Alapító okirat szerinti feladatellátás (2018. május 31.-i adatok) 

 

Alapító okirat szerint ellátott feladat 

 

nevel

ésben 

résztv

ebből a 

többi 

gyermekkel 

együtt 

ebből 

nemzetisé

g-hez 

tartozók 

Alapító 

okirat 

szerinti 

maximál

Férőhel

y 

kihaszná

lt-ság % 

napi 

nyitv

a 

tartás 

napi 

nyitv

a 

tartás

csoport

ok 

száma 
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evő 

össze

s 

fő 

nevelhető 

sajátos 

nevelési 

igényű 

gyermekek 

óvodai 

nevelése 

fő 

óvodai 

nevelése 

fő 

i-san 

felvehet

ő 

gyermek

-létszám 

tól-ig i óra 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

229 

(SNI-

vel 

232) 

2 50 240 97 
5.30-

17.30 
12 10 

Telephely: 

Tótágas 

Bölcsőde, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

16. 

66 - - 68 97 
5.30-

17.30 
12 5 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 

Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

20 

(SNI-

vel 

21) 

1 20 25 84 
6.00-

16.00 
10 1 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

18 _  25 72 
7.00-

16.00 
9 1 

 

Intézményünk óvodai intézményegységében a 2017 szeptemberétől 3 éves kortól kötelező 

óvodai nevelésben való részvétel minden igényét kielégítettük. Az óvodai nevelésben való 

részvételi kötelezettségének minden arra kötelezett gyermek eleget tett, 96%-ban 

intézményünkben. A többi gyermek vagy más településen (tartózkodási címének megfelelően), 

vagy külföldön jár óvodába. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek különleges, speciális végzettségű szakemberekkel történő 

fejlesztése továbbra is csak intézményi kereteken kívül biztosítható (logopédus, 

pszichopedagógus, konduktor, gyógytestnevelő). Konduktor szakember hiány miatt a 

mozgásfogyatékos gyermek speciális ellátását csak szülői együttműködéssel tudtuk 

megvalósítani. A körmendi Pedagógiai Szakszolgálat konduktora túlterheltsége mellett 

vállalta, hogy Körmenden heti egy alkalommal végzi a gyermek fejlesztését, egy alkalommal 
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pedig irányítja a helyi gyógytestnevelő fejlesztő munkáját óvodánkban. Fenntartónk az 

intézmény költségvetésében e feladatok ellátására biztosítja a fedezetet. 

 

2. Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság az óvodai és bölcsődei 

intézményegységben  

      2.1. adattáblák 

Óvodás gyermekek létszám mutatói 

A feladat ellátási 

hely megnevezése 
SZEOB Játékvár Óvodája 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 
240 fő 

Óvodai csoportok 

száma 
10 

 01.szept. 01.okt. 31. dec. 31. máj. 

Óvodás gyermekek 

létszáma 
227 227 225 229 

Tényleges 

gyermeklétszám 

alapján 

meghatározott 

csoport átlaglétszám 

fő/csoport 

23 23 23 23 

SNI-vel felszorzott 

létszám 
228 230 228 232 

SNI-vel felszorzott 

gyermeklétszámmal 

számított csoport 

átlaglétszám: 

fő/csoport 

23 23 23 23 

Étkező gyermekek 

létszáma 
227 227 225 229 

Félnapos óvodás - - - - 

Veszélyeztetett gy. 

létszáma 
2 2 2 2 

Hátrányos helyzetű 

gy. létszáma: 
- - - - 

A nemzetiséghez 

tartozók létszáma 
51 51 50 50 

 

A csoportok átlaglétszáma a köznevelési törvényben meghatározott 20 főhöz képest 23 fő, ami 

viszonylag magas. Az étkezést minden gyermek igénybe veszi. A 2016 szeptemberétől érvényes 

szabályozások szerint a gyermekek közel 65%-a, valamilyen jogcímen ingyenesen étkezhet az 

óvodában. Ez az arány havonta is változhat és tapasztalataink alapján évről évre növekszik, 

vélhetően a nagyobb számú nagycsaládosok, és a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermeklétszám miatt. 
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Óvodásgyermekek létszám mutatói 

A feladat ellátási hely 

megnevezése 
SZEOB Csillagvirág Tagóvodája 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 
25 

Óvodai csoportok száma 1 

 01.szept 01.okt 31. dec. 31. máj 

Óvodás gyermekek létszáma 17 18 19 20 

SNI-vel felszorzott létszám 18 19 20 21 

Étkező gyermekek létszáma 17 18 19 20 

Félnapos óvodás 1 1 1 1 

Veszélyeztetett gy. létszáma - - - 4 

Hátrányos helyzetű gy. 

Létszáma: 
2 2 2 2 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű  
7 8 9 9 

A nemzetiséghez tartozók 

létszáma 
10 10 11 12 

 

Óvodásgyermekek létszám mutatói 

A feladat ellátási hely 

megnevezése 
SZEOB Micimackó Tagóvodája 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 
25 

Óvodai csoportok száma 1 

 01.szept 01.okt 31. dec. 31. máj 

Óvodás gyermekek létszáma 14 15 15 18 

Étkező gyermekek létszáma 14 15 15 15 

Félnapos óvodás 0 0 0 0 

Veszélyeztetett gy. létszáma 0 0 0 0 

Hátrányos helyzetű gy. 

Létszáma: 
0 0 0 0 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű  
0 0 0 0 

A nemzetiséghez tartozók 

létszáma 
0 0 0 0 
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A SZEOB Játékvár Óvodájában az intézménybe beíratott gyermekek és a hiányzások 

trendvizsgálata 

 

 
 

 

 
 

A köznevelési törvény az óvodai csoportok minimális létszámát 13, maximális létszámát 25, 

átlaglétszámát 20 főben határozza meg. Intézményünk óvodai csoportjaiban, ebben a nevelési 

évben évkezdetkor maximális létszámtól való eltérésre fenntartói engedélyt kérnünk nem 

kellett. Év közben azonban 3 csoportot is 26 főre kellett duzzasztanunk.  

Nevelési év közben, szülői kérelemre, kizárólag a Játékvár Óvodában, 3 gyermek óvodai 

jogviszonya szűnt meg, 2 fő családja elköltözött Szentgotthárdról, 1 főt vidéki kis óvodába 

irattak át. Év közben 3 fő 3. életévét betöltött- kötelező óvodáztatásban részt vevő - 

kisgyermek felvételét kérték a Játékvár Óvodába, mivel a családok Szentgotthárdra költöztek. 

A nyár folyamán újabb családok jelentették elköltözési szándékukat, így további 3 gyermeket 

kellett törölni a nyilvántartásból. 

A Játékvár Óvodában az összesen 3 fő sajátos nevelési igényű gyermeket a köznevelési 

törvény 4. melléklete, valamint a Szakértői Bizottság szakvéleményei alapján a csoportok 

létszámainak számításánál kettő és három gyermekként kell figyelembe vennünk.  

 SZEOB Tótágas Bölcsődéje  



2018. szeptember 19-i testületi ülés előterjesztései. 

 197 

 

Hónapok 

Beíratott gyermekek 

száma, akik 

ellátásban 

részesültek és az 

adott hónapban 10 

napnál többet nem 

hiányoztak összesen 

(fő) 

Férőhely hány 

%-a 

Tanúsítvány 

szerint 68 

férőhelyre 

Havi beíratott 

létszám 

Nyitva-

tartási 

napok 

2017. 2018. 2017. 2018. 2017.   2018. 2017/2018

116 Szeptember 46  69  47  21  

Október 51  79  54  22  

November 47  79  54  21  

December 46  79  54  16  

Január  48  85  58  22 

Február  53  86  59  20 

Március  51  97  66  19 

Április  64  97  67  19 

Május  65  100  68  21 

Június  56  100  68  21 

 

A statisztikai adatokból jó látható, hogy havi szinten a 10 napnál több napot hiányzó 

gyermekek létszámát az idevonatkozó jogszabály szerint nem lehet figyelembe venni a 

normatíva igénylése esetén. 

 

Feladat ellátási hely 

megnevezése 

           

                              SZEOB Tótágas Bölcsődéje 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 

68 fő 

Bölcsődei csoportok száma 5 

 szept.1 okt. 30. dec 31. május 31.   

Bölcsődés  gyermekek létszáma 38 54 54 68 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 
1 1 1 - 

Hátrányos helyzetű - - - - 

a Gyvt..21B.§ (1) bekezdés a) 

pontja szerint, a jövedelmi helyzet 

miatt ingyen étkező 

15 18 19                   30 

Tartósan beteg 1 1 1 3 

Három vagy több gyermekes 

család gyermeke 
2 2 2 4 

 

 
    

A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a 2017/2018-as nevelési évben 68 gyermek felvételére került 

sor. A gyermekek 87%-a fizet gondozási személyi térítési díjat. A gyermekek 47%-a étkezhet 

ingyenesen. A 2017/2018-as nevelési évben a decemberi adatok alapján 54 gyermek 

felvételére került sor, a beszoktatás folyamatos, április hónapban értük el 68-as létszámot. A 
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felvétel eredményéről a szülőket írásban tájékoztattuk. Felvétel során az idevonatkozó 

jogszabályi környezetnek megfelelően elsőbbséget élvezett az a gyermek, akinek mindkét 

szülője a munkaerőpiacon való részvétel miatt nem tudja gyermeke napközbeni ellátását 

biztosítani, illetve a szociálisan hátrányos helyzete indokolttá teszi az egészséges fejlődés 

miatt az intézményi nevelést, gondozást, étkezést.  

 

A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének csoportonkénti kimutatás 

 

csoportok 
a csoport 

típusa  
szept. 01. okt. 30. nov. 30. dec. 31. jan. 29. 

 

Misi mókus kisóvodás 6 13 12 12 13  

Napsugár csecsemő 8 8 10 10 11 

Sün Balázs kisóvodás 13 7 7 7 14 

Pöttyös 

Katica 

vegyes 
4 14 14 14 8 

Pillangó 

Panna 

kisóvodás 
7 12        11 11 12 

csoportok 
a csoport 

típusa 
febr. 29. márc.31 ápr.29. máj.31. jún.30. 

Misi mókus kisóvodás 13 13 13 14 14 

Napsugár csecsemő 12 14 14 14 14 

Sün Balázs kisóvodás 14 14 14 14 14 

Pillangó 

Panna 

kisóvodás 
12 14 14 14 14 

Pöttyös 

Katica 

vegyes 
8 10 11 

 

12 
12 

 

Az érvényes szabályozások szerint történik a gyermekcsoportok kialakítása, azaz a 2. 

életévüket be nem töltött gyermekeket egy csoportszobában helyezzük el, a csoportlétszám 12 

fő. A bölcsődébe felvett gyermekekről a jogszabályban meghatározott módon nyilvántartást 

vezetünk. A felvétel napján minden gyermeket, mint igénybevevőt rögzítünk a TAJ alapú 

nyilvántartásban, a szolgáltatás igénybevételéről, a hiányzásról napi szinten jelentést 

készítünk, minden hó 15-ig önellenőrzést teszünk a KENYSZI felületén, hogy ellenőrizzük az 

előző havi jelentések tartalmát.  

Az igénylések megtörténtéről napi szinten jelentési kötelezettsége van az intézményegység-

vezetőnek. 

 

2.2. adattábla, nem magyar és kettős állampolgárságú gyermekek 

 
Nem magyar 

állampolgárságú 

gy. létszáma 

 

Nemek 

aránya 
A gyermekek korösszetétele 

fiúk 

 

lányok 

 

3 

éves 

 

4 

éves 

 

5 

éves 

 

6 

éves 

 

7 

éves 

 

Székhely: 

SZEOB Játékvár 

Óvodája, 9970 

1 1 -- -- -- -- -- 1 
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Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 14. 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 Magyarlak, 

Temető u. 1. 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

 

 
Kettős 

állampolgárságú 

gy. létszáma 

 

Nemek 

aránya 
A gyermekek korösszetétele 

fiúk 

 

lányok 

 

3 

éves 

 

4 

éves 

 

5 

éves 

 

6 

éves 

 

7 

éves 

 

Székhely: 

SZEOB Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 14. 

3 1 2 1 1 1 -- -- 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 Magyarlak, 

Temető u. 1. 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

 

Nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha „menedékes”, 

ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon 

gyakorolja, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. 

A feltételek meglétét a gyermek óvodai jelentkezésekor igazoltattuk, azoknak megfelel, így 

szerepel, szerepelhet óvodai nyilvántartásunkban. A nem magyar állampolgárságú, óvodai 

nevelésben részt vevők száma az előző évekhez képest jelentősen csökkent óvodáinkban, 

intézményünk azonban továbbra is nyitott a más népek, kultúrák befogadására. Az inkluzív 

óvodai nevelési gyakorlat a másság el-és befogadását érvényesíti, így a nem magyar 
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állampolgárságú, a sajátos nevelési igényű gyermekek részvétele óvodánk életében 

természetes. 

2.3. adattábla, csoportonkénti kimutatás 

 

Telephely, 

feladat ellátási 

hely neve, 

címe 

a 

csoport 

típusa 

szept. 

1.létszá

m 

októb

er 1. 

létszá

m 

május 

31. 
SNI fő 

Nemzeti

ségi fő 

Ficánka 

 

fh 25 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

kis 25 25 25 

1 

(3 

főnek 

számít

) 

-- 

Napsugár 

 

fh 25 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

 vegyes 

26 26 25 -- 
német 

25 

Kiscsillago

k 

 

fh 25 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

 vegyes 

25 25 25 -- 
szlovén 

25 

Babóca 

 

fh 25 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

nagy 

26 26 26 

1  

(2 

főnek 

számít

) 

-- 

Hétszínvirá

g 

 

fh 25 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

középső 

24 24 24 -- -- 

Zsebibaba 

 

fh 25 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

kis 

18 18 22 -- -- 
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14. 

Kismackók 

 

fh 25 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

nagy 26 26 25 

1  

(2 

főnek 

számít

) 

-- 

Kipp-kopp 

 

fh 20 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

vegyes 

20 20 20 -- -- 

Makk 

Marci 

 

fh 25 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

középső 

20 20 20 -- -- 

Katica 

fh 20 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

középső 

17 17 17        -- -- 

fh 25 Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 

Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

vegyes 

17 18 20 

1 

(2 

főnek 

számít

) 

magyar 

nyelvű, 

cigány, 

10 

fh 25 Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

vegyes 

14 15 18 - - 
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2.4. adattábla, óvodai felvételek a 2018/2019-es nevelési évre (2018. augusztus 31-i adatok) 

 

A 

2018/201

9. 

nevelési 

évre 

beiratkoz

ott 

gyermeke

k 

létszáma 

 

A 

2018/201

9. 

nevelési 

évre 

elutasított  

gyermeke

k 

létszáma 

 

A 

2018/201

9. 

nevelési 

évre 

felvételt 

nyert 

gyermeke

k 

létszáma 

 

Nemek 

aránya 
A gyermekek korösszetétele 

fiúk 

 

lány

ok 

 

3 

éves

nél 

fiata

labb 

3 

éve

s 

 

4 

éve

s 

 

5 

éve

s 

 

6 

éve

s 

 

7 

éve

s 

 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

82 -- 82 34 48 15 57 6 1 3 -- 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 

Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

3 -- 3 3 -- -- 3 -- -- -- -- 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

7 -- 18 4 3 2 5 -- -- -- -- 

Fenntartónk a 2017/2018-as nevelési évre szóló óvodai beiratkozások idejét 2018. április 23. 

és 24.  napjában határozta meg (a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a szerint). 

 Az óvodai felvételek tárgyában hozott döntésekről minden szülőt írásban értesítettünk 2018. 

május 31. napján, valamint hirdetmény formájában is tájékoztattuk a szülőket, mely 

hirdetményeket a helyben szokásos módon tettük megismerhetővé.  Felvételi kérelmet 

elutasítani egy esetben, egy óvodában sem kellett, minden óvodai nevelés iránti igény 

teljesíthető. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekekről (akik 3. életévüket 

2018. augusztus 31-ig töltik be) kapott nyilvántartás  kézhez vételét követően tájékoztattuk a 

jegyzőt arról, hogy ezen gyermekek közül kik nem szerepelnek óvodai nyilvántartásainkban, 

illetve hogy a beiratkozás határnapjáig nem jelentkeztek.  

11 olyan gyermeket vettünk fel (1 fő Alsószölnök, 3 fő Magyarlak, 2 fő Rábagyarmat, 1 fő 

Gasztony, 2 fő Vasszentmihály, 1 fő Rönök, 1 fő Apátistvánfalva), akinek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye nem az intézmény felvételi körzetében, de szüleik 

Szentgotthárdon dolgoznak. A Szentgotthárd közigazgatási területén óvodaköteles gyermekek 

közül 8 fő, 2018. 09. 01-től óvodaköteles gyermek nem iratkozott be óvodánkba, mint a 
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lakóhely szerint illetékes intézménybe, ezt jeleztük a jegyző úr felé. 3 fő az alsószölnöki 

Mesesziget Óvodába jelentkezett, a többiek más településen, illetve külföldön élnek 

tudomásunk szerint. Az Alsószölnöki Mesesziget Óvoda megszűnése miatt 6 fő gyermek 

iratkozott be óvodánkba 2018 nyarán, akik a Szentgotthárdhoz tartozó Rábatótfalu-i 

városrészen laknak. 2018 szeptemberétől a várható gyermeklétszámok az óvodákban: 

Játékvár Óvoda 257 fő, Csillagvirág Tagóvoda 16 fő, Micimackó Tagóvoda 18 fő. 

Az óvodába felvett gyermekeket az óvoda nyilvántartja. A nyilvántartás dokumentumait 

jogszabályban meghatározottak szerint kezeljük. Minden óvodai nyilvántartásban szereplő 

óvodás gyermeket  a KIR-ben is nyilvántartunk, minden gyermek oktatási azonosító számmal 

rendelkezik. Ezt a feladatot az intézményegység-vezető és a tagóvoda vezetők látják el, 

naprakészen és pontosan. 

3. Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel 

 

3.1. adattábla, pedagógusok 

 

 Engedélyezett 

álláshelyek 

száma  csoportban 

foglalkozta

tott 

óvodapeda

gógusok 

létszáma 

 

1 

pedagóg

usra jutó 

gyermek

ek 

létszáma 

 

csoportban 

foglalkoztatott 

felsőfokú 

végzettségű 

óvodapedagóg

usok, 

kisgyermekne

velők 

létszáma 

Nő 

 

Engedélyezett 

álláshelyek 

száma 

pedagó

gus 

 

pedagóg

iai 

munkát 

közvetle

nül 

segítő 

 

technikai 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

22 14 21 11 21 3 

Telephely: 

Tótágas 

Bölcsőde, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

16. 

12 

kisgyer

-

mekne

velő 

 
11 6 3 

3 

 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 

Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

2 2 2 9 2  



2018. szeptember 19-i testületi ülés előterjesztései. 

 204 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

2 1 2 10 2  

 

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a 

gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és 

csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. Napi 9-12 órás nyitvatartási idővel, heti 

45-60 órás nyitva tartással, a nyitva tartás alatti teljes óvónői jelenléttel, az átfedési idővel az 

óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők engedélyezett létszáma megfelelő.  

A 2017/2018-as nevelési évet is a személyi feltételek biztosítása nehezítette. Ezt jelen 

beszámoló bevezetője részletesen tartalmazza.  

 

2013. szeptember 1. napjától a 326/2013. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint az 

óvodapedagógusok hetente maximum 4, naponta maximum 2 órában, nevelési évenként 

maximum 30 napon díjazás nélküli eseti helyettesítéseket látnak el heti 32 órás kötelező 

óraszámukon felül. Ezekre előre nem látható események miatt kerülhet sor, illetve ha a 

pedagógus álláshely átmenetileg nincs betöltve. Az alábbi adatok az első félévre vonatkoznak, 

az adatok végső rögzítése az óvodai nevelési év végét (augusztus 31.) követően lesz teljes. 

 

 

Összesítés az eseti helyettesítésről (Játékvár 

Óvoda) 

 

   

 

 

 2017.-2018. nevelési év 

    

    

 

 

szeptembertől –júliusig 

(napok száma) 

    

    

              

szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. összesen 

22 46 31 5 26 14 8 30 39 19 2 242 
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Minden óvodai csoportban van egy szakképzett dajkánk, s 3 óvodai csoportonként egy 

szakképzett pedagógiai asszisztensünk, akik közül a 12 csoportos óvodai intézményegységben 

3 fő a 10 csoportos székhely óvodában, 1 fő a Csillagvirág Tagóvodában dolgozik.  A székhely 

óvodában a pedagógiai asszisztensek, tervezetten, órarend szerinti beosztásban, az SNI-s 

gyermekeket nevelő óvodai csoportokban támogatják a gyermekek nevelését, segítik az 

óvodapedagógus munkáját. 

3.2. adattábla, intézményvezetés 

 

Intézményvezetés (név szerint) 

Igazgató 
Intézményegység-

vezető 

Tagóvoda-

vezető 

Igazgató és 

intézményegység-vezető 

helyettes 

Székhely: 

SZEOB Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

 Varjuné 

Molnár 

Katalin  

Kocsisné Bucsi 

Etelka 
  

Berkenyésné Polmüller 

Ildikó és Bartakovics Ilona 

igazgató helyettesek, 

Murányiné Szukics 

Veronika intézményegység-

vezető helyettes 

Telephely: 

Tótágas 

Bölcsőde, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

16. 

  
Dr. Dancseczné 

Kovács Tünde 
  

 Tóth Sarolta 

intézményegység-vezető 

helyettes 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

    

Kovácsné 

Nardai 

Lilián 
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9962 Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 Magyarlak, 

Temető u. 1. 

    
Rojkó 

Gáborné 
  

 

Intézményünk az óvodai nevelési feladatok mellet ellát nem köznevelési feladatot is, jelesül a 

bölcsődei nevelés-gondozás feladatait is, így a köznevelési törvény értelmében többcélú 

intézménynek kell tekinteni, tehát a vezetői létszámokat is eszerint, illetve az intézményi 

gyermeklétszámok szerint kellett meghatározni. A különböző feladatokat ellátó 

intézményegységek élén az intézményegység-vezetők állnak, a helyettesek létszámát az 

intézmény nagysága szabja meg. Ilyen vezetői struktúrával, az SZMSZ-ben egyértelműen 

meghatározott hatás-, jog –és feladatkörökkel az intézmény szakszerű és törvényes működése, 

az állandó vezetői jelenlét, a vezetői helyettesítés folyamatosan biztosított.  Az óvodai 

intézményegység-vezetője felel az óvodák szakmai munkájáért, a székhely óvoda napi 

munkájának operatív irányításáért. 

Minden vezető a köznevelési törvényben meghatározott kötött munkaideje (óvodai 

intézményegység-vezető, igazgatóhelyettesek, egységvezető-helyettes 22-22 óra/hét, tagóvoda 

vezetők 26-26 óra/hét) és törvényes munkaideje közti időben látja el vezetői feladatait.  

 

 

3.3 adattábla, egyéb munkakörök  

 

nevelőmunkát 

közvetlenül segítő 
óvodatitkár 

ügyviteli 

dolgozó 

takarító/ 

bölcsődei 

dajka 
dajka 

 

pedagógiai 

asszisztens 

Székhely: SZEOB 

Játékvár Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, Kossuth 

L. u. 14. 

10 3 1 2 1 

Telephely: Tótágas 

Bölcsőde, 9970 

Szentgotthárd, Kossuth 

L. u. 16. 

   
 3 

Tagóvoda: SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 9962 

Csörötnek, Vasúti út 16. 

1 1 
 

  

Tagóvoda: SZEOB 

Micimackó Tagóvodája, 

9962 Magyarlak, 

Temető u. 1. 

1 
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A nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma a köznevelési törvény 2. mellékletében 

meghatározottaknak megfelelő. Az egyéb feladatok ellátásához biztosított létszám az ellátandó 

feladatoknak megfelelő.  

A székhely óvoda udvarának napi takarítását több éve közfoglalkoztatásban való részvétellel 

oldjuk meg. Ötödik éve 2 főt foglalkoztatunk a közfoglalkoztatási program keretében, egy 

udvari munkást és egy takarítót, aki a székhely óvoda egyéb helyiségeinek takarításában vesz 

részt. 

 

3.4. adattábla, pedagógus képzettségek, végzettségek 

 Vezetői 

szakvizsg

ával 

rendelkez

ő 

óv.pedagó

gus 

létszáma 

Szakvi

zsgáva

l 

rendel

kezők 

létszá

ma 

tanár, 

tanító, 

drámapedag

ógus 

végzettségge

l 

rendelkezők 

létszáma 

Fejlesztő 

pedagógu

si 

végzettsé

ggel 

rendelkez

ők 

létszáma 

PED I 

sorolt 

pedag.

ok 

létszá

ma 

PED II 

sorolt 

pedag.

ok 

létszá

ma 

Gyakor

nokléts

záma 

 

Mento

rok 

létszá

ma 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 

9970 Sztg. 

Kossuth L. 

u. 14. 

3 3 5 3 6 11 4 4 

Telephely: 

Tótágas 

Bölcsőde, 

9970 Sztg. 

Kossuth L. 

u. 16. 

  

4  

(főiskolai 

végzettségű 

kisgyermekn

evelő, 

pedagógus 

munkakörbe

n) 

 1 1 2 1 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirá

g 

Tagóvodáj

a, 9962 

Csörötnek, 

Vasúti út 

16. 

1 
 

  1 1   

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimack

ó 

Tagóvodáj

a, 9962 

1 
 

  1 1   
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Magyarlak

, Temető 

u. 1. 

 

Az intézmény magasabb vezető beosztású alkalmazottai rendelkeznek intézményvezetői 

szakképzettséggel. A vezető beosztást ellátó pedagógus szakvizsgázott pedagógus. A szlovén 

nemzetiségi feladatokat szlovén nyelvtanári diplomával bíró pedagógusok látják el. A német 

nemzetiségi feladatokat német nemzetiségi diplomával illetve német nyelvvizsgával rendelkező 

pedagógusok látják el. Fejlesztőpedagógusaink segítik a SNI-s, BTM-s gyermekek 

eredményes, szakszerű óvodai nevelését, az óvodapedagógusok napi nevelőmunkáját. 

 

3.5. adattábla, pedagógus életpálya, pedagógusminősítések 

 

 
Minősítések 

Törvény által, 

illetve 

minősítés által 

PED II-be 

sorolt 

pedagógusok 

 

Érintettek neve 

2016. évi 

eljárásban részt 

vett, 2017-től 

PED II 

Érintettek neve 

2017. évi 

eljáráson, vizsgán 

részt vett 2018-tól 

PEDI. PED II. 

Érintettek 

neve 

2018. évi 

vizsgán részt 

vett 

2019-től 

PEDI 

Érintettek neve 

2019. évi 

vizsgára 

jelentkezettek 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

Kocsisné Bucsi 

Etelka, 

Murányiné 

Szukics 

Veronika, 

Tóthné Monek 

Zsuzsanna, 

Bartakovics 

Ilona, 

Gubics Pálné, 

Vargáné Wirth 

Edit 

Göcseiné 

Patonay 

Zsuzsanna  

Berkenyésné 

Polmüller Ildikó,  

Hován Istvánné,  

Kardos Tiborné 

Varjuné Molnár 

Katalin 

  Bartakovics 

Bettina  

Gerencsér 

Gréta  

Horváth Júlia  

 

 

Horváth Enikő 

Telephely: 

Tótágas 

Bölcsődéje 

  Dr. Dancsecsné 

Kovács Tünde 

minősítési eljárás 

Tóth Sarolta  

Klujber Anett 

 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája  

  

Kovácsné 

Nardai Lilián 

     

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája 

  

 Rojkó Gáborné 

  Takácsné Kovács 

Ágnes gyakornok 

minősítő vizsga 
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Minősített pedagógusok létszáma a SZEOB intézményében a 2017/2018-as nevelési 

évben 

 

 
 

 

4. Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátás értékelése 

 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

Szakmai munkaközösség működés 

Megnevezése 
Létszám

a 

munkaközössé

gi 

foglalkozások 

száma 

prezentáció

ra való 

felkészülés 

(power 

point) 

száma 

online 

felületkezel

és 

száma/hosp

itáláson 

részt vevők 

Intézményen 

kívüli 

résztvevők 

létszáma 

1. 

Korszerű 

pedagógiai 

dokumentáció, 

pedagógus 

reflexiók  

7 fő 7 1 7 -- 

2. 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

6 fő 7 3 7 

1 

zenepedagóg

us 

3. 

Kistérségi 

területi 

óvodavezetői 

munkaközössé

g (vezetői 

kompetenciák 

az országos 

szakmai 

ellenőrzés 

tükrében) 

19 fő 3 3 2 12 
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A munkaközösségek vezetői megbízás alapján, pótlékkal történő díjazással látják el 

feladatukat. A munkaközösségek vezetői éves munkájukról minden év június 15. napjáig 

írásban beszámolnak, ebben értékelik munkájukat, javaslatot tesznek a nevelőtestületnek a 

szakmai munka továbbfejlesztésére. A munkaközösségi foglalkozások száma az előző 

évekhez hasonlóan alakult, s a munkaközösségek működési keretébe ágyaztuk a belső 

hospitálási rendszert is.   

 

 

5. Tanköteles gyermekek ellátása 

 

 

 

08.31-ig a 

6. életévét 

betöltők 

létszáma 

fő 

az óvodai 

szakvélemé

ny alapján 

a gyermek 

elérte az 

iskolába 

lépéshez 

szükséges 

fejlettséget, 

hatodik 

életévét 

augusztus 31-

ig betöltő 

gyermek 

óvodai 

nevelésben 

való további 

részvétele 

javasolt 

szakértői bizottsági 

vizsgálatot 

kezdeményez a 

gyermek iskolába 

lépéshez szükséges 

fejlettségének 

megállapítása 

céljából annak 

eldöntésére, hogy az 

augusztus 31-ig a 

hetedik életévét 

betöltött gyermek 

részesülhet-e további 

óvodai nevelésben. 

  

Székhely: 

SZEOB Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 14. 

74 
51 

69% 
23 _ 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 9962 

Csörötnek, Vasúti 

út 16. 

9 
7 

78% 
2 _ 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

5 
3 

60% 
2 _ 

                                                              átlag:                   69% 
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A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megléte, annak igazolása. Ezt az igazolást az óvoda adja ki az ún. óvodai 

szakvéleményen. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az 

Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza 

meg. 

Óvodánk minden gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, azt írásban rögzíti a 

gyermek egyéni fejlődési naplójában, melyről a szülőt legalább félévenként dokumentáltan 

tájékoztatjuk. Az óvodai nevelés országos alapprogramján nyugvó pedagógiai programunk, 

a meghatározott mérési, értékelési rend szerinti fejlődési adatok képezik a 

tankötelezettséghez szükséges fejlettség megállapításának pedagógiai alapját. Az óvoda 

dönti el, hogy a gyermek mikor kész az iskolára, vitás esetekben a szakértői bizottság 

bevonásával. A hatodik életévüket augusztus 31-ig betöltő gyermekek további óvodai 

nevelésben való részvételének oka egyrészt az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettség 

nem teljes megléte (itt inkább a gyermekek szociális és pszichikai fejlettsége nem érte el a 

kívánatos szintet), másrészt a családok ellenállása az ún. nyári gyermekek beiskolázása 

ellen. Ezek a gyermekek 2012. augusztus 31-ig év vesztesnek minősültek. Az iskolai élet 

megkezdése egy újabb óvodai év után zökkenő mentesebb, a gyermek számára kevésbé 

megterhelő, kevesebb kudarcot hordoz magában. 

6. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések értékelése, gyermekbalesetek 

száma 

 

 
A nyolc 

napon túl 

gyógyuló 

sérüléssel 

járó 

gyermekbale

setek száma 

 

 

a 

fenntart

ó 

értesítés

e 

megtörté

nt 

Súlyos 

gyermekbal

eset száma 

gyermekbale

setet 

követően 

meg tett 

szükséges 

intézkedés. 

 

 

szülői 

szervezet, 

közösség 

képviselője 

részvételét a 

tanuló- és 

gyermekbaleset 

kivizsgálásában 

lehetővé tette az 

óvoda 

Székhely: SZEOB 

Játékvár Óvodája, 

9970 Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 14. 

-- -- -- -- -- 

Tagóvoda: SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 9962 

Csörötnek, Vasúti út 

16. 

-- -- -- -- -- 

Tagóvoda: SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 9962 

Magyarlak, Temető 

u. 1. 

-- -- -- -- -- 
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7. Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, bölcsődei 

programok 
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Megnevezése 

IDŐPONT Részt 

vevő 

gyermek

ek 

létszáma 

Részt 

vevő 

szülők 

létszáma 

Részt 

vevő 

külső 

vendégek 

létszáma 

Ügyelete

t 

igénylők 

száma HÓ NAP 
A program 

ideje tól-ig 

Magyar nyelv 

napja, vers és 

mesemondó 

verseny 

2017. nov. 09. 9.30-11.-30 36 1 3 

 

Megemlékezés 

október 23-ról 
2017. okt. 20. 15 perc 

minden 

gyermek 
  

 

Összetartozás 

napja 
2018. jún. 4. 10 perc 

minden 

gyermek 
  

 

Családi játszó 

délelőtt 

2017. okt. 

2018. 

márc. 

14. 

24. 
9.00-11.00 

8 

26 

5 

22 
 

 

Március 15-i 

óvodai ünnep 

a Színházban 

2018. 

márc. 
14. 10.00-10.30 220   

 

Gyermeknap 2018. máj. 26. 14.00-19.00 370 270 100  

Búcsúztató 
2018. jún. 08. 

20-25 

perc/csoport 
110 140 90 

 

Anyák napja 
2018. máj. 03, 04 

20-30 

perc/csoport 
223 250 200 

 

Betekintő az új 

gyermekeknek 2018. ápr. 07. 9.00-11.00 45 68  
 

Bölcsovi nap 

2018. ápr. 10 9.45-10.15 70 

5 

kisgyerme

k nevelő 

 

 

Hagyományos 

ünnepek(Miku

lásKarácsony, 

Farsang, 

Húsvét) 

az ünnepekhez 

közeli időpontok 

csoportonkén

t eltérő 

időtartamok 

minden 

gyermek 
  

 

Bölcsőde  

kóstolgató 
2018. ápr. 14. 10.00- 12.00 36 76  

 

Idősek napja 

Magyarlakon 
2017. okt. 1. 15.00 órától 15 40  

 

Nyílt napok 2017. nov. 

 2018. 

márc. 

23. 

12. 
9.00-11.00 

       180 

       225 

lásd a 

diagramo

t 

 

 

Nevelés 

nélküli 

munkanapok 

2017. nov. 

2018. 

márc. 

2018. máj. 

2018. aug. 

 

17. 

10. 

18. 

31. 

 

-- -- -- 

1 fő 

1 fő 

 

 

-- 

Szünetek 
2017. dec. 

27.,28

.,29. 
    

 

Nyári szünet 

(ügyeletet a 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

biztosította) 

2018. július 

23- 

augusztus 

10-ig 

 --- -- -- --- 

 

 

 

--- 
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Az intézmény éves munkatervében meghatározott, tervezett programok, események, 

rendezvények magvalósultak, azokról minden esetben feljegyzések készültek. A gyermekek 

életkorának, intézményünk hagyományainak megfelelő céllal, tartalommal valósultak meg a 

programok. Az óvodai nevelés nélküli felhasználható 5 munkanapból 4 napot a bölcsőde 1 

munkanapból 1 napot használt fel a nevelési év végéig az intézmény, mindig nevelőtestületi 

értekezletekre, szakmai rendezvényekre. E napokon – a szülő igénye esetén – óvodánk (a 

székhely óvodában) ellátta a gyermek felügyeletét.  

 

Bölcsődei programok 

 

Megnevezése IDŐPONT Részt vevő 

gyermekek 

létszáma 

Részt vevő 

szülők 

létszáma 

Részt 

vevő 

külső 

vendége

k 

létszáma 

HÓ NAP A program 

ideje tól-ig 

   

Népmese világnapja:  

Kisgyermeknevelők 

Benedek Elek mesét 

mondtak el a 

gyermekeknek 

2017.  

szeptemb

er 

29. 
10.00-

10.30 
37   
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Családi játszó 

délután 

2017. 

október 

18. 15.00- tól 40 gyermek+ 

szülő, 

kisgy.nevelő 

50 szülő   

Magyar nyelv napja: 

zenehallgatás, (élő 

gitár kísérettel 

népdalok 

meghallgatása), 

éneklése 

      2017. 

     

novembe

r 

10. 30 perc 
minden 

gyermek 
  

Hagyományápolási 

céllal megtartott 

ünnepeink (Mikulás, 

karácsony) 

az ünnephez 

közeli 

időpontokban 

 
minden 

gyermek 
  

Megnevezése IDŐPONT Részt vevő 

gyermekek 

létszáma 

Részt vevő 

szülők 

létszáma 

Részt 

vevő 

külső 

vendége

k 

létszáma 

HÓ NAP A program 

ideje tól-ig 

   

Hagyományáp

olási céllal 

megtartott 

ünnepeink 

:Farsang 

2018.  

február 
  

minden 

gyermek 
  

Mesebolt 

Bábszínház 
2018. március 21. 

Papírvaráz

s (előadás) 

64 gyermek + 

kisgyermek-

nevelők 

Mesebolt 

Bábszínhá

z 

 

Hagyományáp

olási céllal 

megtartott 

ünnepeink:Hús

vét 

2018. 

március 
 

nyuszifész

ek keresés 

az udvaron 

minden 

gyermek 

kisgy.neve

lők 
 

Bölcsőde 

kóstolgató 

2018. április 14. szombat 

délelőtt 

38 fő leendő 

bölcsődés 

gyermek 

kisgy.neve

lők 

intézmény

egység-

vezető 

 76 

szülők, 4 

nagyszül

ők,  

Nevelés-

gondozás 

nélküli nap 

2018. április 21. szakmai 

konferenci

a 

  minden 

kisgyerm

eknevlő, 

intézmén

yegység-

vezető 

 Gyermeknap 

és családi nap 

2018.  

május 26. 
14.

00
-19.

00
 

minden 

csoport, 
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kisgyermeknev

elők, 

intézményegys

ég-vezető 

 

 

8. Továbbképzések értékelése (külső, belső). Belső tudásmegosztás 

 

 Szakmai továbbképzések 

Akkreditált továbbképzés megnevezése részt vevők 

létszáma/fő 

    

SZEO

B 

- óvodapedagógusok szakmai megújító képzése, 

 

- népi játék, néptánc, hagyományápolás  

 

- intézményvezetők felkészítése intézményi önértékelésre, 

             

- pedagógusok felkészítése a minősítő eljárásban való 

részvételre, 

 

- nemzetiségi tartalmak közvetítése a nemzetiségi óvodákban 

 

- játszmák és konfliktuskezelés 

 

 

 

               5 

 

               2 

 

                5 

 

                7 

 

                4 

 

                3 

 

 

 

 

    

                                                                                                                            

A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak 

szerint - továbbképzésben vesz részt.  Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a 

pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a 

pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. Az a 

pedagógus, aki a Nkt. hatálybalépésekor az ötvenkettedik életévét betöltötte, pedagógus-

továbbképzésben történő részvételre nem kötelezhető. Intézményünk 26 

óvodapedagógusából jelenleg 16 fő (62%), aki továbbképzésre nem kötelezett. A 

továbbképzésben való részvételek részben pályázati támogatással, részben a képző által 

finanszírozott formában, s részben költségvetési támogatással, részben pedig a nemzetiség 

nyelve szerinti ország által támogatottan (szlovén nemzetiségi pedagógusok 

továbbképzése) valósulhattak meg. 

 

A továbbképzéseken való részvétel, óraszám szerinti eloszlását a következő táblázat, illetve 

a diagram mutatja: 

 

óraszám 5 10 30 

továbbképzésen 

résztvevők 

száma 

4 18 14 

 



2018. szeptember 19-i testületi ülés előterjesztései. 

 217 

 

 
 

A 2017-18 –as nevelési évben a SZEOB egyesített óvodák óvodai intézményegységéből 

összesen 440 óra továbbképzésen vettek részt a pedagógusok.   

 

Gyakorlatra jelentkező óvodapedagógusok, dajkák támogatása 

 

Büszkék vagyunk arra, hogy a SZEOB Játékvár Óvodája a Nyugat-magyarországi Egyetem 

Benedek Elek Pedagógiai Karának bázisóvodája címét viseli, melyet az idei nevelési évben 

újra megkapott óvodánk. E szerepünkből is adódik, hogy egyre többen keresik fel nemcsak 

a Játékvár Óvodát, de tagóvodáinkat és bölcsődénket is azok a hallgatók, akik 

intézményünkben szeretnék megszerezni a képesítésükhöz elengedhetetlen szakmai 

gyakorlatokat. Örömmel fogadtuk a képző intézmények pozitív visszajelzéseit, elismerő 

szavait, melyek visszaigazolást jelentenek intézményünk részére a magas színvonalú 

szakmai munkánkról. A felkérések száma évről-évre növekszik, a 2017/2018-as nevelési 

évünkben 6 fő óvodapedagógus hallgatót, 1 fő pedagógiai asszisztenst, 2 fő dajka 

gyakornokot fogadott intézményünk. A gyakorlaton lévő hallgatók összesen 15 hetet 

töltöttek intézményünkben. A hallgatók felkészítését szakképzett kollégáink segítették, akik 

nem kevés többletmunkával és rengeteg adminisztrációval látták el ezen plusz feladataikat. 

Köszönet és hála munkájukért. 

 

 

 

9. A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás értékelése 

 

Feladatellátási 

hely 

Dátum Megnevezése 

Tartalma 

Részt 

vevő 

szülők 

száma 

Részt vevő 

óvodapedagógusok 

kisgyermeknevelő

k 

hó nap  

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

2017.10. 05. 

Szülői 

Választmány 

nevelési évnyitó 

értekezlete 

igazgatói évértékelés, 

SZKV elnökhelyettes 

választás, munkaterv, 

programnaptár 

21 5 
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2017.09.

15-ig 

2018.04.

15-ig 

 

Óvodai 

csoportok szülői 

értekezletei 

intézményi 

dokumentumok, 

csoportesemények, 

pedagógiai kérdések 

lásd a 

grafi 

kont 

csoportonként 2 

óvónő szükség 

esetén Kocsisné 

Bucsi Etelka 

2017.11.  09. 

Szülői 

Választmány 

értekezlete 

közös készülődés a 

SZK bálra 
16 2 fő vezető 

2018.01. 25. 

Szülői 

Választmány 

értekezlete 

báli tombolázás 19 2 fő vezető 

2018.04. 15. 

Szülői 

Választmány 

rendkívüli 

értekezlete 

vélemény kialakítása 

a fenntartóhoz 

beadott 11. csoport 

újra nyitásához 

21 3 fő vezető 

2018. 04. 26. 

Szülői 

Választmány 

összejövetele 

gyermeknap 

szervezése 
11 2 fő vezető 

2018.05. 23. 

Szülői 

Választmány 

értekezlete 

intézményvezetői 

tájékoztató, 

tombolázás 

17 3 fő vezető 

SZEOB Tótágas 

Bölcsőde 

2017.08. 

 

2017. 11. 

 

 

16. 

 

03. 

 

szülői 

értekezletek 

 

SZMSZ, Házirend, 

napirend ismertetése, 

beszoktatás 

tapasztalatainak 

összegzése, 

programnaptár 

ismertetése 

 

41 

 

 

38 

 

 minden 

kisgyermeknevelő 

2017.08.  

2017.12. 

2018.02. 

2018.05. 

 16 

06. 

21. 

31. szülőcsoportos 

beszélgetések 

családlátogatás, 

beszoktatás 

időpontjának 

megbeszélése, 

szobatisztaságra 

nevelés, 

óvodába menő 

gyermekek szüleivel 

megbeszélés 

41 

17 

16 

27 

minden 

kisgyermeknevelő 

2017.09. 

2018. 05 

 

 

27. 

09. 

Érdekképviseleti 

Fórum 

Értekezlete 

alakuló ülés 

családinap 

megbeszélése 

3 
1 fő 

kisgyermeknevelő 
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10. Az óvoda-iskola átmenet támogatásának értékelése 

 
Dátum Megnevezése 

Tartalma Helye 
Érintettek 

köre     hó nap  

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 

tagóvodái 

2018.05. 16. 

óvodások 

látogatása az 

iskolába:  

ismerkedés az 

iskolával, a 

tanítónénikkel 

Arany János 

Iskola 

leendő első 

osztályosok 

2018.05. 17. 

tanító nénik 

látogatása az 

óvodában 

óvodai 

környezetükben 

ismerkednek a 

gyermekekkel 

óvodánk azon 

csoportjai, 

ahol 

tanköteles 

korú 

leendő első 

osztályosok, 

óvónők, 

tanítónők 
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gyermekek 

nevelődnek 

 

 

 

2017.09. 

 

 

 

 

 

 

2018. 

január-

március 

 

iskolaérettségi 

vizsgálatok a 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

szakembereivel 

 

 

 

 

iskolaérettségi 

vizsgálatok 

óvodapedagógusok 

segítése az iskola  

készültség 

megállapításában 

 

 

 

 

 

az óvodai 

szakvélemények 

megerősítése 

 

Babóca, 

Kismackók, 

Napsugár, 

Kiscsillagok, 

csoport  

Csillagvirág 

Tagóvodában 

Csörötneken 

Micimackó 

Tagóvodában  

Magyarlakon 

 

 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

 

 

gyermekek, 

óvónők, 

szakemberek 

 

2018.06. 

 

04. 

 

SNI 

megállapítása 

 

1 gyermek 

esetében  

 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Szakértői 

Bizottsága 

Szombathely 

gyermekek, 

szakemberek 

2018.05. 16. 

Szakmai 

kerekasztal  

Arany János 

Általános 

Iskolával 

közös 

gondolkodás, a két 

nevelési színtér 

munkájának 

közelítése, 

megoldás 

keresések a 

problémákra 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

tanítónők, 

óvónők 

 

11. Külső kapcsolatok értékelése  

 

 Megnevezése Tartalma Helye Érintetek köre 

SZEOB  

könyvtárhasználat 

ismerkedés a 

könyvtárral, 

könyvekkel, könyv 

bemutatás 

Móra Ferenc 

Városi 

Könyvtár és 

Múzeum 

5 óvodai 

csoport 

múzeum 

pedagógiai 

foglalkozás 

farsangi állarckészítés 

Móra Ferenc 

Városi 

Könyvtár és 

Múzeum 

4 óvodai 

csoport 

színházlátogatás 
3 alkalommal, szülői 

befizetéssel a 
Színház 

minden óvodai 

csoport 
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gyermekek 

meseszínházi előadáson 

vettek részt 

színházi előadás 

könyvtár 

szervezésében 

1 alkalommal Színház 

középsős és 

nagycsoportos 

gyermekek 

jellemzések 

készítése 

gyermekekről 

a szolgálat hivatalos 

megkeresésére a 

gyermeket nevelő 

pedagógusok jellemzést 

készítenek a 

gyermekről 

Családsegítő 

és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

4 eset 

programok az 

általános iskolával 
Táncház 1 alkalommal 

Arany János 

Ált. Isk. 

nagycsoportos 

gyermekek 

    

részvétel mentős 

napon 

ismerkedés a 

mentőkkel, a mentősök 

munkájával, az általuk 

használt eszközökkel 

Mentőállomás 

8 óvodai 

csoport 

1 bölcsődei 

csoport 

szűrések, 

esetmegbeszélések 

5 alkalom 

tapasztalatok átadása, 

esetmegbeszélések az 

óvodapedagógusokkal, 

tanácsadás az 

óvodapedagógusoknak 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 
18 óvónő 

helyszínbiztosítás, 

zenei élmények 

 

nagycsoportosoknak élő 

hangszeres zenei 

bemutató előadás, 

helyet adunk a 

zeneóvodai 

foglalkozásoknak 

(tagóvodákban ia) 

Takács Jenő 

Zeneiskola 

minden 

nagycsoport 

(tagóvodákban 

is) 

egészségügyi 

szűrővizsgálatok 

az évenkénti 

szemészeti, 

belgyógyászati szűrések 

bonyolítása, 

negyedévente 

rendszeres fejtetvességi 

ellenőrzés 

Védőnői 

Szolgálat 

Óvoda 

minden 

gyermek 

fogászati szűrővizsgálat 
Iskola 

fogászat 

minden 

gyermek 

 

 

12. Gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 

Telephely TARTALOM ALKALMAK Érintettek köre 

SZEOB Játékvár 

Óvodája és 

részvétel a Család- 

és Gyermekjóléti  
4 

bölcsődei és óvodai 

gyermekvédelmi 
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Tótágas 

Bölcsődéje 

Központ  

koordinációs 

bizottsági ülésein 

koordinátor és a 

szolgálat 

munkatársai 

esetmegbeszélés  3 

int. egység vezető, 

2 óvodapedagógus,  

az óvoda 

gyermekvédelmi 

koordinátora 

szakmai 

tanácskozás 

 

1 

az óvoda 

gyermekvédelmi 

koordinátora 

rászoruló családok 

részére 

felajánlások (ruha, 

cipő, játék) 

kiosztása 

szükség szerint, 

alkalmanként 

bölcsődei és óvodai 

gyermekvédelmi 

koordinátor 

Intézményünkben a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai feladatok ellátása minden 

pedagógusnak kötelessége. A székhely óvodában és a bölcsődében a gyermekvédelemmel 

kapcsolatos feladatokat a gyermekvédelmi koordinátorok hangolják össze, látják el 

intézményi szinten, külön díjazás nélkül (az óvodai koordinátor kötött munkaidejének 

neveléssel le nem kötött egy részét e célra felhasználhatja). A pedagógusok jelzései 

alapján ők kezdeményezik a megfelelő fórumokon a segítést, támogatást, tanácsadást a 

gyermekek érdekében, ők tartanak közvetlen kapcsolatot a Család és Gyermekjóléti 

Központtal, szükség esetén a Gyámhivatallal. Munkájukat az intézményvezetés 

iránymutatásai mellett végzik, önálló aláírási jogosultsággal nem rendelkeznek. A 

kapcsolatok egyre eredményesebbek és konkrétabbak.  

      A tagóvodák ez irányú feladatainak ellátása a tagóvoda vezetők  feladata. 

A 2.1. adattáblában mutattuk ki a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

létszámát intézményünkben. Ezen adatokról az intézménynek kizárólag akkor van 

tudomása, ha a település jegyzője, a szülő hozzájáruló nyilatkozatával arról tájékoztatja az 

intézményt. 

Mindemellett tény,  hogy viszonylag sok az olyan kisgyermek, ahol a jogosultság ugyan 

nem megállapítható, de a gyermek helyzete nem ideális (ez az ingyenesen étkező gyermekek 

számából is levonható következtetés). Ilyenkor, a magunk eszközeivel próbálunk meg 

támogatást, segítséget nyújtani, pl. Karitászon keresztül. Az intézmény és a Szülők 

Közössége Választmánya együttesen – a  gyermeknapi rendezvény után - a rászoruló 

családok részére tartós élelmiszert adományozott 7 család számára. Az év során súlyos 

beteg kisgyermek családjának anyagi megsegítésére fogott össze a szülői közösség. A 

januári SZKV bál szervezése és lebonyolítása során külön erre a célra gyűjtöttek 

adományokat, mely anyagi támogatással hosszabb távra segítették biztosítani a gyermek 

külföldi gyógykezelését. 

 

 

13. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok értékelése 

 

sorsz. gyermek küldés helye: tanköteles iskolába SNI fejlesztése heti 
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neve: megy óraszámban-

intézményünkben 

biztosított 

helyszínen, illetve a 

Pedagógiai 

Szakszolgálatnál 

1.  
1. 

gyerek 

Országos 

Mozgásvizsgáló 

Intézet, 

Budapest  

nem nem 
igen 

3 fő 

egyéni 

mozgásfejlesztés a 

körmendi 

Pedagógiai 

szakszolgálatnál, 

heti 1 alkalommal 

Novákné Bedőcs 

Andrea konduktor 

segítségével,  

egyéni 

mozgásfejlesztés 

heti 1 alkalommal 

óvodánkban Restás 

Csilla 

gyógytestnevelővel 

 

2.  

2. 

gyerek 

 

Vas Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

igen nem 
igen 

2 fő 

egyéni 

gyógypedagógiai 

fejlesztés 1 

alkalommal- 

Domiterné Weidl 

Anita+ egyéni 

gyógypedagógiai 

fejlesztés 2 

alkalommal –Sásdi 

Csilla 

csoportos fejlesztés 

1 alkalommal saját 

csoportjában  

3.  
3. 

gyerek 

Vas Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

igen nem 
igen 

2 fő 

fejlesztését az 

óvodapedagógusok 

végzik a nyár 

folyamán mert a 

szakértői véleményt 

2018. 06.18-án 

kaptuk kézhez. 

14. Óvodai hittan 

 
gyermekek 

létszáma 

Hittant 

tanító 

neve 

Helyszín Időpont 
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SZEOB Játékvár 

Óvodája 
a 2017/2018-as nevelési évben nem volt rá igény 

SZEOB 

Csillagvirág, és 

Micimackó 

Tagóvodája 

15 
Víz 

Ágnes 
az óvoda 

hetente, 1 

alkalommal 

 

 

15. Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

 

 IDŐPONT ESEMÉNY TARTALOM 
érintettek 

létszáma 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

2014. 

szeptembertől, 

folyamatosan 

a módosított PP 

bevezetésével a 

vegyes és 

nagycsoportosokna

k heti 2x-i 

mozgásfoglalkozás 

 102 fő 

2017. 

november 

hónap 

az egészség 

hónapja 

• dentálhigiénikus 

szakember: helyes 

fogápolás, bemutató 

foglalkozás, 

• gyógyító mesék a 

lelki egészség 

megőrzéséhez, 

• baleset megelőzési 

ismeretek 

gyermekeknek, 

mentős bemutató, 

interaktív 

foglalkozás a 

mentőállomáson 

25 fő 

 

 

80 fő 

 

 

 

170 fő 

folyamatosan  

gyümölcsnapok, 

salátakészítés, aszalás, 

gyümölcslékészítés, 

minden 

gyermek 

folyamatosan 

balesetmentes 

környezet 

szabadban és 

épületben 

játszótéri eszközök 

felülvizsgálata 

vezetés és 

pedagóguso

k 

játszótéri eszközök 

folyamatos karbantartása 

vezetés  

SZET Kft. 

folyamatosan 

a PP 

egészségfejlesztési 

programelemének 

folyamatos 

a PP-ban meghatározottak 

minden 

pedagógus 

és minden 

gyermek 
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megvalósítása 

minden óvodai 

csoportban 

folyamatosan 

játékos 

együttmozgás 

minden nap 

a csoportok tevékenységi 

terveiben meghatározott 

célokkal és tartalmakkal 

gondoskodunk minden 

gyermek, naponkénti 

mozgásfejlesztéséről, 

mozgásigényének 

kielégítéséről, a mozgás 

megszerettetéséről 

minden 

gyermek és 

minden 

pedagógus 

SZEOB 2017.02 prezentáció  
Védőnői tájékoztató a 

fejtetvesség megelőzéséről 

és kezeléséről  

intézmény 

alkalmazott

ai 

SZEOB 

Tótágas 

Bölcsőd

e 

2017. nov. 

 

 

hetente 

naponta 

Egészség hónapja, 

Szülői értekezlet Egészségmegőrzéshez 

kapcsolódó védőoltások 

jelentősége, szobatisztaság, 

mozgásos játékok teremben 

és szabadban 

 

 

 

gyermekek 

és nevelőik 

 

 

 

16. A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

 

dátum 

TARTALOM 

érintettek 

köre, 

létszáma hó nap 

SZEO

B 

óvodái 

2017. 10. 

02.

-

13. 

papírgyűjtés az óvodában, szülők bevonásával: 

szelektív hulladékgyűjtésre nevelés, hulladék 

újrahasznosításáról információk nyújtása, 

motiváció: a hulladékért kapott díj csoportonkénti 

felhasználásáról a gyermekek dönthettek, 

gyermeke

k és 

szüleik 

folyamatosa

n 
 

szelektív hulladékgyűjtés a csoportokban: minden 

csoportban arra alkalmas hulladékgyűjtő van, a 

gyermekek a háztartási és a biohulladékot 

elkülönítve gyűjtik 

minden 

gyermek 

és az 

óvodák 

dolgozói 

folyamatosa

n 
 

szelektív hulladékgyűjtés: PET palackokat 

kizárólag elkülönítve, az óvoda folyosóján 

elhelyezett palackprést használva gyűjtünk, 

„levegőt” nem helyezünk a kukákba 

(jó lenne az intézménynek is lehetőséget 

biztosítani a PET palackok elkülönített 

gyűjtésére!) 

minden 

gyermek 

és az 

óvodák 

dolgozói 

2018. 05. 
15-

19. 

ZÖLD HÉT: kirándulások a szűkebb és tágabb 

természeti környezetben, közvetlen megfigyelések 

minden 

gyermek 
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növények, állatok természetes élőhelyein 

(Akasztódomb, Rába part, Barokk kert, kiskertek), 

a zöld héten zöld színű ruhák viselése, kiskert 

gondozása az óvodában, gólyánk 

és az 

óvodák 

dolgozói 

2018. 06. 
01-

15. 

kirándul az óvoda – csoportonként 

nagycsoportosok kirándulása – gyalogtúra, 

tömegközlekedési eszközök használata (Körmend, 

Szombathely, Alsószölnök, Magyarlak, 

Apátistvánfalva, Máriaújfalu)  

minden 

gyermek 

és az 

óvodák 

dolgozói 

A Csillagvirág Tagóvodának és a Micimackó Tagóvodának szerződése van az ÖKO Iskola 

címet viselő Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolájával.  Az 

iskola által szervezett közös programok során a természet szeretetére, megbecsülésére, 

óvására nevelés hangsúlyozottabban valósul meg. 

A használt elem gyűjtőt minden évben üríttetnünk kell, mert a szülők és a pedagógusok által 

szorgalmazott elemgyűjtés jól működik óvodánkban. 

17. Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

 

 IDŐ TARTALOM 
érintettek 

létszáma 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

szlovén és 

német 

nemzetiségi 

nevelés 1-1 

vegyes 

csoportban; 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodájában 

kizárólag 

magyar nyelven 

folyó cigány 

nemzetiségi 

nevelés 

2017. 09.-

2018. 06. 15-

ig 

 

 

 

folyamatosan, 

mindkét 

nemzetiségi 

csoportban, 

 

Látogatás a 

Pável 

Ágoston 

Múzeumba 

(2018. ápr.) 

 

 

Márton napi 

vigadalom 

(2017. nov.) 

 

nyelvelsajátítás segítése, szokások, 

hagyományok ismertetése az 

anyaországból (Szlovénia) biztosított 

óvónő heti 2 napi jelenlétével (minden 

szerda - péntek), 

 

a nemzetiségi nyelvvel való ismerkedés, 

nyelvhasználat élethelyzetekben, és a 

szervezett tevékenységek során, az egész 

óvodai életben 

 

 

ismerkedés a nemzetiség kultúrájával, 

tárgyi emlékeivel 

 

 

 

 

a német nemzetiségi csoportban a jeles 

naphoz kapcsolódó nemzetiségi 

hagyományok óvodás korosztályhoz 

köthető felelevenítése (lámpások 

készítése, dalok, mondókák tanulása) 

25 fő 

 

 

 

 

51 fő 

 

 

 

 

23 fő 

 

 

 

 

 

22 fő 
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folyamatosan a Csillagvirág Tagóvodában az 

legfontosabb a gyermekek 

esélyegyenlőségének segítése, a 

társadalomba való integrálódás támogatása 

 

15 fő 

 

A szlovén nemzetiségi óvodai nevelést az anyaországból pályázat útján biztosított szakképzett 

szlovén anyanyelvű óvodapedagógusok segítik. Hetente 2 alkalommal 7.30-13.30-ig közösen 

nevelik a csoport óvónőivel a gyermekeket. Előnyt jelent a gyermekek további 

nyelvtanulásához, hogy csak szlovén anyanyelven kommunikálnak a gyermekekkel. A német 

nemzetiségi óvodapedagógusoknak szervezett továbbképzésen német nemzetiségi szakértő 

tartott előadást a gyermekek nyelvi fürdőben való részesítésének fontosságáról  

 

 

18. A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése 

 

 dátum FELADAT TARTALOM érintettek 

létszáma hó nap 

SZEOB 2017. ősz 

2018. 

tavasz 

 fogászati 

szűrés 

évenkénti fogászati 

szűrés szervezése 

minden gyermeknek  

227 fő 

 

 

 

 

negyedévente ill. 

szükség szerint 

fejtetvességi 

szűrés  

a védőnők rendszeres 

ellenőrzéseket, 

szűréseket végeznek, a 

szűrések, az esetlegesen 

szükséges intézkedések 

dokumentáltak 

minden 

gyermek 

folyamatosan szemészeti, 

belgyógyászati  

szűrések 

az iskola egészségügyre 

vonatkozó rendelet 

szerint ezek minden 

gyermeknél, szülői 

jelenlét mellett a 

védőnői szolgálatnál 

történnek meg, ők 

kezelik az „Óvodások 

egészségügyi 

törzslapját” 

minden 

gyermek 

óvodában heti 3x, 

bölcsődében 

naponta 

rendszeres 

egészségügyi 

felügyelet 

szerződéssel Dr. Tőkés 

Emma gyermek 

szakorvos rendszeres 

orvosi ellátás igénybe 

vételét biztosítja 

szükség 

szerint, 

minden 

gyermek 
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minden 

tagóvodában 

szerződéssel, az 

adott település 

háziorvosával, 

iskola 

egészségügyi 

ellátás 

szűrések 

bonyolítása 

szemészeti, 

belgyógyászati szűrések 

tagóvodák 

gyermekei 

 

Nkt. 25. §  (5) A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, 

tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséről, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának 

megszervezéséről, ennek keretében különösen, hogy az óvodába járó gyermek, évenként 

legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vegyen részt. 

Intézményünk e feladatait a lehetőségek maximális kihasználásával megvalósítja.  

 

19. Intézményi dokumentum felülvizsgálat értékelése 

 

 dátum FELADAT TARTALOM érintettek köre 

hó  

SZEOB 2017. október  

 

SZMSZ, 

házirend, 

pedagógiai 

program 

felülvizsgálata, 

módosítása 

jogszabályváltozások 

miatt 

intézményvezetés,  

intézmény 

alkalmazottai 

minden szülő 

folyamatos a 

dokumentumo

k 

nyilvánosságán

ak biztosítása 

KIR-ben; 

intézményi honlapon, 

az intézmény 

folyosóin, papíralapon 

intézményvezető 

2018. január BÖP 

felülvizsgálata 

jogszabályváltozások 

miatt 

intézményvezetés,  

intézmény 

alkalmazottai 

 

2018. április 23-24 óvodai 

jelentkezések: 

házirend egy 

példányának 

átadása a 

szülőnek 

minden az óvodába, 

vagy bölcsődébe 

jelentkező gyermek 

szülője beiratkozáskor 

megkapja 

intézményünk 

házirendjenének egy 

példányát 

minden szülő 

2018. március Továbbképzési 

program 

5 évre szóló 

továbbképzési 

program készítése 

óvodapedagógusok 

fenntartó 

2018. június Honvédelmi a tervezet elkészítése intézményvezetés,  
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Intézkedési 

Terv 

a jogszabályi 

előírások szerint 

intézmény 

alkalmazottai 

fenntartó 

2018. június Alapító okirat óvodai csoportszám 

növekedés 

intézményvezetés, 

fenntartó, szülők 

folyamatos minden 

dokumentum, 

szabályzat 

folyamatos 

felülvizsgálata, 

szükség szerint 

aktualizálása 

 intézményvezető 

 

 

20. Összegzés, lehetőségek számbavétele.  

 

A beszámolóból jól látszik, hogy intézményünk évek óta folyamatos változásokon megy 

keresztül. Legnagyobb problémát a személyi feltételek biztosítása jelenti.  

A következő nevelési év humánerőforrás feltételeinek a biztosítása biztosnak tűnik, de a 

közeli jövőt (2-3) évet tekintve további folyamatos fluktuáció várható (nyugdíjba vonuló 

kolléganők, tartósan távol lévő kolléganők (GYED, GYES ).  

Égető problémát fog jelenteni a korábban már jelzett vezető beosztású kolléganők nyugdíjba 

vonulása, hiszen pótlásukhoz vezetői szakvizsgával rendelkező kolléganő szükséges. A 

képzés 2 éves, jelen pillanatban azonban egyetlen kolléganő sem tervezi ezen irányú újabb 

diploma megszerzését. A képzésbe való bekerülés feltétele minimum 3 év szakmai gyakorlat, 

amivel az új kolléganők még nem is rendelkeznek.  

Amennyiben a tartósan távol lévők helyére nem tudunk szakképzett kolléganőt felvenni, 

intézményünk továbbra is együttes munkával, plusz feladatok vállalásával tudja  

zökkenőmentesen ellátni a gyermekek nevelését. 

A 2017-ben elindított javaslatunk, miszerint szükséges a 11. óvodai csoport újranyitása, 

beigazolódott így 2018. szeptemberétől újra 11 csoporttal 260 férőhellyel látjuk el a 

gyermekek kötelező óvodai nevelését. A folyamatosan változó születési adatok, az édesanyák 

egyre korábbi visszatérése a munkaerőpiacra, évről-évre átalakításra készteti az intézményt. 

Ezen strukturális, személyi változásokra az intézmény valamennyi dolgozójának fel kell 

készülni, mely egyre nehezebb feladat. Az SNI-s gyermekek egyre növekvő létszáma egyre 

súlyosabb betegsége folyamatos pedagógiai asszisztens, hetente több órás külső speciális 

szakember jelenlétét igényli. A törvény és a Szakértői Bizottság írja elő az óvodák számára 

ezen speciális szakemberek biztosítását. Segítséget jelentene ezen gyermekek szakszerű 

neveléséhez konduktor óvodapedgógus, vagy újabb gyógypedagógus álláshely 

biztosítása a fenntartó részéről. 

 

Szentgotthárd, 2018. augusztus 31.  

                                                                                               Varjuné Molnár Katalin 

                      sk. 
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                                                                                                         igazgató 

PH. 

Legitimációs záradék 

Az intézményvezetői beszámoló megismerése és elfogadása 

 

Az intézményvezetői beszámolót a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde Egyesített Óvodák nevelőtestülete a 2018.év augusztus hó 31. napján tartott 

értekezletén a 3./2018. sz. határozattal elfogadta. 

 

Kelt: Szentgotthárd, 2018. 09. 03. 

 

            

  

     igazgató 
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Tárgy: Városi Gondozási Központ megüresedő álláshely betöltése 

iránti kérelem. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Városi Gondozási Központ intézményvezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt 

Képviselő-testület felé (lásd: 1. sz. melléklet).  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2018. sz. határozatában úgy 

döntött, hogy az intézményekben az év közben megüresedő álláshely betöltését a Képviselő-

testület elé kell terjeszteni - jelen előterjesztést erre tekintettel készítettük. 

 

2018. július 16-án az intézményben 1 fő szakdolgozója kérte munkaviszonyának 

megszüntetését, lemondott közalkalmazotti jogviszonyáról – egészségi indokok miatt. Így a 

két hónap lemondási idő figyelembe vételével 2018. szeptember 16-tól megüresedik 1 

álláshely, amelyet a folyamatos és zavartalan ellátás érdekében haladéktalanul be kell tölteni. 

 

Az intézmény ezzel nem új álláshelyet kér, az álláshelyek száma változatlan maradna. 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ 

Szentgotthárd kérelmét megismerte és javasolja a fenntartó Társulási Tanácsnak, járuljon 

hozzá ahhoz, hogy a Városi Gondozási Központ intézményében a 2018. szeptember 16. 

időponttal megüresedő álláshelyet haladéktalanul betölthesse. 

Határidő : azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor  polgármester /elnök 

      Fábián Béláné intézményvezető 

                 dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2018. augusztus 21. 

 

         Huszár Gábor 

          polgármester 

Ellenjegyzte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

1.sz. Melléklet 
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2018. szeptember 19-i testületi ülés előterjesztései. 

 233 

 

Tárgy: Pedagógusok szakmai munkájának elismerése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. június 27-i  ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzati Minőségirányítási Program (továbbiakban ÖMIP) az önkormányzati 

közoktatási rendszer egészére határozta meg a fenntartó elvárásait, a közoktatás rendszerének 

és a közoktatást érintő más ágazatok kapcsolatait, az irányítás, tervezés, szakmai, 

törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét. Önkormányzatunk a Közoktatásról szóló 1993. 

évi LXXIX. tv. 129. (5) bek. alapján  el is készítette 2004. január 31-ig az ÖMIP 

dokumentumát. Az ÖMIP tartalmazza a fenntartó oktatási politikáját, elvárásait, az 

intézmények és a fenntartó kapcsolatrendszerét, továbbá az intézményekben folyó munka 

színvonalának mérését, előtérbe helyezi a mérés fontosságát, ezzel az egyes intézményekben 

folyó szakmai munka hatékonyságát követheti nyomon a fenntartó. Hangsúlyt fordít az 

ellenőrzés területeire, rögzíti az ellenőrzések formáit, lehetséges tartalmát, időpontját, mellyel 

az intézmények gazdálkodását, törvényességi működését kísérheti figyelemmel. 

 

A köznevelési intézmények fenntartása 2013. január 1-jétől megváltozott. Szakmai 

tekintetben a fenntartói kapcsolatunk megszűnt az iskolákkal, 2017. január 1. időponttól 

pedig az egykori SZOI működtetője sem Szentgotthárd Város Önkormányzata. A pedagógusi 

szakmai munka felügyelete kezdetben a Szentgotthárdi Járási Tankerülethez, majd ezt 

követően a Szombathelyi Tankerületi Központhoz került. Ezzel a változással az 

Önkormányzati Minőségirányítási Program is elvesztette szükségességét és teljes egészében 

hatályon kívül helyezhető. 

 

Ez a dokumentum teszi lehetővé azóta is a pedagógusok teljesítményéhez kötött jutalmazását, 

az év pedagógusa cím odaítélését, stb. Pro és kontra visszatérő téma a pedagógusok 

Önkormányzat általi kitüntetésének fenntartása, annak indokoltsága. Felmerült, hogy a 

szakmai-pedagógusi munkát inkább a szakmai fenntartó, vagyis a Tankerület ismerje el. 

Illetve az év pedagógusa díjat az iskolák mellett a SZEOB pedagógusai is megkaphassák, 

amelynek a fenntartásához és működtetéséhez legalább van köze az Önkormányzatnak.  

 

Jelen előterjesztés tárgya egyrészről az ÖMIP hatályon kívül helyezése, másrészről az, hogy a 

jövőben az Év pedagógusa díj elismerés megmarad-e a városnál, és ha igen, milyen formában. 

Főbb lehetőségek: 

 

A. / variáció: Az ÖMIP-et teljes egészében hatályon kívül helyezi a Képviselő - testület, 

de mivel azt nem zárja ki semmi, az eddigiek alapján továbbra is megmarad az 

elismerés, de azzal a módosítással, hogy a Szentgotthárd és Térsége Iskolából összesen 

1 főt, az SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája intézményből is 1 

főt, továbbá a SZEOB Játékvár Óvodájából is 1 főt ismer el Szentgotthárd Város 

Önkormányzata. 
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B. / variáció: Mivel a minőségirányítást felváltotta a tanfelügyelet (portfólió, bemutató 

óra, minősítés stb.), ezért az Év pedagógusa elismerést a jövőben megszünteti 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, a teljes ÖMIP programmal együtt hatályon kívül 

helyezi.  

 

Az Önkormányzatnak az iskolákkal kapcsolatosan feladata (sajnos) nem maradt, így 

semmilyen rálátása sincsen az intézményekre, még kevésbé az ott tanítók munkájára. Még 

közvetetten sem lehet erről információhoz jutni, az intézményvezetők bővebb információt 

nem is adhatnának ki az Önkormányzatnak. Ebből következik, hogy nem lehet kontrollálni 

annak a teljesítményét, akit az intézményvezetők felterjesztenek. Javasoljuk, hogy ha mégis 

megtartjuk ezt a rendszert, akkor is a kitüntetetti kört a lehetőségekhez mérten szűkítsük le. 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

A. / variáció: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- az Önkormányzati Minőségirányítási Programot jelen döntésével és annak 

időpontjától teljes egészében hatályon kívül helyezi és 

- az „ÉV PEDAGÓGUSA SZENTGOTTHÁRDON” elismerést a jelen 

előterjesztés 1. számú mellékletben szabályozottak szerint adományozza 2019. 

évtől. 

 

B. / variáció: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati 

Minőségirányítási Programot, teljes egészében hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   dr. Gábor László: a közlésért, intézmények tájékoztatásáért 

 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 12. 

  

                 Huszár Gábor 

                  polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

„Az ÉV PEDAGÓGUSA SZENTGOTTHÁRDON”  

ELISMERÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK  

FELTÉTELRENDSZERE 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy minden pedagógus a nevelés, 

oktatás területén  szakmai munkájával minden gyermek tanulmányi előmenetelét/haladását 

maximálisan segítse. Ezt a hozzáadott érték mérésével (elsősorban az alábbi szempontok 

figyelembe vételével) az érintett intézményvezető évente értékeli és felterjeszti a pedagógust a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által adományozandó „ …… év PEDAGÓGUSA 

SZENTGOTTHÁRDON”c. elismerésre.  

 

Az elismerés átadására az adott év városi pedagógusnapján kerülhet sor. 

 

Szempontok: 

- az adott tanévben mind a nevelés, mind az oktatás terén kimagasló munkát végzett; 

- az adott tanév rendjéről szóló rendeletben meghirdetett országos tanulmányi versenyre 

felkészített tanulója 1-15. helyezést ért el; 

- az adott tanévre a szakmai minisztériumok, illetve azok háttérintézményei által 

meghirdetett országos szakmai versenyre felkészített tanulója 1-10. helyezést ért el; 

- aktívan készít fel tanulókat országos és megyei versenyekre; 

- tanórán kívüli tevékenységet végez ellenszolgáltatás nélkül (felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, szakkör szervezése stb. területen ); 

- bemutató órák, módszertani órák tartása kollégák, más intézmények , szülők, leendő 

iskolások számára; 

- kompetenciamérésen tanítványai kimagasló eredményt érnek el (a kisvárosi és az adott 

iskolatípusnak megfelelő országos átlag felett legalább 6 %-kal magasabb teljesítményt 

ér el, a hozzáadott érték számítása alapján) 

- iskola és a város életében tanórákon kívül is  aktívan részt vállal; 

- városi, intézményi rendezvények szervezésében, lebonyolításában aktívan szerepet 

vállal; 

- osztályfőnöki teendőket tekintve kiemelkedően teljesít; 

- teljes létszámú osztályban eredményesen tanít; 

- kamara csoportot vezet; 

- aktívan közreműködik nem magyarországi oktatási intézménnyel kialakított 

kapcsolatokban ( ellenszolgáltatás nélkül ); 

- a pályázatok írásában, lebonyolításában, fejlesztésben aktívan részt vesz, 

ellenszolgáltatás nélkül; 

- az egyes intézményekben a munkaközösség-vezetők javaslatai alapján és a tantestület 

véleményének meghallgatásával az intézményvezető terjeszti fel.” 
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Az „….. év pedagógusa díj” elismerésre a Szentgotthárd és Térsége Iskola intézményvezetője 

évente összesen 1 fő pedagógust, a SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

vezetője évente összesen 1 fő pedagógust, a SZEOB intézményvezetője a Játékvár Óvoda 

vonatkozásában évente összesen 1 fő pedagógust terjeszthet fel a fenti szempontok 

figyelembevétele mellett. 

 

A fentiek szerint felterjesztett ajánlásokról a Képviselő-testület dönt. 

 

Az elismeréssel járó díj összege bruttó 50.000,- Ft/fő.  

VAGY 

Az elismerés pénzjutalommal nem jár. 
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Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2000/2001-es tanév során létrehozott és beindított Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat célja a felsőoktatási intézményekben tanulók illetve tanulni 

szándékozó (jelenleg még középiskolás) hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt 

rendszeres anyagi segítséget.  

 

2018. augusztus 30-án tették közzé a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat felhívását, a felsőoktatási hallgatók számára a 2019. évi fordulóról. A 

kiírást az előző évekhez hasonlóan az alábbiakban röviden ismertetjük. 

 

A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele, 

hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2019. évi 

fordulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójában a települési 

önkormányzatok csatlakozása az előző évekhez hasonlóan a pályázati fordulóhoz egyúttal a 

Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez történő 

csatlakozást is magában foglalja és kizárólag az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 

biztosított EPER-Bursa rendszerbe történő belépést követően valósulhat meg. 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 

részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási 

rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 

- a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás,  

- a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás,  

- és a felsőoktatási intézményi támogatás.  

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 

ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: 

Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó 

települési és megyei önkormányzatok látják el. 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 

felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 

szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 20.§ (5) bek. szolgál. 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 

alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a 

továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. (A Kormányrendelet „állandó lakóhely” 

fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI 

törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyával tud 

igazolni.) 
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Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:  

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú 

hallgatója, 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt,  

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói 

képzésben vesz részt. 

 

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 

(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), 

alapképzésben, mesterképzésben osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 

szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  

 

A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű (a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 

középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 

felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől 

kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 

szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 

szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok 

részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2019/2020 tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási 

intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik. 

 

A pályázatokat illetve az önkormányzati csatlakozási nyilatkozatot az EPER-Bursa 

rendszerben kell kitölteni, véglegesíteni, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint 

illetékes települési önkormányzat hivatalánál benyújtani. 

 

A települési önkormányzatok számára a részvétel önkéntes, a csatlakozási nyilatkozat 

visszaküldése önmagában még nem jelent anyagi kötelezettség vállalást. A csatlakozási 

nyilatkozat beküldési határideje: 2018. október 3. (postabélyegző). 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a 

Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2018. október 05-

ig kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve 

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. 

 

Az ösztöndíj időtartama: 

 "A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 

2018/2019. tanév második féléve és a 2019/2020. tanév első féléve); 

 "B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 

2019/2020. tanév, a 2020/2021. tanév, és a 2021/2022. tanév). 
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Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 

eredményétől függetlenül történik. 

 

A települési önkormányzatnak a pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását kell 

elvégeznie, valamint az EPER rendszerben rögzíti, melynek határideje: 2018. december 06. A 

települési önkormányzat 2018. december 10-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben 

szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 

keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER –Bursa rendszeren 

keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint 

döntésének indoklásáról. 

 

A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az Önkormányzat. Az elmúlt  években  

Szentgotthárd Város Önkormányzata kizárólag az „A” típusú pályázók köréből  10 főt 

támogatott 10 hónapig, 2013-ig 2.000,- Ft/hó/fő összeggel, 2014-től 4.000,- Ft/hó/fő 

összeggel, 2015-től pedig 5.000,- Ft/hó/fő összegű támogatást kaptak a pályázók. 

 

A csatlakozás előtt idén is megfontolásra ajánljuk az alábbiakat: 

 a pályázatok elbírálásához sajnos nem mindig adnak valós alapot a nyilatkozatok, 

igazolások, még akkor sem, ha az előző éveket vesszük figyelembe, amikor is a 

pályázóknál környezettanulmány is készült (idén is készülhet) a Közös Önkormányzati 

Hivatal szociális ügyintézőinek és az érintett Bizottság tagjainak segítségével; 

 az Önkormányzat két részletben utalja el a Bursa célszámlára – a Támogatáskezelő 

részére – az önkormányzati támogatás összegét, a tanulók viszont ezt csak több hónap 

elteltével kapják meg. 

 azt is figyelembe kell venni, hogy vannak olyan, szociálisan valóban rászoruló 

tanulók, akiknek ez a kismértékű támogatás is tényleges segítséget jelent!  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 

megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

„A” variáció 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. 

Határidő: csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2018. október 03. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójában összesen ……. 

(javaslat: 500.000,-) …… Ft  támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 2019. 
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évi költségvetésben kell tervezni. 

Határidő: 2019. évi költségvetés tervezése 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. októberi Képviselő-

testületi ülésen dönt a támogatni kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó támogatási 

összegről. 

Határidő: 2018. októberi Képviselő-testületi ülés 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok (a pályázatok 

beérkezését követően) elbírálására felkéri az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottságát. 

Határidő: az elbírásra: 2018. novemberi bizottsági ülés 

Felelős:  dr. Harag László elnök 

              dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 

„B” variáció 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 03. 

 

 

                    dr. Gábor László 

                                                                                            Önk. és Térségi Erőforrások vezető 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Nem kötelező önkormányzati feladok ellátásának vizsgálata 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2018. szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi módosított ellenőrzési terve alapján a 

„Nem kötelező önkormányzati feladatok ellátásának vizsgálata” c. ellenőrzés lefolytatásra 

került.  

 

Amikor az éves munkatervünkben ezt a pontot elfogadtuk, akkor még nem gondoltuk, hogy a 

testület már az ellenőrzés előtt vizsgálódik ugyanebben a témában. A belső ellenőrzés is 

értelemszerűen ugyanazokat a kérdéseket vizsgálta - helyenként a belső ellenőrzés kissé 

speciálisabb módszereivel A belső ellenőrzés előtt illetve az ellenőrzéssel egyidejűleg a 

Képviselő-testület már több intézkedést foganatosított a nem kötelező önkormányzati 

feladatok vonatkozásában a jövőre nézve. 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a feladatok ellátása hatékony-e, a  

vonatkozó jogszabályok előírások betartásra kerülnek illetve a van-e eltérés a jóváhagyott 

előirányzatoktól. 

 

Az ellenőrzés hiányosságokat nem tárt fel, illetve tekintettel a Képviselő-testület időközbeni 

intézkedéseire, az ellenőrzés a témával kapcsolatos javaslatot nem tett.  

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nem kötelező 

önkormányzati feladatok ellátásának vizsgálata” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést 

megismerte, az abban leírtakat elfogadja az előterjesztés melléklete szerint. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: közlésért Dr. Dancecs Zsolt - jegyző 

 

Szentgotthárd, 2018. július 17. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Iktatószám: Szt/3954-6/2018. 

Ellenőrzés száma: BE-02/2018. 

 

 

 

 

 

2018. 
 Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 

 

 

 

Belső ellenőr 

Kern Henrietta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ] 

Nem kötelező önkormányzati feladatok ellátásának vizsgálata 
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ELLENŐRZÉSI JELENTÉS  

Nem kötelező önkormányzati feladatok ellátásának vizsgálata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2018. július 17. 
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Ellenőrzést végző: Kern Henrietta 

    mb. belső ellenőr 

 

Az ellenőrzés célja: 

 a vonatkozó 

jogszabályok előírásainak be nem tartása 

 a jóváhagyott 

előirányzatoktól való eltérés 

 

Az ellenőrzött szervezeti egység:  

 Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal- 

Önkormányzati és Térségi Erőforrások, Városüzemeltetés, Pénzügy) 

  

Az ellenőrzés tárgya:  

 Nem kötelező önkormányzati feladatok ellátásának vizsgálata 

Az ellenőrzés típusa:  

 teljesítmény-ellenőrzés 

 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 az ellenőrzés során az önként vállalt önkormányzati feladatok és a hozzájuk rendelt 

összegek kerületek bemutatásra   

 

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 2018. évi Módosított Éves Ellenőrzési Terve 

 

Ellenőrzött időszak: 2018. év 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2018. május 28.; 2018. június 15. 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.234561
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.234561
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Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása 

 Huszár Gábor – Szentgotthárd Város Polgármestere 

 dr. Dancsecs Zsolt – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 dr. Gábor László - Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, Önkormányzati és 

Térségi Erőforrások vezetője 

 Doncsecz András – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetés  

vezetője 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi vezetője 

 

A nem kötelező önkormányzati feladatok ellátásának vizsgálatára Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2018. évi Módosított Éves Ellenőrzési Terve alapján illetve Szentgotthárd 

Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján került sor.  

 

A belső ellenőrzést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés d) pontja alapján folytattam le. A 

teljesítmény-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett 

tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a 

forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg. 

 

1. Előírásoknak való megfelelés 

- 2011. évi CLXXXIX. 

tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 

- ágazati jogszabályok 

- Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának helyi rendeletei 

- Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének döntései 

- Szentgotthárd Város 

Önkormányzata által kötött szerződések, megbízások 

 

2. Dokumentumok vizsgálata 
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- helyi rendeletek 

- helyi döntések 

- pénzügyi kimutatások 

- szerződések, 

megállapodások 

 

Jelen belső ellenőrzés Szentgotthárd Város Önkormányzat által ellátott nem kötelező 

önkormányzati feladatok ellátásának vizsgálatára terjed ki. A belső ellenőrzéssel egyidejűleg 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testület több intézkedéseket foganatosított 

a nem kötelező önkormányzati feladatok vonatkozásában a 65/2018. számú képviselő-testületi 

határozattal és a 75/2018. számú képviselő-testületi határozattal. 

 

 

MEGÁLLAPÍTÁSOK: 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) értelmében a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott 

kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.  

 

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében kötelezően 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 

- településfejlesztés, településrendezés; 

- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 

fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás); 

- óvodai ellátás; 
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- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 

védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás 

állapítható meg; 

- lakás- és helyiséggazdálkodás; 

- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

- sport, ifjúsági ügyek; 

- nemzetiségi ügyek; 

- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

- helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

- hulladékgazdálkodás; 

- távhőszolgáltatás; 

- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

 

A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - 

önként vállalhatja: 

- Minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv 

kizárólagos hatáskörébe.  

- Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami 

jogszabállyal nem ellentétes.  

- Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által 

kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját 

bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. 
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A nem kötelező önkormányzati feladatok vállalásáról és az ellátás nyújtásának 

formájáról Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött. A feladtok 

finanszírozásását az adott évi helyi költségvetési rendelet tartlamazza. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az alábbi területeken lát el nem kötelező önkormányzati 

feladatokat:  

1. Egészségügy 

2. Személyes gondoskodás 

3. Városüzemeltetés 

4. Kultúra 

5. Sport 

6. Egyéb 

 

A feladatok ellátását a jelentés részletezze, az ahhoz köthető 2018. évre tervezett kiadásokat a 

jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az önként vállalt feladatok bármelyikének elhagyása az 

adott feladathoz tartozó összeg megtakarítását eredményezi azzal, hogy az adott feladat ezzel 

megszűnik, Szentgotthárdon önkormányzati keretek között a továbbiakban nem kerül 

ellátásra.  

 

 

1. Egészségügy 

 

Szentgotthárd városban az egészségügyi ellátás biztosítása a Háziorvosi rendelőben és a 

Rendelőintézetben történik.  

 

Az Mötv. 13.§ 4. pontja szerint az egészségügyi alapellátás és az egészséges életmód segítését 

célzó szolgáltatások kötelező önkormányzati feladat. Az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 5.§ értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi 

alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi 

alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, és az iskola-egészségügyi ellátásról. 
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A Rendelőintézetben jelenleg folyó további szakrendelések nyújtása nem kötelező 

önkormányzati feladat: belgyógyászat, szív ultrahang diagnosztika, gasztro-enterológia, 

általános sebészet, érsebészet, traumatológia, ortopédia, reumatológia, nőgyógyászat, 

onkológia, urológia, fül-orr-gégészet, szemészet, bőrgyógyászat, tüdőgyógyászat, foglalkozás-

egészségügy, ideggyógyászat, pszichiátria-addiktológia, ultrahang és laboratórium.  

 

A Rendelőintézetben folyó szakrendeléseket személyes közreműködést biztosító szerződéssel 

foglalkozatott orvosok látják el a megfelelő asszisztenciával. A szerződések tartalmazzák az 

ellátandó szakrendelés megnevezését, a részletes feladat ellátási kötelezettséget, a területi 

ellátási kötelezettséget, a heti rendelési időt órákban (illetve legtöbbször a rendelési napok 

megnevezését is), a helyettesítés rendjét és egyéb a jogszabályban előírt szakmai 

kötelezettségeket. A szerződések időközönként felülvizsgálatra kerülnek az intézményvezető 

által és amennyiben szükséges, módosítja azokat.  

 

A Rendelőintézet finanszírozása OEP támogatással és önkormányzati forrásból történik, 

melyet az adott évi költségvetési rendelet tartalmaz.   

 

2. Személyes gondoskodás 

 

A nem kötelező önkormányzati feladatot az önkormányzat a Városi Gondozási Központ 

intézményen keresztül biztosítja. A Gondozási Központ a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által fenntartott intézmény, tehát feladatot nem 

csak Szentgotthárdon, hanem a kistérségben is ellát. A Társulásban résztvevő 

önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes 

tevékenység érdekében a megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják 

meg, hangolják össze az önkormányzati feladatokat, köztük az alábbi szociális ellátásokat: 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját 

otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó 

készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve 

pszichiátriai betegek részére nyújtott ellátási forma. Alapvető feladata az önálló életvitel 

fenntartása mellett kialakuló krízishelyzetek elhárítása, az igénybe vevők biztonságérzetének 
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erősítése, a szükséges segítségnyújtás minél gyorsabb biztosítása a súlyosabb helyzetek 

megelőzése érdekében. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénylése esetén 2007. január 01-től vizsgálni kell a 

szociális rászorultságot. 

 

Támogató szolgálat: A fogyatékkal élő személyeknek személyi segítés nyújtása annak 

érdekében, hogy társadalmi integrációjuk külső segítség igénybevétele mellett minél teljesebb 

mértékben lakókörnyezetükben valósuljon meg. Ez magában foglalja a lakáson kívüli 

közszolgáltatások elérését és a lakáson belüli speciális segítségnyújtást. A feladatellátás során 

a fogyatékkal élő emberek önállóságának megőrzése és igényeinek figyelembevétele fontos 

szempont. A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja a szociálisan 

rászorultnak minősülő súlyos fogyatékos személyek köre.  

A célcsoport igényeinek és elvárásainak megfelelően személyi segítő szolgálat, szállító 

szolgálat, valamint információs és tájékoztató szolgáltatás működik. A szolgáltatások 

biztosításával elsődleges cél, hogy minél magasabb szinten megőrizzék az ellátottak önálló 

életvitelét, autonómiáját lakókörnyezeten belül és azon kívül. A szolgáltatásokat szociálisan 

nem rászorultak, piaci alapon is igényelhetik.  

 Személyi segítő szolgálat 

 Tanácsadás, információs szolgáltatás 

 Szállító szolgálat  

 

Közösségi pszichiátriai ellátás: A közösségi pszichiátriai alapellátás célja, hogy a pszichiátriai 

problémával élők váljanak képessé arra, hogy irányítsák életüket és eredeti lakóközegükben a 

közösség más tagjaival azonos szintű teljes életet éljenek. Ennek érdekében a gondozás és a 

pszicho-szociális rehabilitáció minden formája a pszichiátriai beteg otthonában, illetve 

lakókörnyezetében biztosított. Segítséget nyújtanak a pszichiátriai betegek számára 

problémáik megoldásában; meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve 

fejlesztésében; a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában; a szociális és 

mentális gondozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban, az ellátott 

céljainak megfogalmazásában és megvalósításában. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata alkotott rendeletet: Szentgotthárd Város 
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Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) számú rendelete a szociális igazgatás 

és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól.  

 

A Gondozási  Központ a személyes gondoskodás egyes formáinak minimum szakmai 

létszámnormáit az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak 

megfelelően biztosítja:   

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 2 fő (2 fő gondozó) 

- Támogató Szolgálat: 5 fő (1 fő terápiás munkatárs (korábban szolgálatvezető), 3 fő 

gondozó, 1 fő gépkocsivezető) 

- Közösségi Pszichiátriai Alapellátás: 3 fő (2 fő gondozó – 8 órás, 2 fő gondozó – 4 

órás) 

 

Fenti nem kötelező önkormányzati feladatoknál lényeges szempont, hogy az önként vállalt 

szolgáltatások befogadott létszámai és feladategységei nem egy településre (Szentgotthárdra) 

vonatkoznak, hanem Szentgottthárd és térsége területére.  

 

A befogadott feladatmutatók az önként vállalt szolgáltatások esetében kizárólag Szentgotthárd 

területén nem teljesíthetők, mivel potenciálisan nincs annyi jogosultsággal rendelkező ellátotti 

létszám. A jogosultsággal rendelkezők létszáma kizárólag csak a társulás területéről 

teljesíthető.  

 

Amennyiben nem a Társulás a fenntartó és nem lenne meg a minimális, jogszabály által előírt 

limitált feladategység, úgy a fenntartó sem a normatívára, sem a finanszírozott összegre nem 

lenne jogosult, tehát a szolgáltatások nem lennének működtethetők. 

 

3. Városüzemeltetés 

 

A városüzemeltetéssel kapcsolatos nem kötelező önkormányzati feladatokat az Önkormányzat 

zömében szerződés alapján látja el az adott ágazati jogszabálynak megfelelően. 

 

Fizetőparkolók üzemeltetése: A feladatot az Önkormányzat a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdése és Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel-

testületének a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének 
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rendjéről szóló 29/2017. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelete alapján látja el a SZET 

Szentgotthárdi Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés útján. 

 

Hársas-tó strand üzemeltetése, fenntartása: A feladatot az Önkormányzat a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ e) pontja alapján látja el a Szentgotthárdi Horgász 

Egyesülettel között megállapodás, illetve eseti megrendelések útján. 

 

Térfigyelő rendszer üzemeltetése, fenntartása, karbantartása: A feladatot az Önkormányzat 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel-testületének 84/2014. számú határozata alapján 

látja el a Castrum Sec Kft-vel kötött szerződés útján. 

 

Városi energetikusi feladatok ellátása: A feladatot az Önkormányzat Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képvisel-testületének 317/2007. számú határozata alapján látja el a SZET 

Szentgotthárdi Kft-vel kötött megállapodás útján. 

 

Ebtelep működtetése: A feladatot az Önkormányzat Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képvisel-testületének 143/2015. számú határozata alapján látja el a SZET Szentgotthárdi Kft-

vel kötött megállapodás útján. 

 

Térinformatikai rendszer üzemeltetése, fenntartása: A feladatot az Önkormányzat 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 265/2014. számú határozata alapán látja el az Alba 

Geotrade Zrt-vel kötött megállapodás útján. 

 

Karácsonyi díszkivilágítás biztosítása: A feladatot az Önkormányzat a SZET Szentgotthárdi 

Kft-vel kötött megállapodás útján látja el a mindenkori önkormánzati éves költségvetés 

terhére.  

 

Közterület-felügyelet működtetése: A feladatot az Önkormányzat a közterület-felügyeletről 

szóló 1999. évi LXIII. törvény 1.§-a alapján látja el a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2 fő köztisztviselőjével. 

 

Hivatal üzemeltetési és épületgondnoki feladatok: A feladatot az Önkormányzat az Mötv. 

alapján látja el a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 1 fő köztisztviselőjével.  
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4. Kultúra 

 

Az Mötv. kötelező önkormányzati feladatként csak a kulturális szolgáltatás biztosítását 

nevesíti, különösen: nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti 

szervezet ámogatása, kulturális örökség helyi védelme, helyi közművelődési tevékenység 

támogatása. 

 

Az Önkormányzat nem kötelező önkormányzati feladatként oktatási  jellegű feladatokat is 

ellát. 

 Bursa Hungarica Ösztöndíj: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel-

testületének 209/2017. számú határozatával döntött a csatlakozásról és 227/2017. 

számú határozatával döntött a támogatás odaítéléséről. 

 Széll Kálmán Ösztöndíj: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel-testülete a 

„Széll Kálmán” tanulmányi ösztöndíjról szóló 10/2014. (III. 27.) számú 

önkormányzati rendeletével alapította meg az ösztöndíjat és rendelkezett az ösztöndíj 

elnyerésének részletes szabályairól. 

 

Az Önkormányzat Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel-testületének a kitüntető 

díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről  szóló 18/2000. (IV. 27.) számú önkormányzati 

rendelete alapján kitüntető címeket és díjak adományozhat, melyeknek fedezetét az éves 

költségvetés terhére kell biztosítani.  

 Szentgotthárd Város Díszpolgára cím 

 Szentgotthárd Városért cím 

 Szentgotthárd Közművelődéséért Díj 

 Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj 

 Szentgotthárd Közoktatásáért Díj 

 Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális ellátásáért Díj 

 Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja 

 Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele 

 Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj 

 „Idősek az idősekért” Cím 
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 „Polgármesteri Díszoklevél” Cím. 

 

Az Önkormányzat Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel-testületének 86/2005. 

számú határozata alapján Díszokleveleket adományozhat a köznevelési intézményekben, 

melynek fedezetét az éves költségvetés terhére kell biztosítani.  

 

Az Önkormányzat az Önkormányzati Minőségirányítási Program II. 4. e.) pontja és 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel-testületének 257/2011. számú határozata 

szerint minden pedagógus elismerésére lehetőséget biztosít („Az év pedagógusa”), melynek 

fedezetét az éves költségvetés terhére kell biztosítani.  

 

A kultúrával további összefüggő, nem kötelező önkormányzati feladatként az Önkormányat 

szervezi a nemzeti ünnepek és emléknapok városi rendezvényeit, melynek fedezetét az éves 

költségvetés terhére biztosítja: 

 Március 15-i ünnepség 

 Október 23-i ünnepség 

 Kultúra napja 

 Pedagógus Nap 

 Semmelweis Nap 

 

Az Önkormányzat további pénzügyi támogatásokat nyújt kulturális feladatokhoz, melynek 

fedezetét az éves költségvetés terhére biztosítja: 

 Értéktár Bizottság és Helytörténeti Klub éves támogatása  

 Varga Gábor-Széll Kálmán évforduló (könyv, kiállítás, emléktábla, ünnepség)  

 

Az Önkormányzat Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 245/2017. 

számú határozata alapán az alábbi kulturális programok, rendezvények szervezését bonyolítja, 

illetve biztosítja a  pénzügyi fedezetet illetve nyújt támogatást: 

 Gotthárd Napja 

 Szerelmesek Fesztiválja  

 Hopplá Fesztivál 

 Történelmi Napok 
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 Augusztus 20 – városalapítás 835. Évforduló 

 1Úton Nemzetközi Zarándoknap  

 Egri csillagok 60.  

 

5. Sport 

 

Az Önkormányzat a Képviselő-testület döntései alapján az alábbi, sporttal kapcsolatos nem 

kötelező önkormányzati feladatokat látja el, illetve biztosít rá támogatást: 

 Ifjúsági és sportreferensi feladatok: A feladatot az Önkormányzat az Mötv. alapján 

látja el a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 1 fő köztisztviselőjével.  

 Támogatások: Ifjúsági Tanács éves keret biztosítása, TAO támogatási keret biztosítása, 

sportpálya karbantartás és műfüves karbantartási éves keret biztosítása, sporttelep 

közüzemi díjak (gáz, áram) fedezete 

 

6. Egyéb 

 

Az Önkormányzat a Képviselő-testület döntései alapján további nem kötelező önkormányzati 

feladatokat látja el, illetve biztosít rá támogatást: 

 TDM működési támogatás és tagdíj 

 Szentgotthárd városi újság kiadása 

 Önkormányzati reprezentációs költségek fedezete 

 Civil alap támogatása 

 Reklám- és propaganda költségek 

 Polgármesteri keret 

 

Megállapítások összefoglalása: 

A belső ellenőrzés a 2018. évben ellátott nem kötelező önkormányzati feladatokat vizsgálta. 

Az önként vállalt feladatok ellátásáról Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

döntött. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata az 

általa önként vállalt feladatokat az előírásoknak megfelelően megvalósította.  

Az Mötv-ben foglaltak alapán a Képviselő-testület hatásköre eldönteni, hogy az 

Önkormányzat a milyen nem kötelező feladatokat kíván önként ellátni.  A mérlegelésnél 
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legfontosabb szempontok, hogy a helyi közügy önálló megoldása nem lehet más szerv 

hatáskörében, az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztethetik a törvény 

által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását és a finanszírozása a 

saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Az önként 

vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem 

ellentétes. Az önként vállalt feladatok bármelyikének elhagyása az adott feladathoz tartozó 

összeg megtakarítását eredményezi azzal, hogy az adott feladat ezzel megszűnik, 

Szentgotthárdon önkormányzati keretek között a továbbiakban nem kerül ellátásra.  

A belső ellenőrzés előtt illetve az ellenőrzéssel egyidejűleg a Képviselő-testület már több 

intézkedést foganatosított a nem kötelező önkormányzati feladatok vonatkozásában a jövőre 

nézve, így ennek során vizsgálták már ugyanezt a kérdést, amelyet most az éves belső 

ellenőrzési tervben meghatározott program alapján most a belső ellenőrzés is elvégzett.  

 

Javaslatok: 

A témával kapcsolatban javaslattal nem élek.  

 

Szentgotthárd, 2018.  július 17. 

    Kern Henrietta 

mb.  belső ellenőr 
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1. számú melléklet 

  

FELADAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN TERVEZETT KIADÁS 

Egészségügy  

Rendelőintézet: szakellátások 111.020.000,- Ft önkormányzati finanszírozás az OEP támogatás és esetleges bevétel 

levonását követően 

Személyes gondoskodás  

Jelzőrendszeres  házi segítségnyújtás 7.927.000,- Ft 

szerződés alapján támogatás: 1.705.400,- Ft 

Támogató szolgálat 

 

17.316.000,- Ft 

állami támogatás: 6.036.005,- Ft 

Közösségi pszichiátriai ellátás 10.209.000,- Ft 

állami támogatás: 5.814.994,- Ft 

Városüzemeltetés  

Fizetőparkolók üzemeltetése - 

Hársas-tó strand üzemeltetése, fenntartása 2.400.000,- Ft 

Térfigyelő rendszer üzemeltetése, fenntartása, 

karbantartása 

1.300.000,- Ft 

Városi energetikusi feladatok ellátása 1.143.000,- Ft 

Ebtelep működtetése 381.000,- Ft 

Térinformatikai rendszer üzemeltetése, 

fenntartása 

4.500.000,- Ft 

Karácsonyi díszkivilágítás biztosítása 1.500.000,- Ft 
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Közterület-felügyelet működtetése munkabér Kttv. alapján 

Hivatal üzemeltetési és épületgondnoki 

feladatok 

munkabér Kttv. alapján 

Kultúra  

Bursa Hungarica Ösztöndíj 500.000,- Ft 

Széll Kálmán Ösztöndíj 550.000,- Ft 

Kitüntető címek és díjak 1.150.000,- Ft 

Díszoklevelek adományozása a köznevelési 

intézményekben 

247.000,- Ft 

„ Az év pedagógusa díj”  250.000,- Ft 

Nemzeti ünnepek és emléknapok városi 

rendezvényei  

(Március 15-i ünnepség, Október 23-i ünnepség, 

Kultúra napja, Pedagógus Nap, Semmelweis 

Nap) 

 

750.000,- Ft 

Értéktár Bizottság és Helytörténeti Klub éves 

támogatása 

 300.000,- Ft  

* Utólagos tájékoztatás szerint a támogatásra fedezet hiányában nem kerül sor.  

Varga Gábor-Széll Kálmán évforduló (könyv, 

kiállítás, emléktábla, ünnepség) 

1.500.000,- Ft 

* Utólagos tájékoztatás szerint a támogatásra fedezet hiányában nem kerül sor. 

Kulturális programok, rendezvények  12.100.000,- Ft 
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(Gotthárd Napja, Szerelmesek Fesztiválja, 

Hopplá Fesztivál, Történelmi Napok, Augusztus 

20 – városalapítás 835. Évforduló, 1Úton 

Nemzetközi Zarándoknap, Egri csillagok 60.) 

* A korábbi összeget a Képviselő-testület a 65/2018. sz. határozatával módosította. 

Sport  

Ifjúsági és sportreferensi feladatok munkabér Kttv. alapján 

Ifjúsági Tanács éves keret biztosítás 500.000,- Ft 

TAO támogatási keret biztosítása 3.000.000,- Ft 

Sportpálya karbantartás és műfüves karbantartási 

éves keret biztosítása 

7.810.000,- Ft 

Sporttelep közüzemi díjak (gáz, áram) fedezete 2.300.000,- Ft 

Egyéb (turizmus, helyi újság, reklám, 

reprezentáció, civil alap, polgármesteri keret) 

 

TDM működési támogatás és tagdíj 6.100.000,- Ft 

Szentgotthárd városi újság kiadása 6.000.000,- Ft 

Civil alap támogatása 6.100.000,- Ft 

Önkormányzati reprezentációs költségek, 

reklám- és propaganda költségek, polgármesteri 

keret 

4.000.000,- Ft 
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Tárgy: Élelmezési nyersanyagnormák-rezsiköltségek meghatározása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 19 -i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat közétkeztetéssel kapcsolatos feladatai sokrétűek. Közétkeztetés folyik az 

óvodában és a bölcsődében, az iskolákban és közétkeztetést kell biztosítani a jogszabályokban 

meghatározott körben a felnőtt korosztály számára is.  

Mindezekre tekintettel az élelmezéssel kapcsolatos döntéseket a Képviselő-testületnek kell  

meghoznia. 

A JustFood Kft közétkeztetési szerződése 2018. július 31-én lejárt, új közbeszerzési eljárásra 

került sor, ahol a szolgáltatóban változás nem történt. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, és a nevelési-, oktatási-, és szociális ellátást biztosító 

intézményekben élelmezési szolgáltatást végző JustFood Kft között létrejött 2018. február 15-

i szerződésben foglaltakkal összhangban a szolgáltató 2018. augusztus 1-től a melléklet 

szerinti élelmezési nyersanyag normákat és rezsiköltséget határozza meg. 

A nyersanyag normában változás nem történt, de a rezsiköltség a korábbi 82%-ról 85%-ra 

emelkedett. 

Javasoljuk Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a szociális étkeztetést az Önkormányzat 

döntése szerinti mértékben fogadja el.  

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 

szíveskedjen! 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. augusztus 1. és 

2018. december 31. közötti időszakra a bölcsődei-, az óvodai-, az általános iskolai-, a 

középiskolai-,, valamint a felnőtt szociális étkeztetés vonatkozásában az élelmezési 

térítési díj alapját meghatározó nyersanyagnormákat és rezsiköltséget az  Előterjesztés 

1. számú  melléklete szerint határozza meg. 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete javasolja a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a felnőtt szociális étkeztetésben 

az élelmezési nyersanyagnorma emelését az Önkormányzat döntése szerinti mértékben 

fogadja el. 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2018. augusztus 28. 

 

         Huszár Gábor  

                        polgármester                        

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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Tárgy: Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2018. szeptember 19- i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

(1) bekezdése értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – 

a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves 

időtávra gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban GFT) kell készíteni. A gördülő fejlesztési 

terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből áll. 

 

A Vksztv. 11 § (2). bekezdése értelmében a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett 

víziközmű-működtetés esetében a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, azaz a 

VASIVÍZ Zrt., míg a beruházási tervrészt a képviseletre jogosult ellátásért felelős 

önkormányzat készíti el és nyújtja be minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban Hivatal). A GFT elkészítését a Vksztv. 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban 

Vhr.) 90/A-90/G. §-ai, továbbá a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező 

felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai 

követelményeiről  szóló 61/2015.(X. 21.) NFM rendelet szabályozza. A Vhr. 90/B. § (1) 

bekezdése értelmében, ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal 

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

rendszerre vonatkozó tervet elkészíteni. 

 

A VASIVÍZ ZRt., mint üzemeltető elkészítette az általa javasolt GFT mindkét tervrészletét, 

melyet a szükséges mellékletekkel, önkormányzatunk részére megküldött a képviselő testület 

elé terjesztés és jóváhagyás érdekében (1. számú melléklet). A tervezetek előkészítésénél, az 

előző évek alapelvei mellett, figyelembe vették a Hivatal tájékoztatását, miszerint a GFT II. és 

III. ütemébe tervezésre kerülő feladatok között kérik megadni a víziközmű rendszerek azon 

rekonstrukciós igényeit is, amelyekre a szolgáltatási díjakban képződő víziközmű-használati 

díjak nem nyújtanak fedezetet, az ágazat jövőbeni forrásigényének megismeréséhez. Ezekhez 

a tervekben minden esetben pályázati forrásigény került feltüntetésre. A Vksztv. 11. § (4) 

bekezdése értelmében a kézhezvételtől számítva 30 nap áll rendelkezésre az elfogadására.  

Ezen határidőn belül a Vhr. 90/B. § (2), (3) bekezdése alapján a képviseletre jogosult 

önkormányzat az általa képviselt ellátásért felelősnek legalább 15 napos véleményezési 

határidőt biztosít.  Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell 

tekinteni, hogy a GFT-t elfogadta. 

 

A felújítási és pótlási terv Hivatalhoz történő benyújtásáról a VASIVÍZ Zrt-nek, a beruházási 

terv benyújtásáról a képviseletre jogosult Önkormányzatnak szükséges gondoskodnia. A 

VASIVÍZ Zrt ugyanakkor – az eljárás egyszerűsítése miatt – vállalja, hogy a testületek által 

elfogadott GFT-k mindkét tervrészét, a szolgáltatási területére  vonatkozóan, együttesen 

nyújtja be a Hivatalhoz. Ehhez a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-a szerinti meghatalmazás csatolása  
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szükséges ( 2. számú melléklet). A tervekhez csatolt meghatalmazásoknak ki kell terjedniük a 

beruházási tervrész készítésére, a Hivatalhoz történő benyújtására és a hatósági eljárásban 

való képviseletre. A Hivatal csak eredeti meghatalmazást, vagy annak a hitelesített másolatát 

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

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem, hogy az önkormányzatunk tulajdonában levő szentgotthárdi V049 (56,2 % tulajdoni 

hányad) ivóvízellátó és S021 (100 % tulajdonrész) szennyvízellátó  vízi közművekre 

vonatkozó, mellékletként csatolt Gördülő Fejlesztési Terveket megtárgyalni,  elfogadni, 

továbbá a beadásához szükséges  Meghatalmazás (2. számú melléklet) aláírásához szükséges 

meghatalmazáshoz hozzájárulni szíveskedjenek.  

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

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

melléklete szerinti Gördülő Fejlesztési Terveket elfogadja és meghatalmazza Szentgotthárd 

város polgármesterét Huszár Gábort a Meghatalmazás (2. számú melléklet) aláírására.  

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletként csatolt 

Gördülő Fejlesztési Terveket az alábbi módosításokkal elfogadja és meghatalmazza 

Szentgotthárd város polgármesterét Huszár Gábort a Meghatalmazás (2. számú melléklet) 

aláírására. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2018. augusztus 27. 

 

         Huszár Gábor 

                                                                                                            Polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 
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1. számú melléklet 

 
 



2018. szeptember 19-i ülés előterjesztései  

 
265 

1. számú melléklet 
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1. számú melléklet 
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          2. számú melléklet 

 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott Huszár Gábor (szül.: Körmend, 1959. nov. 07 an.: Horváth Anna Mária)  

Szentgotthárd Apáti u 8. alatti lakos, Szentgotthárd város polgármestere, mint a V049 jelű 

ivóvízellátási rendszer és az S021 jelű szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer ellátásért 

felelős tulajdonos önkormányzat(ok) képviselője meghatalmazom a VASIVÍZ Vas megyei 

Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 9700 Szombathely, 

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

CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése alapján készítendő gördülő fejlesztési tervek beruházási 

tervrészét összeállítsa, az(oka)t benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási 

Hivatalhoz jóváhagyásra és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje az 

ellátásért felelős tulajdonos önkormányzato(ka)t. Egyben a jelen okirat aláírásával kijelentem 

azt, hogy a gördülő fejlesztési terv(ek) felújítási, pótlási valamint beruházási tervrészeiben 

foglaltakat elfogadom, azokkal egyetértek.  

Kelt: Szentgotthárd 2018. szeptember 19. 

 

       __________________________ 

                    Huszár Gábor 

                                                                                                polgármester 

                                                                                                meghatalmazó 

 

 

A megbízást elfogadom. 

  

Kelt: Szombathely, 2018. szeptember 

 

       __________________________ 

       Dr. Kohuth Viktor vezérigazgató 

                   VASIVÍZ ZRt. 

                   meghatalmazott 

       

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1.       2. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. szeptember 19-i ülés előterjesztései  

 
268 

 

 

Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket 

támogató alapból 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 19-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 

2018. évi költségvetésében 6.100.000,- Ft értékben.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 49/2018. számú határozatában 

elfogadta a 2018. 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. (A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztéshez a csatolt pdf 

állományban találhatóak.) 

 

 

I. CIVIL KERET (Rendelkezésre álló összeg: 948.000,- Ft) 

 

 

1. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület kérelme:  

 

Az Egyesület idén december 7-re tervezi a Klubkarácsonyt, amely hagyományos 

rendezvényük. Ennek keretében a 80 év felettieket és a mozgásukban korlátozottakat 

az Egyesület tagjai megajándékozzák, illetve egy kis kulturális programmal, 

vendéglátással készülnek a város idősebb tagjainak és meghívott vendégeinek (köztük 

az ausztriai és szlovéniai egyesületek tagjainak).  

A kiadások egy részét saját forrásból fedezik, de ahhoz, hogy a rendezvény minden 

eleme megvalósulhasson, kérik az Önkormányzat támogatását.  

 

Az igényelt támogatás összege: 125.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 180 fő 
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A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. e)/ 

 

2. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület (Rozmaring tánccsoport) kérelme:  

 

A Rozmaring tánccsoport idén ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját, amelyet 

méltóképpen egy gálaműsorral szeretnének emlékezetessé tenni. A novemberre 

tervezett program keretében fellép majd a régi mazsorett csoport, szólóénekes, 

versmondó és egy kabaréjelenet is színesíti majd a műsort.  

A rendezvény lebonyolításához saját forrást is felhasználnak, de a kiadások 

jelentősebb részét önkormányzati támogatásból szeretnék fedezni.  

 

Az igényelt támogatás összege: 60.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 100 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. h)/ 

 

3. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület (Kenguru tekecsapat) kérelme: 

 

A tekecsapat idén ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját, amelyet egy „Barátság” 

sportdélután és egy tekebajnokság keretében szeretnének megünnepelni. A 

rendezvényre meghívják a Városi Gondozási Központ és az EFI munkatársait, a 

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesületének tagjait, de számítanak a város 

vezetőire és más civil szervezetek képviselőire is.  

A rendezvény lebonyolításához saját forrást is felhasználnak, de a kiadások 

jelentősebb részét önkormányzati támogatásból szeretnék fedezni.  

 

Az igényelt támogatás összege: 50.000,- Ft  

Az érintettek/résztvevők száma: 65 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. h)/ 

 

4. Hármashatár Baráti Kör kérelme:  

 

A Kör a hagyományos Márton-napi rendezvényéhez kéri az Önkormányzat 

támogatását. A rendezvényre november elején, Márton nap körül kerül sor, amelynek 

keretében szentmisére, majd azt követő vendéglátásra, kötetlen beszélgetésre várják az 

érdeklődőket. Az idei évben nem kaptak támogatást sem működésre, sem szakmai 

programokra, így sikertelen pályázat esetén e rendezvényről le kell mondaniuk, saját 

forrással a megvalósításra nem rendelkeznek.  

 

Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 50 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. f)/ 

 

5. SZEMLE Egyesület kérelme: 

 

Az Egyesület hagyományos adventi programjához kéri az Önkormányzat támogatását. 

Az esemény szokásosan új megvilágításba helyezi a karácsonyt, feltárva annak tiszta 

keresztényi és profán vonatkozásait. Terveikben szerepel: kiállítás, performance, 

kamarazene, mozgásművészeti program, előadás.  

A programhoz saját forrást is felhasználnak, de a megvalósításhoz szükségük van 

önkormányzati támogatásra is.  
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Az igényelt támogatás összege: 130.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: kb. 70 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. e)/ 

 

6. Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért kérelme:  

 

Az Alapítvány egy színdarabbal készül az októberi 23-i városi ünnepségre, a darabot 

az SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája diákjai, tanárai viszik 

színre. Ahhoz, hogy az „1956 bekezdés” c. előadás megvalósulhasson, az 

önkormányzat támogatását kérik, mivel a forgószínpad felújítása, a szállítási 

költségek, jelmezkölcsönzés, díszletek, kellékek költségei jelentősek. A támogatással 

egy nagyszabású, magas színvonalú megemlékezés valósítható meg.  

 

Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 400 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. f)/ 

 

7. Pannon Kapu Kulturális Egyesület (Szivárvány kórus) kérelme:  

 

Az Egyesület a Szivárvány kórus önálló estjéhez kapcsolódóan kéri az Önkormányzat 

támogatását. Az Szivárvány kórus november közepén önálló estet tart, ahol az eddig 

tanult műveket mutatják be az érdeklődők számára. Az estre meghívást kap a Lovászi 

Mixolíd kórus is, viszonozva ezzel a tervezett októberi meghívásukat.  

Az igényelt összegből az estet lezáró vendéglátás költségeit szeretnék fedezni, amelyre 

saját forrásuk nem áll rendelkezésre.   

 

Az igényelt támogatás összege: 90.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 145 fő  

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. f)/ 

 

8. Szentgotthárdi Énekegyesület kérelme:  

 

Az Egyesület már negyedik alkalommal szervezi meg a karácsonyi hangversenyt a 

Nagyboldogasszony templomban december 16-án, amelyen a város gyermek és felnőtt 

kórusai lépnek fel. 5-6 kórus karácsonyi műsora teszi meghitté az ünnep előtti 

készülődést, ilyenkor lehetőség nyílik a találkozásra, beszélgetésre. A koncert után az 

Egyesület megvendégeli a kórusokat, ehhez kérik az Önkormányzat támogatását. 

Emléklapok, meghívók, plakátok és a vendéglátás egy részének költségeit az Egyesület 

saját forrásból biztosítja. 

 

Az igényelt támogatás összege: 275.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 200 fő  

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. e)/ 

 

9. Szentgotthárdi Civil Fórum (Harmónia Egészségvédő Kör) kérelme:  

 

A Harmónia Kör őszi programjainak szervezéséhez kéri az Önkormányzat 

támogatását. Az „Iránytű az egészséghez” elnevezésű Őszi-téli Egészségvédő Napok 
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keretében gyalogtúrára, tornára, játékos-ügyességi versenyekre, egészségügyi 

előadásokra, szűrővizsgálatokra várják az érdeklődőket.  

A rendezvény megvalósításához saját és szponzori támogatáson kívül szükségük van 

az önkormányzati hozzájáruláshoz is.  

 

Az igényelt támogatás összege: 74.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 290-300 fő  

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.3. a)/ 

 

10. Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért kérelme:  

 

Az Alapítvány 2017 őszétől 2018 decemberéig jubileumi programokat szervez tanuló, 

egykori diákjai számára a Vörösmarty Mihály Gimnázium fennállásának 125. 

évfordulójához kapcsolódóan. Ennek keretében jubileumi naptárat készíttettek, 

tablókat digitalizáltak, szeretnének kiadni egy évkönyvet, kiállítást és diáknapot 

szerveznek, készülnek pólók, papírtáskák, a gálaműsort pedig fogadás követi majd.  

Az év hátralévő részében megvalósuló programelemekhez kérik az Önkormányzat 

támogatását.  

 

Az igényelt támogatás összege: 485.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 600-700 fő  

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. h)/ 

 

 

 

II. VÁROSRÉSZI KERET (Rendelkezésre álló összeg: 850.000,- Ft) 

 

 

11. Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat kérelme:  

 

A városrészi önkormányzat az Idősek Karácsonya programhoz kéri az Önkormányzat 

támogatását. A hagyományoknak megfelelően a városrészi önkormányzat ebben az 

évben is Advent 3. vasárnapján köszönti szépkorú lakóit egy ünnepi kulturális 

műsorral és ajándékozza meg őket egy adventi vacsorával.  

Az igényelt összeg a városrészi keret terhére rendelkezésre áll.  

 

Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 60-80 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. e)/ 

 

12. Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat kérelme:  

 

A városrészi önkormányzat Zsidán az idősek adventje program szervezéséhez igényli 

az Önkormányzat támogatását, amelynek keretében városrész idős polgárait egy 

vacsorával látják vendégül.  

Az igényelt összeg a városrészi keret terhére rendelkezésre áll.  

 

Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 150 fő  

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. e)/ 
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13. Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme:  

 

Az Egyesület a farkasfai idősek napi és Mikulás rendezvényének szervezéséhez kéri az 

Önkormányzat támogatását. Az idősek napján kulturális műsorral, vendéglátással 

várják az időseket, a Mikulás ünnepség keretében pedig a gyerekek ajándékot kapnak 

az egyesület Mikulásától.  

Az igényelt összeg a városrészi keret terhére rendelkezésre áll.  

 

 

Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 120 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. b) és e)/ 

 

14. Rábafüzesért Egyesület kérelme:  

 

Az Egyesület a Rábafüzes városrészen rendezendő idősek napi és Mikulás napi 

ünnepséghez, illetve a karácsonyi készülődés programhoz kéri az Önkormányzat 

támogatását. Az ünnepségek keretében az idősek napján vendéglátással készülnek az 

időseknek, a Mikulás ünnepségen Mikulás csomagokat adnak a résztvevő 

gyerekeknek, a karácsonyi készülődés keretében pedig mézeskalácsot készítenek. 

Az igényelt összeg a városrészi keret terhére rendelkezésre áll.  

 

Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 120 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. b) és e)/ 

 

15. Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kérelme:  

 

Az Egyesület a jakabházi idősek napja rendezvény költségeihez kéri az Önkormányzat 

támogatását, amelynek keretében kulturális műsorral és vendéglátással készülnek a 

városrész idős lakói részére.  

Az igényelt összeg a városrészi keret terhére rendelkezésre áll. 

 

Az igényelt támogatás összege: 50.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 20 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. b)/ 

 

16. Rábakethely Városrészi Önkormányzat kérelme:  

 

A városrészi önkormányzat a Rábakethelyen megvalósuló Gyermekek Mikulása, 

adventi hangverseny és idősek karácsonya programokhoz igényli az Önkormányzat 

támogatását, amelynek keretében egy-egy mikulás csomaggal ajándékozzák meg a 

városrészen élő gyermekeket, megszervezik a már hagyománnyá vált adventi 

hangversenyt és a városrész idős lakóinak is készülnek programmal.  

Az igényelt összeg a városrészi keretből rendelkezésre áll.  

 

Az igényelt támogatás összege: 300.000,- Ft  

Az érintettek/résztvevők száma: 395 fő  

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának / 9.1 b) és e)/ 



2018. szeptember 19-i ülés előterjesztései  

 
273 

 

MEGJEGYZÉS: JAKABHÁZA NEM HASZNÁLTA FEL TELJESEN ÉVES 

KERETÉT, ÍGY A VÁROSRÉSI KERET MARADVÁNYA 100.000,- Ft.  

Javasoljuk, hogy a maradványt csoportosítsák át a civil kerethez, ugyanis az oda 

beérkező igény jóval magasabb, mint a rendelkezésre álló keret.  

 

 

III. SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM KERETE (Rendelkezésre álló összeg: 

164.000,- Ft) 

 

17. Szentgotthárdi Civil Fórum kérelme: 

 

A Fórum az idei CISZEBAT (Civil Szerezetek Baráti Találkozója), a KÉK (Közös 

Érdekek Kerekasztala, az Év Civil Szervezete Díj átadása és a Szombathelyi Civil 

Kerekasztallal történő találkozó és tapasztalatcsere megvalósításához kéri az 

Önkormányzat támogatását.  

A CISZEBAT várható költsége 40.000,- Ft, a KÉK-re (4 alkalom) 24.000,- Ft-ot 

terveznek, az Év Civil Szervezete Díjhoz járó pénzösszeg 50.000,- Ft, a 

tapasztalatcseréhez kapcsolódó utazási költség pedig 50.000,- Ft.  

Az igényelt összeg a Fórum keretéből rendelkezésre áll.  

 

Az igényelt támogatás összege: 164.000,- Ft  

Az érintettek/résztvevők száma: kb. 300 fő  

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. f)/ 

  

 

A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat 
 

Civil 

szervezet/Városrész 
Program/Feladat Igényelt összeg 

Szentgotthárdi 

Civil Fórum 

javaslata 

I. CIVIL KERET 

Szentgotthárdi 

Nyugdíjas Egyesület   
Klubkarácsony  125.000,-  

össz. 160.000,- 
Szentgotthárdi 

Nyugdíjas Egyesület   

Rozmaring tánccsoport 10 

éves jubileuma 
60.000,- 

Szentgotthárdi 

Nyugdíjas Egyesület   

Kengurus tekecsapat 10 éves 

jubileuma 
50.000,- 

Hármashatár Baráti 

Kör  
Márton napi rendezvény 100.000,- 80.000,- 

SZEMLE Egyesület  Adventi rendezvény 130.000,-  50.000,- 

Alapítvány a 

Szentgotthárdi 

Szakképzésért   

1956 bekezdés 

Október 23-i színdarab 
200.000,- 180.000,- 

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület  

(Szivárvány Kórus)  

Szivárvány kórus önálló estje 90.000,-  60.000,- 
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Szentgotthárdi 

Énekegyesület  
Karácsonyi hangverseny 275.000,- 275.000,- 

Szentgotthárdi Civil 

Fórum 

(Harmónia 

Egészségvédő Kör) 

Iránytű az egészséghez 

program 
74.000,-  43.000,- 

Alapítvány a 100 éves 

Szentgotthárdi 

Gimnáziumért  

125 éves jubileum  485.000,-  100.000,- 

Rendelkezésre áll:  948.000,- Ft 

Beérkezett igény: 1.589.000,- Ft 

II. VÁROSRÉSZI KERET 

Szentgotthárd-

Máriaújfalu Városrészi 

Önkormányzata  

Idősek karácsonya 100.000,-  100.000,- 

Szentgotthárd-Zsida-

Zsidahegy Városrészi 

Önkormányzata 

Adventi rendezvény 100.000,- 100.000,- 

Farkasfa Jövőjéért 

Egyesület  
Idősek napja, Mikulás 100.000,- 100.000,- 

Rábafüzesért Egyesület 
Idősek napja, Mikulás, 

karácsonyi készülődés 
100.000,- 100.000,- 

Szentgotthárd-

Rábakethely Városrészi 

Önkormányzata 

Mikulás, adventi 

hangverseny, idősek 

karácsonya  

300.000,- 300.000,- 

Jakabházi Faluszépítő és 

Hagyományőrző 

Egyesület  

Idősek napja 50.000,-  50.000,- 

Rendelkezésre áll: 850.000,- Ft 

Beérkezett igény: 750.000,- Ft 

III. SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM KERETE 

Szentgotthárdi Civil 

Fórum 

CISZEBAT, KÉK, Év Civil 

Szervezet Díj, 

tapasztalatcsere 

164.000,-  

Rendelkezésre áll: 164.000,- Ft 

Beérkezett igény: 164.000,- Ft 

 

Egyéb információk 

 

A megkötendő szerződések mintáját az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 
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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. 

 

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 2018. 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.  

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: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret 

terhére a(z) 

 

a.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület  Klubkarácsony szervezésére irányuló kérelmét 

…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. november 30-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2018. december 31.   

 

b.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület  Rozmaring tánccsoport 10 éves jubileuma 

szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. 

október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2018. december 31.    

 

c.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület  Kenguru tekecsapat 10 éves jubileuma 

szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. 

október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2018. december 31.   

 

d.) Hármashatár Baráti Kör Márton napi program szervezésére irányuló kérelmét …….. 

Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. október 15-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2018. december 31.    

 

e.) SZEMLE Egyesület adventi program szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. november 15-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2018. december 31.  

 

f.) Alapítvány a Szentgotthárdi Szakképzésért október 23-i színdarab szervezésére 

irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. október 15-ig 

átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2018. december 31.      

 

g.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület Szivárvány kórus önálló estjének szervezésére 

irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. október 15-ig 

átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2018. december 31.    

 

h.) Szentgotthárdi Énekegyesület karácsonyi hangverseny szervezésére irányuló 

kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. november 15-ig 

átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2018. december 31.    

 

i.) Szentgotthárdi Civil Fórum Harmónia Egészségvédő Kör Iránytű az egészséghez c. 

program szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a 

Pénzügy 2018. október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2018. december 31.    
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j.) Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért jubileumi program 

szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. 

október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2018. december 31.    

 

k.) Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat idősek karácsonya program szervezésére 

irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a 

Pénzügy részére 2018. december 31-ig kell eljuttatni.   

 

l.) Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat adventi program szervezésére irányuló 

kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy 

részére 2018. december 31-ig kell eljuttatni.   

 

 

m.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület idősek napja és Mikulás program szervezésére irányuló 

kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. október 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2018. december 31.  

 

n.) Rábafüzesért Egyesület idősek napja, Mikulás, és karácsonyi készülődés programok 

szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. 

október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2018. december 31.  

 

o.) Rábakethely Városrészi Önkormányzat Mikulás, adventi hangverseny, idősek 

karácsonya program szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A 

rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy részére 2018. december 31-ig kell 

eljuttatni.   

 

p.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület idősek napja program 

szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. 

október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2018. december 31.  

 

q.) Szentgotthárdi Civil Fórum CISZEBAT, KÉK, Év Civil Szervezet Díj, 

tapasztalatcsere szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a 

Pénzügy 2018. október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2018. december 31.  

 

 

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 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
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Szentgotthárd, 2018. szeptember 10. 

 Huszár Gábor 

 polgármester 

Ellenjegyzem: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző   
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1.sz. melléklet 
Szabályzat 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott 2018. évi Civil Alap 

felosztásáról 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. 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. 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 2017-ben történt letétbe helyezést, a május 31-et követően beadott 

pályázat esetén a 2018-ban megtett letétet kell igazolni.  Amennyiben a pályázat 

benyújtása még május 31. előtt megtörténik, de a kifizetésre csak ezt követően kerül sor, 

úgy a 2018. 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.  

 

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, 
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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 

a) A környezet megőrzése és fenntartásában, a Zöld Szentgotthárd program 

megvalósításában való szerepvállalás  
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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 szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy 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 

2018. áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. Adott pályázati időszakban csak az 

abban az időszakban megvalósuló programokra lehet pályázni: 

 
1. megvalósítási időszak: 2018. április 1. – 2018. június 30.  

 Benyújtási határidő: 2018. április 11. 16.00 óra 
2. megvalósítási időszak: 2018. július 1. – 2018. szeptember 30.  
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 Benyújtási határidő: 2018. június 8. 12.00  
3. megvalósítási időszak: 2018. október 1. – 2018. december 31.  

 Benyújtási határidő: 2018. szeptember 7. 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.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,  

b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,  

c.) amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak, 

d.) 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 49/2018. számú határozatában 

fogadta el 2018. március 28-án. 

 

Szentgotthárd, 2018. március 28. 

            

                  Huszár Gábor 

                  polgármester 
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1. sz. melléklet 

Ikt. sz.: ……/2018.                            

                                                                 

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 2018. 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  azaz …… 00/100  forint 

támogatást nyújt a ………………………………………… programhoz.  

Az összeget az Önkormányzat ………-ig átutalja a 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 49/2018. 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: 

 

……………………………………………………… 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

…………………………………………… 

Somorjainé D. Zsuzsanna 

pénzügyi vezető 
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2. sz. melléklet 
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Tárgy: 1/2018.(II.01.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2018.09.19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2018.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja 

Rendelőintézet 

Járóbetegek gyógyító szakellátása          241.987 Ft 

Ebből: személyi jutt.            202.500 Ft 

 munkaa.terh.jár.  39.487 Ft 

Járóbetegek gyógyító gondozás            82.455 Ft 

Ebből: személyi jutt.   69.000 Ft 

 munkaa.terh.jár.  13.455 Ft 

Eü. laboratóriumi szolgáltatás            89.983 Ft 

Ebből: személyi jutt.              75.300 Ft 

 munkaa.terh.jár.  14.683 Ft 

Képalkotó diagnosztika                  6.094 Ft 

Ebből: személyi jutt.    5.100 Ft 

 munkaa.terh.jár.      994 Ft 

Fizikoterápiás szolgáltatás             12.189 Ft 

Ebből: személyi jutt.            10.200 Ft 

 munkaa.terh.jár.  1.989 Ft 

Család – nővédelem eügondozás            32.623 Ft 

Ebből: személyi jutt.            27.300 Ft 

 munkaa.terh.jár.  5.323 Ft 

Ifjúság eü.gondozás              51.624 Ft 

Ebből: személyi jutt.   43.200 Ft 

 munkaa.terh.jár.    8.424 Ft 

 

Móra F. Városi Könyvtár                     91.776 Ft 

Ebből: személyi jutt.    76.800 Ft 

 munkaa.terh.jár.   14.976 Ft 

 

Közös Önkormányzati Hivatal 

 Önkorm.igazg.tevékenysége                                                          57.720 Ft 

     Ebből: személyi jutt. 48.300 Ft 

                 munkaa.terh.jár. 9.420 Ft 

 Közterület rendjének fenntartása  25.812 Ft 

     Ebből: személyi jutt.   21.600 Ft 

                munkaa.terh.jár. 4.212 Ft 

 

Működési céltartalék                  1.225.119 Ft 
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Fedezete: 

Működési célú ktgvitámog és kieg.tám.                                   1.917.382 Ft 

Ebből: kötelező feladat             1.917.382 Ft 

 nem kötelező feladat     - Ft 

 

2. Könyvtárban foglalkoztatottak 2018. évi kulturális illetménypótléka 

Móra F. Városi Könyvtár                    695.491 Ft 

Ebből: személyi jutt.     582.001 Ft 

 munkaa.terh.jár.    113.490 Ft 

Múzeum                      126.909 Ft 

Ebből: személyi jutt.     106.200 Ft 

 munkaa.terh.jár.      20.709 Ft 

Fedezete: Településiönkorm.kultúrálisfel.támog.                 822.400 Ft 

Ebből: kötelező feladat     822.400 Ft 

  

3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi szociális ágazati összevont pótléka 

Működési céltartalék               6.053.755 Ft 

Fedezete:  

Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.                     6.053.755 Ft 

Ebből: kötelező feladat         6.053.755  Ft 

 nem kötelező feladat            -   Ft 

 

4. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 

Iskolai intézményi étkeztetés (ált.isk...) /dologi kiadás/                           7.537.374 Ft 

Fedezete:  

Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.                    7.537.374 Ft 

Ebből: kötelező feladat          7.537.374 Ft 

 nem kötelező feladat            -   Ft 

 

5. Bölcsődei kiegészítő támogatás 

Működési céltartalék                1.796.000 Ft 

Fedezete:  

Működési célú ktgvitámog és kieg.tám.                               1.796.000 Ft 

Ebből: kötelező feladat               -           Ft 

 nem kötelező feladat           1.796.000 Ft 

 

 

6. Óvodai és iskolai szociális segítő támogatása 2017.évi C tv. 2mell. III.3.n) pontja 

alapján 

Működési céltartalék                  1.587.071 Ft 

Fedezete:  

Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.                       1.587.071 Ft 

Ebből: kötelező feladat         1.587.071  Ft 

 nem kötelező feladat            -   Ft 

 

7. BMÖGF/565-2/2018 számú támogatói okirat alapján nyújtott nemzetiségi pótlék 

támogatás 

Működési céltartalék         528.000 Ft 

Fedezete:  

Települési Önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása                          528.000 Ft 
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Ebből: kötelező feladat         528.000  Ft 

 

8. Előző évi elszámolásból származó ktgvi támogatási bevétel 

Működési céltartalék               4.650.137 Ft 

Fedezete: Elszámolásból származó bevételek                            4.650.137 Ft 

Ebből: kötelező feladat          4.650.137 Ft 

 nem kötelező feladat            -   Ft 

 

9. Képviselő – testületi határozatok 

102/2018. sz. határozat SZEOB 11. csoport indítása 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei            2.000.000 Ft 

Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 

SZEOB          2.0000.000 Ft 

     Ebből: köt.fel.      2.000.000 Ft 

                nem köt.f.                            -     Ft 

Fedezete: Versenysport-tevékenység és tám. /egyéb műk.c.tám. áhn. kív/        - 2.000.000 Ft 

 

10. Intézményfinanszírozás 

Kiadási pótelőirányzat 

ASP központhoz való csatlakozás című támogatás – oktatáson történő részvételhez 

kapcsolódó utazás  

Közös Önkormányzati Hivatal 

Önkorm.igazg.tev. /dologi kiadás/        210.000 Ft 

Fedezete: 

ASP pályázat /dologi kiadás/                 - 210.000 Ft 

 

11. Pénzmaradvány /2017.év/ - Társulás 

Város és községgazd./dologi kiadás/              27.723.577 Ft 

Fedezete:  

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei        - 23.723.577 Ft 

Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 

SZEOB          - 9.925.819 Ft 

     Ebből: köt.fel.              - 7.937.854 Ft 

                nem köt.f.               - 1.987.965 Ft 

Városi Gondozási Központ               - 11.691.209 Ft 

     Ebből: köt.fel.              - 11.691.209 Ft 

                nem köt.f.            -         Ft 

Családsegítő és gyermekj. Sz. /kötelező fel./  - 2.106.549 Ft 

Társulás              - 4.000.000 Ft 

 

12. Polgármesteri keretből nyújtott támogatások, kiadások  

/SZT/147-5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 / 2018 sz. utasítás alapján/ 

Városi rendezvények /dologi kiadás/                     50.000 Ft 

Város és községgazdálkodás /dologi kiadás/                      113.866 Ft 

Versenysport tevékenység és tám. /egyéb műk.c. áhn kív/               100.000 Ft 

Civil alap /műk.c.tám. áhn.kív./       100.000 Ft 

Fedezete:  

Fedezetük: Általános tartalék zárolás /Polgármesteri keret/            - 363.866 Ft 

        Ebből: kötelező feladat   163.866 Ft 

       nem kötelező fel   200.000 Ft  
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13. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása 

A./ Önkormányzat 

Munkásszálló kialakítása – 2/2018 NFA FA miniszteri döntés alapján kapott támogatás 

Munkásszálló kialakítása             404.000.000 Ft 

Ebből: dologi kiadás      9.207.000 Ft 

 beruházás  394.793.000 Ft 

Fedezete: Felhalm.c.átvett pénzeszköz központi ktgvi szerv.            404.000.000 Ft 

 

Arany J.Ált. Iskola energetikai felújítás  

Ebből: dologi kiadás     100.000 Ft 

 beruházás             - 100.000 Ft 

 

Rábakethely kerékpárút 

Ebből: dologi kiadás     631.000 Ft 

 beruházás             - 631.000 Ft 

 

Átcsoportosítás  

Város és községgazdálkodás /dologi kiadás/                - 100.000 Ft 

Önkormányzati segélyek / ellátottak pénzbeli jutt./           100.000 Ft 

 

Várkert zöldterületek fejlesztése 

Ebből: dologi kiadás    100.000 Ft 

 beruházás             - 100.000 Ft 

 

 

Működési céltartalék                                              3.000 Ft 

Áhn. belüli megelőlegezés visszafiz.        - 3.000 Ft 

 

Önkorm.vagyonnal kapcs. gazd  /dologi kiadás/                                                500.000 Ft 

Város és községgazdálkodás /dologi kiadás/              - 500.000 Ft 

 

Intézmény takarítása, karbantartása /dologi kiadás/              650.000 Ft 

Sportlétesítmények műk. és fejl. /dologi kiadás/           1.352.000 Ft 

Város és községgazdálkodás /dologi kiadás/          - 2.002.000 Ft 

 

Önkormányzati jogalkotás /személyi juttatás/          2.032.000 Ft 

Nem lakóingatlan bérbeadása /munkaad.terh. jár./           - 640.000 Ft 

Város és községgazdálkodás /dologi kiadás/            - 200.000 Ft 

Városi rendezvények /személyi juttatás/         - 1.192.000 Ft 

 

A./Móra F. Városi Könyvtár    

Olvasótábor 

Központi könyvtár /dologi kiadás/                   702.500 Ft 

Fedezete: Működési bevétel         702.500 Ft 

 

B./ Rendelőintézet 

Háziorvosi alapellátás 

 Ebből: személyi juttatás       7.631 Ft 

munkaadókatterh. jár.               - 7.631 Ft 
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Választásra járó átlagbér 

Járóbeteg gyógyító szakellátás /személyi jutt/                             12.798 Ft 

Fedezete: Egy. működés bevétel önkormányzattól                    12.798 Ft 

 

Nyári diákmunka 

Járóbeteg gyógyító szakellátás                                84.329 Ft 

Ebből: személyi jutt.  70.568 Ft 

 munkaad.terh.jár. 13.761 Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv       84.329 Ft 

 

EFI Iroda fenntartása                                 Ebből:

 személyi juttatás      596.147 Ft 

munkaadókatterh. jár.                 443.835 Ft 

 dologi kiadás                        - 1.039.982 Ft 

 

Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./      268.437 Ft 

Ebből : személyi jutt.    244.590 Ft 

 munkaa.terh.j.      23.847 Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv      268.437 Ft 

 

C./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal   

Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./                                                 268.437 Ft 

Ebből : Személyi jutt.  244.590 Ft 

  Munkaa.terh.j.   23.847 Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv                                                 268.437 Ft 

 

Intézményi takarítás, karbantartás /dologi kiadás/ - 2.192.095 Ft 

Fedezete: Önkorm.igazgatási tev. /dologi kiadás/ 2.192.095 Ft 

 

Intézményi takarítás, karbantartás /int.műk.bev./ 227.018 Ft 

Fedezete: Önkorm.igazgatási tev. /int.műk.bev/ - 227.018 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 társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: előírás, hogy a 

költségvetési rendeletet évente folyamatosan 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. 

 

Kérem a T. Képviselő – testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2018.évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen. 
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Szentgotthárd, 2018. szeptember 4. 

       

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz.melléklet 

 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

../2018. (.....) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 

1/2018.(II.1) 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 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018 

(II.1.) önkormányzati rendelete / továbbiakban: Rendelet/ 2. § (1) bekezdés helyébe a 

következő lép: 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 4.677.667.016 Ft azaz négymilliárd-hatszázhetvenhétmillió – 

hatszázhatvanhétezer -tizenhat forintban 

b) bevételi főösszegét 4.677.667.016 Ft azaz négymilliárd-hatszázhetvenhétmillió – 

hatszázhatvanhétezer -tizenhat Ft 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     1.873.337.597 Ft 

a) Intézményi működési bevételek:             216.534.283 Ft,  

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele    1.075.500.000 Ft 

c) Működési támogatások:              387.819.420 Ft 

d) Egyéb működési bevételek:             193.483.894 Ft 
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(3) Felhalmozási bevételek     921.031.673 Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek           402.127.000 Ft 

b) Felhalmozási támogatások               15.000.000 Ft 

c) Egyéb felhalmozási bevételek            503.904.673 Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.              68.150.000 Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:           2.862.519.270 Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből  

az  előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges - mértéke: 1.815.147.746 Ft 

Ebből: 

a) működési pénzmaradvány   402.685.930 Ft, 

b) felhalmozási pénzmaradvány          1.412.461.816 Ft. 

 

 

(7)Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  „ 

fejlesztési hitel     0 Ft 

Finanszírozási bevételek összesen:  1.815.147.746 Ft” 

 

 

3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 

 

„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 

 

a) működési kiadások előirányzatra 2.116.866.566 Ft-ot 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra 2.064.106.185 Ft-ot 

c) támogatások kölcsönök nyújtására                         Ft-ot 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra 485.750.928 Ft-ot 

e) finanszírozási kiadásra 10.943.337 Ft-ot 

 

határoz meg.” 

 

4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 

 

„5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata  428.316.132 Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata  95.423.055 Ft 

c) dologi kiadások előirányzata  804.085.715 Ft 

d) egyéb működési kiadásra  773.391.664 Ft 

 ebből   

da) műk. célú peszk átad. államh belülre       713.302.664 Ft  

db) műk. célú peszk átad. államh kivülre 60.089.000 Ft  

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás 0 Ft  

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata  15 650 000 Ft 

 Működési kiadások összesen:     2.064.106.185 Ft 
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(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 

3.000.000 Ft összegben, melyből 

 

aa) a polgármester kerete    636.134 Ft 

ab) katasztrófa alap 1.000.000 Ft 

ac) általános tartalék 1.000.000 Ft 

 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 483.114.794 Ft összegben, az alábbiak szerint 

 

(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

a) Pályázati pénzek 388.862.000 Ft 

b) Maradvány, intézményektől elvonás       77.032.503 Ft 

c) Bérkompenzáció  2.602.328 Ft 

d) Kiegészítő pótlékok  14.617.963 Ft 

   

   

   

„ 

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 

 

„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 387.819.420 Ft 

állami támogatásban részesül. (Az állami támogatásból 456.685.200 Ft nem kerül folyósításra, 

melyből 216.028.763 forint a szolidaritási hozzájárulás összege.)” 

 

6.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

              Huszár Gábor                                                      Dr.Dancsecs Zsolt  

    polgármester                       jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

 2018. …….. 

  

 

 

 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.§ – 5.§ 

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 
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Tárgy: 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018.szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Farkas Rolf és Szilágyi Éva Magyarlak Kossuth L. u. 213. szám alatti lakos kérelemmel 

fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez az alábbiak vonatkozásában: megvásárolták a 

Szentgotthárd 3791/3 hrsz-ú ingatlant családi lakóház építése céljából. Az építkezés 

megkezdéséhez minden lehetőségük adott, egyetlen akadály a Képviselő-testület által a 

23/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott változtatási tilalom, melynek 

feloldásáig az építkezést nem tudják megkezdeni. Kérelmükkel a tilalom feloldására kérik a 

Tisztelt Képviselő-testületet. (2. sz. melléklet) 

 

Emlékeztetőül: a Rábatótfalu városrész mellékelt térképkivonatán (3.sz. melléklet) jelölt 

területe vonatkozásában a Képviselő-testület 23/2017.(IX.28.) számú önkormányzati 

rendeletével változtatási tilalmat rendelt el a módosított helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv hatálybalépéséig.  

 

A változtatási tilalom hatálya alatt, az érintett területen telket alakítani, új építményt létesíteni, 

meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági 

engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad. 

 

A tilalom nem terjed ki: 

a) a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési, 

javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, valamint a 

33/A. § szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett tevékenységre, 

b) a korábban gyakorolt használat folytatására, 

 

c) az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá 

 

d) az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési 

követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásra, 

Az ütemezés szerint a változtatási tilalom fenntartása néhány hónapot jelentett volna, a 

teljesítés azonban elhúzódott. 

Mindezekre tekintettel a nyár folyamán már előterjesztettük az építési tilalom hatályon kívül 

helyezését amit a T. Testület nem fogadott el. Ezt követőn kaptuk a mellékelt levelet – erre 

tekintettel ismételtük meg a rendeletmódosítás előterjesztését. 

 

A változtatási tilalom elrendelésének célja a 244/2016. számú Képviselő-testületi határozat 

telekalakítási vonatkozásának érvényre juttatása volt, ez a „változtatási tilalom”    

megfogalmazás azonban a telekalakítást is, az építkezést is kizárja. A már kialakított telkeken 

a beépítés megakadályozása már nem lehet cél, hiszen a kialakított építési telket megszerző 

tulajdonos azt jogszerűen beépítheti, az építkezést magát nem lehet megakadályozni. Nem is 
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ez volt az önkormányzat célja, hanem a telkek túlzottan nagy számának kialakulását 

gondoljuk fontosnak megakadályozni, hiszen ennek nyomán alakulhat majd ki kezelhetetlen 

helyzet úgy a csapadékvíz elvezetése miatt, mint a közlekedés és közművezetékek 

vezetésének problémája miatt.  

Ezek miatt célszerűnek látjuk az építési tilalom megszüntetését. Ettől kezdve csak a 

telekalakítási tilalom fenntartása marad a területen mindaddig, amíg ez a településrendezési 

eljárás be nem fejeződik – azt követően az új szabályok szerinti telekalakításra is minden 

további nélkül lehetőség lesz. Mindezekhez azonban a rendeletünket módosítani kell.   

Mivel a teljesítés elhúzódott, szükségessé vált a változtatási tilalmat kizárólag a 

telekalakításokra korlátozni. 

  

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján) 

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet elfogadásának társadalmi hatása 

arra a néhány telektulajdonosra van, akik építési telekkel rendelkeznek a területen, de a ilalom 

miatt nem tudtak építkezni. 

 

Költségvetési hatás: költségvetési hatása nincs. 

 

Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet közvetlen környezeti és egészségügyi 

következményekkel nem jár. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív többletteherrel nem jár 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A rendelet elfogadása segíti és megkönnyíti a Képviselő-testület 244/2016. 

számú döntésének végrehajtását.  

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

rendelkezésre állnak 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a rendeletet-

módosítást.  

 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 5. 

 

         Dr Dancsecs Zsolt 

                   jegyző 
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1. sz. melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/… .(… . … .) önkormányzati rendelete 

a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 

módoításáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A Szentgotthárd város Önkormányzata Képviselőtestületének a változtatási tilalom 

elrendeléséről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-ában a 

„változtatási tilalom” szövegrész helyébe „telekalakítási tilalom” szöveg lép.   

 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

polgármester  jegyző 

 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … . év … hó 

…-i ülésén fogadta el. 

 

 

Kihirdetve: ……………………….. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 
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Indokolás 

 

1. §-hoz: 

A változtatási tilalom helyett a változtatási tilalom egyik eleme, a telekalakítási tilalom marad 

a továbbiakban az érintett ingatlanok vonatkozásában.     

 

2. §-hoz: 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz 
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2. sz. melléklet 
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3.sz. melléklet 
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Tárgy: 5/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018.szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő–testület a 2018. február 28-i ülésén fogadta el a településkép védelméről szóló 

rendeletét az 5/2018.(III.1.) számú önkormányzati rendelettel. A Vas Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbizotti Kabinet Állami Főépítész a VA/KMBK-ÁF/05-5/2018. számú 

véleményében rögzített finomítások, pontosítások szükségességét jelezte. Levele a jelen 

előterjesztés 2. számú melléklete.  

 

A kért pontosításokkal kiegészített rendelet az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.   

 

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága 25-3153-1/2018. számú, 2018. szeptembert 5-én kelt 

véleménye a 21 napos határidőt jóval túllépve - az 50. napon érkezett - az előterjesztési anyag 

leadásának határidején túl.   

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban : Rendelet)  43/A § (6) c) pontja 

értelmében az elkészült rendeletet meg kell küldeni az Állami Főépítésznek, a Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatóságnak és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának, akik 21 napon 

belül véleményezik azt. A Rendelet 43/A § (11) bekezdése értelmében, amennyiben a 

véleményezésre jogosult szerv a véleményét határidőn belül nem tölti fel az egyeztető 

felületre, a véleményezésre jogosult szerv véleménye az eljárás során figyelmen kívül 

hagyható. Előbbiek miatt a véleményben foglaltak nem kerültek a rendeletmódosítás 

tervezetébe.     

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján) 

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatás:   

E rendeletnek is hatása van a településen élőkre, olyan életviszonyokat szabályoz, amelyek a 

helyi közösséget jelentősen érintik. 

Költségvetési hatás: költségvetési hatása nincs. 

 

Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet közvetlen környezeti és egészségügyi 

következményekkel nem jár. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív többletteherrel nem jár 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  

A helyi rendeletnek meg kell felenie a magasabb szintű jogszabályi előírásoknak illetve a 

szakmai szervezetek véleményében foglaltaknak is. Így a módosítás elmaradása ezen 

elvárásokat sértené. 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

rendelkezésre állnak 
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet-módosítást.  

 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 10. 

 

         Dr Dancsecs Zsolt 

                   jegyző 
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Az  

“ 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../…. (........) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 5/2018. (III.1.) 

önkormábyzati rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. Cikk (1) 

bekezdés a) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13§ (1) bekezdés 1. pontj, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény 57.§ (2)-(3) bekezdése, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény  2§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a jogszabályban 

meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően - a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről 

szóló 5/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet  8.§ (1) bek. a) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

 “8.§ (1) a) az épített környezet alakítása és az épített környezet közvetlen közelébe 

tartozó területek alakítása szempontjából fontos településképi szempontból meghatározó 

területek 

             aa) szabályosan utcásodott falusias karakter 

 ab) házcsoportos falusias karakter 

 ac) szórványtelepülésből alakult falusias karakter 

 ad) első ütemben épült kertvárosi karakter 

 ae) 1980-as évektől épült kertvárosi karakter 

 af) kisvárosi karakter 

 ag) ipari karakter 

 ah) tervezett ipari karakter 

 ai) főbb úthálózat és azt övező településkaraktert meghatározó sáv 

 aj) karakter nélküli vegyes területek 

 ak) karakter nélküli szolgáltató területek 

 al) karakter nélküli felhagyott területek” 

 

2.§ A Rendelet 9.§ helyébe a következő rendelkezés lép:  

 “9.§ (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a terep természetes viszonyainak 

megváltoztatását és információ-hordozó felületek elhelyezését, a teljes település ellátását 

biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak 

elhelyezését megelőzően a településképi szempontból meghatározó területeken 

(2) építési, szerelési tevékenységgel járó munkavégzést megelőzően a 8.§ (1) ad), af) ,ag), ah), 
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ai),aj),ak),al) szerinti településképi szempontból meghatározó területeken” 

3.§ A Rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

“12§. (1)A helyi védelem alá helyezett ingó és ingatlanok köréről az önkormányzat 

nyilvántartása e rendelet 2. melléklete. 

(2) A Helyi építészeti értéket képviselő épület ingó és ingatlanok köréről az önkormányzat 

nyilvántartása e rendelet 3. melléklete.” 

4.§ A Rendelet 14.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

“(5) A nyilvánosság biztosítása a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.“ 

 

5.§ A Rendelet 20. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:   

“(6) az épített környezet alakítása és az épített környezet közvetlen közelébe tartozó területek 

alakítása szempontjából fontos településképi szempontból meghatározó területeken épületet 

építmény elhelyezés esetén az egyes különböző karakterű területeken betartandó egyedi 

előírások szerint 

a) szabályosan utcásodott falusias karakterű területen a zártsorúan kialakult utcaszakaszok 

zártsorúságát meg kell őrízni, az utcai párkánymagasság és tetőhajlásszög az átalakítás vagy 

újjáépítés során nem változhat 

b) házcsoportos falusias karakterű területen a szabályos utcásodás, az előkertek egységesítése 

és az azonos oldalra sorolt oldalhatáros beépítés kerülendő 

c) szórványtelepülésből alakult falusias karakterű területen a szabályos utcásodás, az előkertek 

egységesítése és az azonos oldalra sorolt oldalhatáros beépítés kerülendő, az tájegységre nem 

jellemző tömegű és karakterű épület nem építhető 

d) első ütemben épült kertvárosi karakterű területeken a kialakult utcaképi jellemzők 

megtartandók, az épületek magastetős ,utcával párhuzamos - saroktelken átforduló - gerincű 

tömeggel, az adott utcában kialakulthoz igazodó előkerttel, utcafronton a szomszédos 

épületktől+/-30cm-nél nem jobban eltérő lábazati magasssággal helyezhetők el, vagy 

alakíthatók át, az egyes ingatlanok zöldfelületének 50%-át egybefüggően és a hátsókerthez 

kapcsolódóan kell kialakítani 

e) 1980-as évektől épült kertvárosi karakterű területeken az egyes ingatlanok zöldfelületének 

50%-át egybefüggően és a hátsókerthez kapcsolódóan kell kialakítani 

f) kisvárosi karakterű területeken épületet felújítani, emeletráépítéssel, tetőtéri beépítéssel 

bővíteni az épület építési korához igazodó stílusjegyekkel lehet, magastetős épületen a 

magastetős fedés megtartandó, lapostetős épületen a lapostetős emeletrépítés megengedett. 

g) ipari karakterű területeken a századfordulós ipari épületek homlokzati ornamentikáját meg 

kell őrizni, új ipari létesítmény tömegformálása a területen kialakult formai jellemzőkhöz 

igazodjon, az előkerti zöldfelületeken háromszintes növényzet telepítése szükséges 

h) tervezett ipari karakterű területeken új ipari létesítmény tömegformálása egyszerű, letisztult 

formákból álljon az előkerti zöldfelületeken háromszintes növényzet telepítése szükséges“ 

 

6. § (1) A Rendelet 21.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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“(1) A védett és a helyi építészeti értéket képviselő épületeket hagyományos építészeti 

tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, érintetlenül hagyva az értéket képező 

homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztását, megőrizve az eredeti homlokzati tagozatokat, 

részletképzéseket, anyaghasználatot, a nyílászárók homlokzati kialakítását, ideértve azok 

anyagát és profilkialakítását.  

(2) A védett és a helyi építészeti értéket képviselő épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti 

épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi, településképi szerepe ne változzon, 

illetve a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, 

szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.” 

(2) A Rendelet 21.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 “(5) A védett és a helyi építészeti értéket képviselő épületen/építményen semmilyen gépészeti 

berendezés, tetőfelépítmény, égéstermék-kivezető szerkezet közterületről is látható egysége és 

kivezetése (kivéve hagyományos, épített kémény) a rendelet hatályba lépését követően nem 

helyezhető el. “ 

 

7.§ A Rendelet 14. címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

“14. Információ-, és reklámhordozó felületek elhelyezésének általános szabályai” 

 

8.§ A Rendelet 25. § (1) – (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

“25.§ (1) A település közigazgatási területén információ- és reklámhordozó felületet létesíteni 

önállóan, épülethomlokzaton, kerítésen, támfalon, kéményen, mobil berendezésen, 

közvilágítási elektromos tartóoszlopon, és egyéb településképi szempontból alkalmas 

utcabútoron lehet.  

(2) Információ- és reklámhordozó felületek elhelyezése e rendelet szerint településképi 

bejelentési eljáráshoz kötött vagy kötelezettség nélküli lehet a 8.§ (1), (2) szerint. 

(3) A rendelet 5. mellékletében meghatározott 1. sz. körzetű közterületeken információ-

hordozót elhelyezni csak a település Egységes Információs Rendszerén lehet, melynek részeit 

az 7. melléklet tartalmazza, kivételt képez az autóbuszvárók érkezési és távozási oldalán lévő 

hirdetésre alkalmas felület, valamint a saját üzlet (telephely, iroda, vendéglő, stb.) elé 

kihelyezett 1 db. 1,0 m2–es nagyságot meg nem haladó megállítótábla elhelyezése. 

(4) Információ- és reklámhordozót elhelyezni – területi egységre vonatkozó előírások 

figyelembevétele mellett – az alábbiak szerint lehet:  

a) Beépítésre nem szánt területeken településképi szempontból meghatározó területek 

kivételével a területen több információ-hordozó elhelyezése is lehetséges legfeljebb 

egyenként 16 m
2
 felületig, szerkezetileg állékony, időtálló anyagból, reklámhordozó nem 

helyezhető el 

b) A rendelet 5. mellékletében meghatározott területlehatárolások szerinti:  

ba) Az 1. sz. körzetben lévő ingatlanokon az ingatlan közterület felőli telekhatárán a 

kerítéssel egybeépítve, annak magasságáig, a közterületbe legfeljebb 10 cm-t benyúlva, 

szerkezetileg állékony, időtálló anyagból az adott ingatlanon/ingatlanban folytatott 

tevékenység hirdetését szolgáló, - több tevékenység esetén tevékenységenként -  legfeljebb 

1db, legfeljebb 2 m
2
 felületű, az ingatlan tulajdonosa által végzett tevékenység hirdetését 

szolgáló, és az említett esetekben és helyeken folytatott tevékenységhez szorosan 

kapcsolódó termék, szolgáltatás hirdetését szolgáló tábla helyezhető el. A tevékenység 
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végzésének tényleges helyétől függetlenül legfeljebb 2db egyenként legfeljebb 2 m
2
 felületű 

információ-hordozó eszköz elhelyezésére, illetve a tevékenységekhez szorosan kapcsolódó 

cég- cím- (pl.: logó) és a tevékenységet hirdető tábla elhelyézésére van lehetőség. Ezen 

kívűl a körzetben más tevékenységre vonatkozó reklámhordozó elhelyezése tilos!  

bb) A 2. sz. körzetben lévő ingatlanokon csak a termálfürdő és a 2. számú körzetben levő 

szállodát/szállodáka hirdető reklámfeliratot szabad elhelyezni anyagától függetlenül 

legfeljebb 8 m
2
 felületig 

bc) A 3. sz. körzetben lévő ingatlanokon az ingatlan közterület felőli telekhatárán a 

kerítéssel egybeépítve, annak magasságáig, a közterületbe legfeljebb. 10 cm-t benyúlva, 

szerkezetileg állékony, időtálló anyagból az adott ingatlanon/ingatlanban folytatott 

tevékenység hirdetését szolgáló - több tevékenység esetén tevékenységenként -  legfeljebb 

1db, legfeljebb 6 m
2
 felületű, az ingatlan tulajdonosa által végzett tevékenység hirdetését, 

reklámozását szolgáló, és az említett esetekben és helyeken folytatott tevékenységhez 

szorosan kapcsolódó termékek, szolgáltatások hirdetését szolgáló tábla helyezhető el. A 

tevékenység végzésének tényleges helyétől függetlenül legfeljebb 2db egyenként legfeljebb 

6 m
2
 felületű információ-hordozó elhelyezésére, illetve a tevékenységekhez szorosan 

kapcsolódó cég- cím- (pl.: logó) és hirdetőtábla elhelyézésére van lehetőség. Ezen kívűl 

egyéb tevékenységre vonatkozóan további 1 db legfeljebb 6 m
2
 felületű reklámhordozó 

elhelyezése engedélyezett.”  

9. § A Rendelet 27.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

“27.§ (1) A információ- és reklámhordozó felületek és környezetük jó karbantartásáról a 

információ- és reklámhordozó felületek tulajdonosai kötelesek folyamatosan gondoskodni.  

a) A közterületen lévő, és közterületről látható elhanyagolt, tönkrement információ 

hordozó felületek eltávolításáról településképi kötelezési eljárás keretén belül kell 

intézkedni. 

b) Az elhanyagolt, tönkrement információ hordozó felületek, ha azok e rendelet 

szempontjából egyéb ingatlanon vannak, és azokat a településképi kötelezési eljárás 

ellenére sem hozzák rendbe, az egyéb ingatlan tulajdonosának kell eltávolítania.  

(2) A rendelet hatályba lépését követően a közterületre a rendeletben foglaltaktól eltérően 

kihelyezett reklámhordozókat a reklámhordozó-tulajdonos településképi kötelezési eljárásban 

történő felszólítása után annak értesítése mellett, a reklámhordozó-tulajdonos költségére és 

felelősségére el kell távolítani. 

(3) Az (1)-(2)-ban meghatározott esetekhez kapcsolódóan településkép-védelmi bírság 

állapítható meg “ 

 

10.§ A Rendelet  28.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

“(3) az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű 

bejelentéshez kötött építési tevékenységnek minősülő építési tevékenységek, valamint a 

rendeltetésmódosítások tekintetében az építtető, vagy annak meghatalmazottja az előkészítés 

vagy tervezés során, a beruházást megelőzően köteles konzultálni a 8.§ (1) bekezdésben 

meghatározott területegységek közül a ad) első ütemben épült kertvárosi karakter, af) 

kisvárosi karakter, főbb úthálózat és azt övező településkaraktert meghatározó sáv 

valamelyikén helyezkedik el“ 
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11.§ A Rendelet 32.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

“32.§ (1) településképi szempontból meghatározó területeken belül a 8.§ (1)-ben 

meghatározott esetek közül a ad) első ütemben épült kertvárosi karakter, af) kisvárosi 

karakter, ag) ipari karakter, ah) tervezett ipari karakter, ai) főbb úthálózat és azt övező 

településkaraktert meghatározó sáv, aj) karakter nélküli vegyes területek, ak) karakter nélküli 

szolgáltató területek, al) karakter nélküli felhagyott területek esetében településképi 

bejelentési eljárást kell lefolytatni: “ 

 

12.§ A Rendelet 32.§ (2) bekezdésea következő d) ponttal egészül ki:  

“d) információ-és reklámhordozó berendezést kívánnak elhelyezni“ 

 

13.§ A Rendelet 37.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

“37 . § E rendlet értelmezésében településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint építési 

engedély köteles esetekben, amennyiben  

a) az helyi védett vagy helyi építészeti értéket képviselő épület 

b) településképi szempontból meghatározó területeken belül a 8.§ (1)-ben meghatározott 

esetek közül a aa) szabályosan utcásodott falusias karakter, ab) házcsoportos falusias 

karakter, ac) szórványtelepülésből alakult falusias karakter, ad) első ütemben épült kertvárosi 

karakter, af) kisvárosi karakter, ag) ipari karakter, ah) tervezett ipari karakter, ai) főbb 

úthálózat és azt övező településkaraktert meghatározó sáv, aj) karakter nélküli vegyes 

területek, ak) karakter nélküli szolgáltató területek, al) karakter nélküli felhagyott területek 

valamelyikén helyezkedik el“ 

14. § A Rendelet 38.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 38.§ (3) 

bekezdés változik: 

“(3)   a kérelem benyújtására az ÉTDR felületen van lehetőség“ 

 

15.§ A Rendelet 40.§ (2) bekezdés ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

“ba) a kérelem vagy melléklete nem felel meg a 38.§-ban meghatározottaknak, vagy“ 

 

16.§ A Rendelet 50.§-a helyébe a következő rendelkezés kép:  

„50.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének A közterületek 

használatáról, rendjéről, illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a 

különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet 19-

22.§, és a 3.-5. melléklete; a Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet 

védelméről szóló 23/2000. (VI.29) Önkormányzati rendelete; a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete a 

szentgotthárdi településképi bejelentési eljárás szabályairól“ 

 

17.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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(2) Hatályát veszti a Rendelet 8.§ (1) bek. d) pontja, a 15.§ (5) – (8) bekezdése 

 

Huszár Gábor                          Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                Jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék 
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Indokolás 

A rendelettervezet a korábban elfogadott rendelethez fűzött állami főépítészi véleményben 

foglaltak figyelembe vételével készült, főképp technikai jellegű módosításokat tartalmaz.  
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Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet 

módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2018. szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

3.§ (2) bekezdése szerint az eltérő nyitvatartásra vonatkozó bejelentést az üzemeltető 

legkésőbb a rendezvény időpontját megelőző nyolcadik napon benyújtja a jegyzőnek. 

Ha az eltérő nyitvatartásra nem a 3. § (1) bekezdésében kivételként meghatározott 

alkalmakkor (farsangi időszak, nőnap stb.), hanem a 3. § (5) bekezdésében meghatározottak 

szerint szombat éjszaka kerül sor, arra a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott 

Szentgotthárd éjszakai nyugalmáért Együttműködés keretében van lehetőség. Ebben az 

esetben az Együttműködésben résztvevő Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány a 

nyitvatartás éjszakájára a város területén biztonsági szolgálatot szervez. 

A Közalapítványtól azt a jelzést kaptuk, hogy a bejelentést követően a biztonsági szolgálat 

megszervezésére maradó idő kevés, az erre szerződött cég felé korábban kell jelezni, hogy a 

kívánt időre ne kösse le kapacitásait. Így a bejelentés legkésőbbi időpontját a rendezvényt 

megelőző jelenlegi nyolc napról tizenöt napra javasolják (és javasoljuk mi is) módosítani. 

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 kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak társadalmi 

hatása, hogy a Szentgotthárd éjszakai nyugalmáért Együttműködés keretében így kellő idő jut 

a szombat éjjeli biztonsági szolgálat megszervezésére, így nagyobb eséllyel biztosítható a 

lakosság éjszakai nyugalma, a károkozások megelőzése. Gazdasági, költségvetési hatása 

nincs, környezeti és egészségi következménye nem jelentős, nincs jelentős adminisztratív 

terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, 

valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás elmaradásának esetén a 

jelenlegi szabályozás maradna érvényben, mely nem feltétlenül hagy kellő időt az 

Együttműködésben meghatározott feltételek teljesítésére. A jogszabály alkalmazásához 

szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására! 

 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 6. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző  
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Melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 

40/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. 

évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. (XII. 15.) önkormányzati 

rendelet 3. § (2) bekezdésében a „nyolcadik” szövegrész helyébe a „tizenötödik” szöveg 

lép. 

 

2. § Ez a rendelet 2018. október 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést 

követően benyújtott bejelentésekre kell alkalmazni. 

 

 

……………………. ……………………. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármeser   jegyző 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …. . …….. ...-i 

ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: …. . év ………….. hó ... . napján. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 
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Indokolás a rendelettervezet 

 

1. §-ához: A jelenleg hatályos szabályozás nem feltétlenül hagy kellő időt a Szentgotthárd 

éjszakai nyugalmáért Együttműködésben meghatározott azon feltétel teljesítésére, 

hogy az Együttműködésben résztvevő Szentgotthárd Közbiztonságáért 

Közalapítvány a nyitvatartás éjszakájára a város területén biztonsági szolgálatot 

szervez. Ezért indokolt a bejelentés legkésőbbi időpontját a rendezvényt (illetve azt 

a napot, amelyre a meghosszabbítást kéri) megelőző jelenlegi nyolc napról tizenöt 

napra módosítani. 

 

2. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, mely figyelemmel van az érintettek azon 

jogára, hogy a rájuk vonatkozó rendelkezéseket időben megismerhessék, azokra 

felkészülhessenek. A folyamatban lévő eljárásokra, azaz a hatálybalépéskor már 

megtett (és leigazolt) bejelentésekre még a most hatályos rendelkezés az irányadó. 
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Tárgy: Távhőszolgáltatásról szóló helyi rendelet felülvizsgálata  
 

ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 

2018. szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jelenleg hatályos Szentgotthárd Város Önkormányzatának a távhőszolgáltatásról szóló 

1998. évi törvény végrehajtásáról szóló 37/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelete még a 

jelenleg érvényes törvény hatályba lépése előtti időből származik. Emiatt több ponton nem 

illeszkedik a magasabb szintű jogszabályokhoz és más szakmai szempontok alapján sem felel 

meg a mai viszonyoknak. A szolgáltató kérésének megfelelően javasoljuk egy új rendelet 

elfogadását, amely már meg fog felelni a hatályos magasabb szintű jogszabályoknak, illetve 

figyelembe veszi a szolgáltató és a felhasználók jogos érdekeit is.  

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

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.  

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: A rendelet előírásai már jelenleg is az 

önkormányzati rendeleti szabályozás részét képezik, ez a rendeletalkotás a hatályos 

jogszabályok szerinti újraszabályozás.  

A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: Mivel a mostani rendelettervezet nem 

új területet szabályoz hanem egy korábbi elavult szabályozás helyett hoz újat, ezért e 

rendeletnek közvetlenül nincs sem további költségvetési kihatása, sem gazdasági kihatása 

Környezeti és egészségi következménye: A rendelet mellékletében kijelölt távhőszolgáltatás 

szempontjából fejlesztésre szánt területeken a szolgáltatás bevezetésének egyértelműen 

pozitív hatása lesz, mivel a távhőszolgáltatás nagyban hozzájárulhat a levegőtisztaság 

megóvásához 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem releváns.  

A jogalkotás elmaradásának esetén: A jelenleg hatályos rendeletnél jogalkalmazási 

nehézségek jelentkezhetnek.  

 

Tisztelt Képviselő-testület !  

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és csatolt rendelet tervezet elfogadását.  

 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 09.  

          

         Dr. Dancsecs Zsolt 

              jegyző  
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1.sz. Melléklet 

Hatályos: ……………..  –tól  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának …. / … (…. ….)  önkormányzati rendelete a 

Szentgotthárd város területén végzett távhőszolgáltatásról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 

2005. évi XVIII. törvény 60. § (3) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 

1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a 

távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. fejezet 

1. Általános rendelkezések 

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Szentgotthárd város területén távhőszolgáltatásra engedéllyel 

rendelkező engedélyesekre (a továbbiakban együtt: távhőszolgáltató), valamint a 

távhőszolgáltatást igénybe vevő felhasználókra és díjfizetőkre. 

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) a hőközpont alkotórészének minősülnek a hőközponthoz tartozó technológiai 

berendezések: a jelző-, ellenőrző, tágulási, biztonsági vezetékek, a tágulási tartály, a központi 

légtelenítő berendezés; 

b) a felhasználó és a távhőszolgáltató közötti jogviszonyban külön-külön felhasználónak kell 

tekinteni azt a felhasználót, amelynek távhővel való ellátása több különböző felhasználási 

helyen valósul meg; 

c) alapdíj: a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért a közüzemi 

szerződésben meghatározott légtérfogat (légm3), vagy lekötött legnagyobb hőteljesítmény 

(MW) után a hőfelhasználástól függetlenül fizetendő díj (Ft/légm3, vagy Ft/MW); 

d) hődíj: a felhasználó által vételezett (felhasznált) hőmennyiség után fizetendő, 1 gigajoule-ra 

megállapított díj (Ft/GJ); 

e) elszámoló számla: részszámlázás esetén az elszámolási időszak leteltét követően a 

felhasználó vagy a díjfizető részére kiállított számla, amely az elszámolási időszakban a 

részszámlákban kiszámlázott távhőszolgáltatási díjak és a tényleges mért hőfelhasználás -

díjszétosztás esetén abból a díjfizető épületrészére jutó hányad - ellenértékének a különbözetét 

tartalmazza; 

f) részszámla: az elszámolási időszakon belül a felhasználó vagy a díjfizető részére 

megállapított havi hőmennyiségről, valamint a fizetendő alapdíjról havonta kiállított számla; 

g) részszámlázás elszámolási időszaka: az év május 1. napjától a következő év április 

30.napjáig tartó 12 hónap, 12 hónapnál rövidebb időre vonatkozó elszámolás esetén az év 

május hónapját követő bármely hónap 1. napja és a következő év április 30. napja közötti 

időszak; 

h) használati melegvíz-készítési célú fajlagos hőmennyiség: az 1 köbméter közműves ivóvíz 

felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség (GJ/m3); 

i) közszolgáltatási szerződés: a Tszt. 37.§ (1), és (3) bekezdése szerinti általános és egyedi 

közszolgáltatási szerződés; 

i) tervező: a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi 

műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, 

az országos kamarák által működtetett és közzétett névjegyzékben szereplő tervező. 

3. § (1) A meglévő vagy létesítésre engedélyezett távhővezeték-hálózat nyomvonalának 

200méteres körzetében az épületek, létesítmények hőellátó rendszerének megvalósításakor 

vizsgálni kell a távhőszolgáltatással való hőenergia-ellátás lehetőségét. 
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(2) E rendelet 1. melléklete tartalmazza azokat a területeket, ahol területfejlesztési, 

környezetvédelmi és levegő-tisztaságvédelmi szempontok alapján célszerű a távhőszolgáltatás 

fejlesztése. 

4. § A távhőszolgáltató üzletszabályzata a Tszt.-ben foglaltakon túl tartalmazza a 

távhőszolgáltató és a felhasználó, díjfizető közötti - jogszabályban vagy a közüzemi 

szerződésben nem rendezett - további jogokat és kötelezettségeket, így különösen: 

a) az üzletszabályzat tárgyát és hatályát; 

b) a távhőszolgáltató cégazonosító adatait; 

c) az ügyfélszolgálat rendjét; 

d) az alkalmazott ügyfélkapcsolatot érintő formanyomtatványokat; 

e) reklamációk és panaszügyek kezelésének rendjét; 

f) az alkalmazott mérőműszerek adatainak és a zárjegyek számainak nyilvántartási rendjét; 

g) az általános közüzemi szerződés a 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 3. melléklete 

szerinti Távhő Közszolgáltatási Szabályzat (továbbiakban TKSZ) által nem szabályozott 

tartalmi elemeit; 

h) az egyedi közüzemi szerződés TKSZ-ben nem szabályozott tartalmi elemeit; 

j) jogszabályban nem szabályozott, szüneteltetéssel, korlátozással kapcsolatos további 

szabályokat. 

1. Csatlakozás 

 

5. §. (1)  Az új vagy többlet hőigénnyel jelentkező felhasználónak írásos csatlakozási kérelmet 

kell beadni a táhőszolgáltatóhoz. 

(2) Az új vagy többlet távhőigénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosának kérelme 

tartalmazza a tervezett felhasználási hely címét, rendeltetését (lakó-, vegyes, vagy egyéb 

épület), a vételezni kívánt legnagyobb hőteljesítményt és a tervezett éves hőigényt, valamint a 

TKSZ 2.1.3. pontjában foglaltaknak megfelelően a távhőmennyiség mérésének tervezett 

helyét. 

(3) A távhőszolgáltató Szentgotthárd város területén csatlakozási díjat kérhet az új vagy 

növekvő távhőigénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosától, az igényének kielégítését 

szolgáló hőteljesítmény rendelkezésre állásához szükséges szolgáltatói tulajdonú, bővítéséhez, 

átalakításához. 

(4) A csatlakozási díj - mint legmagasabb hatósági ár, amely nem tartalmazza az általános 

forgalmi adót - mértéke a felhasználó ellátása érdekében szükséges 

a) bekötővezeték létesítéséhez: legfeljebb 100 000 Ft/nyomvonal folyóméter; 

b) szolgáltatói tulajdonú berendezések létesítéséhez, bővítéséhez, átalakításához: legfeljebb        

20 000 Ft/kW. 

(5) A bejelentett új vagy többlet hőteljesítmény-igény kielégítésére, a csatlakozási díj 

megfizetésére az igénybejelentőnek és a távhőszolgáltatónak szerződést kell kötnie. 

2. Bekapcsolás 

6. § (1) A távhőszolgáltató a Tszt. 54. § (4)-(5) bekezdése szerinti üzembe helyezési és 

bekapcsolási eljárásban való közreműködésért díjat nem számíthat fel. 

(2) A Tszt. 54. § (5) bekezdése szerinti bekapcsolás során a távhőszolgáltató a hőközponti 

mérőeszközök esetében a hőfogyasztásmérő-kör elemeit képező áramlásmérőt, hőérzékelőpárt 

és számítóegységet, valamint a használati melegvíz-felhasználást mérő hőközponti vízmérőt a 

mérőeszköz e célra kialakított helyén illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása 

céljából zárjeggyel köteles ellátni. 

(3) A távhőszolgáltató az üzletszabályzata szerinti jegyzőkönyvet köteles kiállítani a felszerelt 

mérőműszerek adatairól és a zárjegyek számairól. 

(4) A (2)-(3) bekezdés épületrészenkénti mérés esetén az épületrészek hőmennyiségmérőire is 

vonatkozik. 
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3. Vételezés 

7. § A távhőszolgáltató - a TKSZ 12.1. pontjában foglaltak alkalmazásával - a szolgáltatói 

berendezések üzletszabályzatban meghatározott csatlakozási feltételei szerinti, az adott 

területre vonatkozó, a külső hőmérséklet változását követő primer előremenő hőhordozó 

közeg hőmérséklet változásának megfelelően, olyan mennyiségű távhőt köteles szolgáltatni, 

amennyi a felhasználói berendezések üzemképes és biztonságos állapota mellett a felhasználó 

igénye szerint a közüzemi szerződésben rögzített szolgáltatási célok kielégítéséhez szükséges. 

8. § Ha a felhasználónak rendkívüli esemény bekövetkezése miatt hőhordozó közegre van 

szüksége a primer rendszerből, a tényleges költségek megfizetése ellenében és a 

távhőszolgáltató közreműködésével azt a szükséges mértékben igénybe veheti. 

9. § (1) Ugyanazon hőközpontból való hőellátás esetén a távhőszolgáltató a vételezni kívánt 

távhő mértékére, az annak változtatására, a fűtési célú távhő szolgáltatásának megkezdésére és 

a befejezésére vonatkozó igényeket a hőközpontban, valamennyi érintett felhasználóra 

kiterjedően azonos módon és mértékben elégíti ki. 

(2) Az ugyanazon hőközpontból ellátott felhasználók az (1) bekezdésben foglaltakról a 

távhőszolgáltatóval kötött megállapodásban csak egységesen, a felhasználók képviselője útján 

rendelkezhetnek. 

10. § (1) Amennyiben a felhasználó a fűtési célú távhőszolgáltatás megkezdésével, 

befejezésével, a szolgáltatás mértékével kapcsolatos igényét nem adja meg, vagy az egy 

hőközpontból ellátott felhasználók az előzőekről egyhangúlag nem rendelkeznek, valamint a 

felhasználói berendezés állapota ezt lehetővé teszi, akkor a távhőszolgáltató: 

a) a fűtési célú távhőszolgáltatást a fűtési időszakban a hőközponti fűtésszabályozó 

működtetésével, időjárás követő módon folyamatosan teljesíti; 

b) a használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatást folyamatosan teljesíti; 

 (2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a távhőszolgáltató annyi hőmennyiséget szolgáltat, 

amennyi az üzemképes, megfelelő teljesítményű felhasználói berendezések rendeltetésszerű 

működése mellett: 

a) lakószobákban, irodahelyiségekben folyamatosan legalább +20 °C, 

b) a lakószobának nem minősülő, vagy a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben átlagosan, 

szabványban rögzített tervezői előírásokban meghatározott belső hőmérséklet eléréséhez 

szükséges, vagy a Felhasználó az általa írásban leadott rendelkezésben megrendelt. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetében használati melegvíz-szolgáltatási célú 

távhőszolgáltatás keretében a távhőszolgáltató annyi hőmennyiséget szolgáltat, amennyi az 

üzemképes felhasználói berendezések rendeltetésszerű működése mellett, folyamatos 

vételezésnél, a hőközpont belső falsíkjánál mérve, legalább +45°C használati melegvíz-

hőmérséklet eléréséhez szükséges. 

4. Szüneteltetés, korlátozás 

11. § (1) A távhőszolgáltató a Tszt. 40. §-a szerint jogosult a távhőszolgáltatást szüneteltetni. 

(2) A felhasználó jogosult a távhővételezés szüneteltetését igényelni a tulajdonában, 

üzemeltetésében lévő berendezések terv szerinti karbantartásának, felújításának idejére. 

(3) A terv szerinti karbantartási, felújítási munkákat május 16-a és szeptember 14-e közötti 

időszakban - más megállapodás hiányában 8 napon belül - kell elvégezni. 

(4) A terv szerinti karbantartási, felújítási munkák megkezdésének és várható befejezésének 

időpontjáról a felhasználó és a távhőszolgáltató egymást legalább 15 nappal korábban köteles 

írásban tájékoztatni. 

(5) A váratlan meghibásodásról, a meghibásodás okáról és a hiba kijavításának kezdetéről a 

felhasználó és a távhőszolgáltató egymást haladéktalanul kötelesek tájékoztatni és a hibát a 

lehető legrövidebb időn belül megszüntetni. 
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12. § (1) A hőtermelő létesítményeknél országos tüzelőanyag-hiány miatt fellépő 

termeléskiesésről, a korlátozás szükséges mértékéről és területi kiterjedéséről a 

távhőszolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. 

(2) A távhőszolgáltató az üzletszabályzatában a következő fokozatok szerint állapítja meg a 

felhasználók (1) bekezdés szerinti korlátozásának feltételeit, sorrendjét és a korlátozás további 

szabályait: 

a) 1. fokozat: az egyéb felhasználók - kivéve a külön kezelt intézmények - 

hőfelhasználásának50%-os korlátozása; 

b) 2. fokozat: az egyéb felhasználók - kivéve a külön kezelt intézmények - hőközpontjaiban a 

használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőellátásának felfüggesztése és a fűtési célú 

hőfelhasználásának 50%-os korlátozása; 

c) 3. fokozat: az 1. és 2. fokozaton túl a lakossági felhasználókat ellátó hőközpontokban a 

használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás felfüggesztése; 

d) 4. fokozat: az 1-3. fokozatokon túl a lakossági felhasználók fűtési célú 

távhőszolgáltatásának 20%-os csökkentése; 

e) 5. fokozat: az 1-4. fokozatokba tartozó valamennyi felhasználó részére - kivéve a 

különkezelt intézményeket - a távhőszolgáltatás szükséges mértékű, arányos csökkentése. 

(3) A távhőszolgáltató a felhasználóktól a (2) bekezdés szerinti fokozatba soroláshoz a 

hőfelhasználásuk sajátosságaira vonatkozó adatokat kérhet. 

5. Felhasználói berendezés működtetése, fenntartása, átalakítása 

13. § (1) A hőközpont és berendezéseinek fenntartása és üzemeltetése, egyéb megállapodás 

hiányában, a hőközpont tulajdonosának feladata. 

(2) A több épület vagy építmény hőellátására létesített szolgáltatói hőközpontból kiinduló, a 

hőhordozó közeget az ellátott épületekbe továbbító távhővezetéknek az egyes épületeken 

átmenő szakaszai által az épületekből elfoglalt térrészlet után a távhőszolgáltatót fizetési 

kötelezettség nem terhelheti, továbbá a távhőszolgáltató fenntartási és üzemeltetési költséget 

sem számíthat fel az érintett felhasználó részére. 

14. § (1) A felhasználó köteles a távhőszolgáltatónak előzetesen, legalább 30 nappal korábban 

írásban bejelenteni a távhővel ellátott felhasználási helyen történő felhasználói berendezések 

átalakítását. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést meg kell tenni abban az esetben is, ha a felhasználó 

olyan építészeti vagy épületgépészeti átalakítást kíván végezni, amely a távhővel ellátott 

felhasználási hely díjfizetés alapját képező légtérfogatát, vagy a hőteljesítmény-igényét 

megváltoztatja. A megváltozott távhőigény kielégítéséről a felhasználónak a 

távhőszolgáltatóval előzetesen meg kell állapodnia. 

(3) Az átalakításról a tervező által készített tervet kell a távhőszolgáltatóhoz benyújtani, amely 

figyelembe veszi az épületet ellátó hőközpont műszaki adottságait, tartalmazza az épület 

megváltozott hőszükségletével kapcsolatos számításokat. 

(4) Az átalakítás befejezését írásban be kell jelenteni a távhőszolgáltatónak. 

(5) A munkálatok elvégzése után a felhasználási hely ellátására érvényben lévő közüzemi 

szerződést módosítani kell, különösen: 

a) a megváltozott légtérfogatra, 

b) a megváltozott hőteljesítmény-igényre, 

c) épületrészenkénti díjszétosztás esetén a díjfizetőkre, 

d) a hődíj új szétosztási arányaira is kiterjedően. 

6. Mérés 

15. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásban egy önálló ingatlanként bejegyzett több épület egy 

felhasználási helynek minősül. 

(2) Az épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetében felhasználói hőközpont 

létesítése és abban hőmennyiségmérő felszerelése is szükséges. 
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(3) A hőközponti mérés alapján történő távhőszolgáltatás esetében a hőmennyiségmérés helye 

a felhasználói, vagy a szolgáltatói hőközpont primer hőfogadó egysége. 

(4) Valamennyi mérőeszközt az alkalmazott mérőeszközre vonatkozó beépítési 

követelmények betartásával kell felszerelni. 

(5) Épületrészenkénti mérés alapján történő távhőszolgáltatás esetén a hőmennyiségmérőt az 

épületen belül elhelyezve úgy kell felszerelni, hogy az adott épületrész egészének a fűtési és a 

használati melegvíz-szolgáltatás célú hőmennyiségre kiterjedő távhőfelhasználását mérje. 

16. § A szolgáltatói hőközpontból való távhőellátás esetén az ellátott épületben a költségek 

megosztásához használt eszközök helyét és üzemeltetésének lehetőségét a felhasználási hely 

tulajdonosa köteles díjmentesen biztosítani. 

 

II. fejezet 

Közüzemi szerződés 

 

7. A közüzemi szerződés tartalma 

17. § (1) A távhőszolgáltatási közüzemi szerződésnek a TKSZ 9. és 10. pontjaiban foglaltakon 

túl tartalmaznia kell annak a személynek a nevét, címét és elérhetőségét, akivel a 

távhőszolgáltató a felhasználó megbízottjaként az üzemvitellel, a fűtési célú távhőszolgáltatás 

megkezdésével, befejezésével, az épület fűtési- és használati melegvíz igényével összefüggő 

kapcsolatot tarthatja. 

A megbízott személyének megváltozását a távhőszolgáltató felé 8 napon belül be kell 

jelenteni. 

(2) A közüzemi szerződés megkötésekor, valamint a távhőszolgáltató kérésére a díjfizetők 

személyét a felhasználó közli a távhőszolgáltatóval. 

(3) A szolgáltatás igénybevételével létrejött közüzemi szerződésre e rendelet, továbbá a 

távhőszolgáltató üzletszabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni. 

8. A közüzemi szerződés módosításának különös esetei 

18. § A távhőszolgáltató a felhasználó igénybejelentését követően legkésőbb 30 napon belül 

megküldi a módosított közüzemi szerződés tervezetét, és - egyéb rendelkezés hiányában – a 

mindkét fél általi aláírást követően alkalmazza a módosított szerződés szerinti számlázást. 

19. § (1) Abban az esetben, ha a közüzemi szerződés a távhőszolgáltatási díj díjfizetők közötti 

szétosztását tartalmazza, a felhasználó a távhőszolgáltatónál kezdeményezheti a hődíj 

szétosztási arányainak megváltoztatását. 

(2) A távhőszolgáltató a módosított (új) arányok szerinti szétosztást legkésőbb a bejelentés 

hónapját követő második hónaptól kezdődően teljesíti. 

9. A közüzemi szerződés épületrész leválása miatti módosítása 

20. § (1) A felhasználási helyen valamely épületrész távhőellátásának megszüntetéséhez a 

közüzemi szerződés módosítása szükséges. Ebben az esetben a Tszt. 38. § (5) bekezdésében 

foglaltak az általános és az egyedi közüzemi szerződés módosítására is irányadóak. 

(2) A távhőszolgáltató a felhasználó írásos bejelentésére 15 napon belül köteles a közüzemi 

szerződés módosításának feltételeiről, az előírt eljárásról a felhasználót írásban tájékoztatni. A 

távhőszolgáltató a Tszt. 38. § (5) bekezdésében előírt feltételek meglétét jogosult vizsgálni. A 

felhasználó köteles átadni a Tszt. 38. § (5) bekezdés a) pontjában előírt tulajdonostársi 

hozzájárulásokat a szolgáltatónak ellenőrzés céljából. 

(3) A szerződés (1) bekezdés szerinti módosítása iránti igény - eltérő megállapodás hiányában 

-mind a fűtési célú, mind a használati melegvíz-szolgáltatási célú hőellátás megszüntetésére 

vonatkozik. 

(4) A Tszt. 38. § (5) bekezdés d) pontja szerinti költségviselési kötelezettség a 

távhőszolgáltató tulajdonában lévő felhasználói hőközpont átalakításának költségeire is 

vonatkozik. 
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21. § (1) Épületrész leválása esetén meg kell szüntetni az épületrészben a távhő 

igénybevételének lehetőségét úgy, hogy 

a) a hőleadó berendezéseket le kell választani az épület felhasználói rendszeréről; 

b) a leváló épületrészben az átmenő vezetékeket hőszigeteléssel kell ellátni; 

c) az épület üzemben maradó felhasználói berendezésein - beleértve a hőközpontot is – az 

annak megfelelő működését biztosító, a leválasztás miatt szükséges átalakításokat, 

beszabályozásokat is el kell végezni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkálatokat az ingatlantulajdonos tulajdonában lévő 

felhasználói berendezéseken a felhasználó köteles elvégeztetni. A távhőszolgáltató tulajdonát 

képező felhasználói hőközpontban az épületrész leválása miatt szükséges átalakítást a 

felhasználóköltségére a távhőszolgáltató végzi el. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt munkálatokról a felhasználó a tervező által készített tervet 

köteles a távhőszolgáltató rendelkezésére bocsátani, amelynek az épület teljes fűtési 

rendszerére érintően a tervnek tartalmaznia kell különösen: 

a) a megváltozott hőszükséglet mértékére vonatkozó számításokat; 

b) a leválasztás miatt szükséges átalakításokat; 

c) a beszabályozási tervet. 

(4) Amennyiben a terv szerinti átalakítás jogszabályba, műszaki előírásba ütközik, vagy a más 

felhasználó, díjfizető részére való szolgáltatást akadályozza, a távhőszolgáltató 15 napon belül 

köteles - az üzletszabályzatában meghatározott módon - a felhasználóval írásban közölni 

ennek tényét, és annak megszüntetésére a felhasználót felszólítani. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti munkálatok befejezését a felhasználó köteles a 

távhőszolgáltatónak írásban bejelenteni, mellékelve a kivitelező, valamint a kivitelezést 

ellenőrző, szakági jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr nyilatkozatát arról, hogy az 

átalakítás a távhőszolgáltatónak benyújtott és a távhőszolgáltató által elfogadott terveknek 

megfelelően és szakszerűen készült el. 

(6) A távhőszolgáltató a bejelentést követő nyolc - munkanapon belül a munkaterv szerinti 

megvalósítást a helyszínen ellenőrzi, az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben rögzíti. 

(7) A távhőszolgáltató a (6) bekezdés szerinti jegyzőkönyv alapján a felhasználó 

kezdeményezését követő 8 napon belül megküldi az érintett felhasználó közüzemi szerződése 

módosításának tervezetét. 

(8) A felhasználó vagy a díjfizető díjfizetési kötelezettsége abban az időpontban szűnik meg, 

amikor a felhasználó a távhőellátás bármilyen módon való igénybevételének lehetőségét a 

jogszabályi előírások betartásával teljes egészében megszüntette, továbbá a távhőszolgáltató 

és a felhasználó a közüzemi szerződést az épületrész leválásának megfelelően módosította. 

(9) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti munkálatok a távhőszolgáltató által elfogadott 

kiviteli tervtől eltérően, vagy nem szakszerűen készültek el, az elégtelen szolgáltatás alapján a 

távhőszolgáltatóval szemben igény nem érvényesíthető. Az elégtelen szolgáltatás és a 

kivitelezés közötti okozati összefüggést a távhőszolgáltatónak kell bizonyítania. 

10. Szerződésszegés 

22. § (1) Lakossági felhasználó - a Tszt. 49. § (2) bekezdésének b)-e) pontjai szerinti -

szerződésszegése esetében a távhőszolgáltató a fűtési célú hőellátásához szükséges 

hőmennyiséget legfeljebb 50%-kal csökkentheti, a használati melegvíz-szolgáltatási célú 

távhőszolgáltatást pedig teljes mértékben megszüntetheti. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak az adott felhasználási helyen közfeladatként oktatási, 

egészségügyi, valamint szociális alapszolgáltatást folytató egyéb felhasználóra is 

vonatkoznak. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem érintik a távhőszolgáltató - e rendelet 24. §-ban 

meghatározott - közüzemi szerződés felmondására vonatkozó jogosultságát. 
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(4) A távhőszolgáltató az (1) bekezdés szerinti szolgáltatást olyan műszaki megoldásokat 

alkalmazva valósítja meg, hogy annak következményei a szerződésszegést elkövető 

díjfizetőket terheljék. 

(5) Ha a távhőszolgáltató az (1)-(2) és (4) bekezdések szerinti munkálatok elvégzéséről dönt, 

akkor azokat a felhasználói berendezéseken is elvégzi. 

(6) Amennyiben a felhasználó vagy a díjfizető az (5) bekezdés szerinti munkálatok elvégzését 

nem teszi lehetővé, a távhőszolgáltató jogosult a Tszt. 51. § (8) és (9) bekezdésében foglalt 

eljárást kezdeményezni. 

11. A közüzemi szerződés felmondása 

23. § (1) A távhőszolgáltató a közüzemi szerződést a Tszt. 38. § (7) bekezdésében 

meghatározott esetekben mondhatja fel, a Tszt. 51/A. §-ában foglalt korlátozás 

figyelembevételével. 

(2) A felhasználó az általános közüzemi szerződés felmondását a Tszt. 38. § (2) bekezdésében 

felsorolt feltételek szerint kezdeményezheti. 

(3) Az egyedi közüzemi szerződés 6 hónapi felmondási idővel mondható fel. A Tszt. 38. § (2) 

bekezdésében felsorolt feltételek az egyedi közüzemi szerződés felmondására is irányadóak. 

(4) A távhőszolgáltató a felhasználó írásos bejelentésére 15 napon belül köteles a felmondás 

feltételeiről, az előírt eljárásról a felhasználót írásban tájékoztatni. Felmondás esetén a 

távhőszolgáltató a Tszt. 38. § (2) bekezdésében előírt feltételek meglétét jogosult vizsgálni. 

(5) A Tszt. 38. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak a távhőszolgáltató tulajdonában lévő 

felhasználói hőközpont megszüntetésének költségeire és a hőközpont távhőszolgáltatónál 

nyilvántartott könyv szerinti értékére is vonatkoznak. 

(6) A felmondás miatt szükséges munkálatokat a tulajdonát képező hőközpontban a 

távhőszolgáltató végzi el. 

(7) Ha a felhasználási helyet magában foglaló ingatlannak több tulajdonosa van (társasház, 

szövetkezeti ingatlan, a Ptk. 139. §-a szerinti közös tulajdon), a felhasználó köteles biztosítani 

a Tszt. 38. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelő hozzájárulások meglétét, és ezt 

köteles a távhőszolgáltatónak átadni. 

III. fejezet 

Díjfizetés 

13. Díjalkalmazási és díjfizetési feltételek 

24. § (1) A távhőszolgáltatásért a felhasználó vagy a díjfizető alapdíjat és hődíjat fizet (alapdíj 

és hődíj a továbbiakban együtt: távhőszolgáltatási díj). 

(2) A távhőszolgáltatási díj nem tartalmazza a használati melegvíz-szolgáltatáshoz felhasznált 

vezetékes ivóvíz víz- és csatornadíját. 

(3) A távhőszolgáltató jogosult a részére a víz- és a csatornaszolgáltató által kiszámlázott víz 

és csatornadíjat a felhasználó vagy a díjfizető részére közvetített szolgáltatásként 

továbbszámlázni, ha a távhőszolgáltató a felmelegítéshez szükséges vezetékes ivóvizet a saját 

nevén nyilvántartott vízmérőn keresztül biztosítja. 

(4) A távhőszolgáltató a lakossági távhőszolgáltatási díjat alkalmazza a lakossági felhasználó 

vagy díjfizető részére. 

(5) A távhőszolgáltató a külön kezelt intézményi távhőszolgáltatási díjat alkalmazza a külön 

kezelt intézménynek minősülő felhasználó vagy díjfizető részére. 

(6) A távhőszolgáltató a nem lakossági távhőszolgáltatási díjat alkalmazza a (4) és (5) 

bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb felhasználó vagy díjfizető részére. 

(7) A felhasználónak vagy a díjfizetőnek a (4)-(6) bekezdések szerinti besorolása hiteles 

tulajdoni lap másolata, vagy használatbavételi engedély vizsgálata alapján állapítható meg. 

(8) A felhasználói berendezések feltöltéséhez, üzemeltetéséhez szükséges vezetékes ivóvíz 

térítésmentes biztosítása az érintett ingatlan tulajdonosainak feladata. 
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(9) A díjakat a távhőszolgáltató által kiállított számlán feltüntetett - a számla keltétől számított 

8 naptári napnál nem rövidebb - fizetési határidő lejártáig kell megfizetni. 

12. Az alapdíj fizetése 

25. § (1) A felhasználó az alapdíjat mindaddig köteles megfizetni, ameddig hatályos közüzemi 

szerződése van. 

(2) Az alapdíjat akkor is meg kell fizetni, ha a felhasználói berendezések hibája vagy 

alkalmatlansága miatt nem teljesíthető a távhőszolgáltatás. 

(3) Ha a felhasználó év közben köt vagy mond fel általános közüzemi szerződést, a 

szerződéskötés, vagy a felmondás évében a naptári évre számított alapdíjnak csak az arányos 

részét kell megfizetnie. 

(4) Az alapdíjnak csak a megkezdett hónap időarányos részét kell megfizetni a díjfizető 

személyében történő változás esetében is, kivéve, ha a régi és új díjfizető írásban ettől eltérően 

rendelkezik. 

(5) A felhasználó vagy a díjfizető az alapdíjat: 

a) a TKSZ 2.1.1.2. pontjában foglalt hőátalakítással megvalósuló távhőszolgáltatás esetén a 

tulajdonában álló épület, épületrész légtérfogata után fizeti (Ft/légm3); 

b) a TKSZ 2.1.1.1. pontjában foglalt hőátalakítás nélküli távhőszolgáltatás esetén – más 

megállapodás hiányában - az épületre lekötött legnagyobb hőteljesítmény, vagy az épületre 

lekötött legnagyobb hőteljesítményből a tulajdonát képező épületrészre légtérfogat-arányosan 

jutó hőteljesítmény után fizeti (Ft/MW). 

(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti alapdíjfizetés alapjául nem vehető figyelembe: 

a) a közös használatra szolgáló és e rendeltetésének megfelelően használt helyiségeinek 

légtérfogata; 

b) az éléskamra vagy kamraszekrény, valamint az épületrész légterének a közművezetékeket 

védő burkolat mögötti része. 

(8) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a távhőszolgáltatás 

a) csak fűtési célú, úgy fűtési alapdíjat, 

b) csak vízfelmelegítés-szolgáltatás célú, úgy vízfelmelegítési alapdíjat, 

c) fűtési- és vízfelmelegítés-szolgáltatás célú, úgy az a) és b) pontoknak megfelelő együttes 

alapdíjat kell fizetni. 

(9) A felhasználó vagy a díjfizető az éves alapdíj 1/12-ed részét a tárgyhónapban, a hó első 

napját követően, előre fizeti a távhőszolgáltatónak. 

(10) Ha a közüzemi szerződés a távhőszolgáltatási díj díjfizetők közötti szétosztásának módját 

nem tartalmazza, abban az esetben a felhasználó a közüzemi szerződésben meghatározott 

alapdíjat havonta egy összegben köteles megfizetni. 

14. A hődíj fizetésének szabályai 

26. § (1) Ha a közüzemi szerződés a távhőszolgáltatási díj díjfizetők közötti szétosztását nem 

tartalmazza, akkor a felhasználó az elszámolási mérőn mért hőfelhasználás hődíját egy 

összegben havonta köteles megfizetni. 

(2) Ha a közüzemi szerződés a távhőszolgáltatási díj díjfizetők közötti szétosztását 

tartalmazza, akkor a hőközpontban mért fogyasztás hődíját a közüzemi szerződésben foglalt 

szétosztási arányoknak megfelelően - ennek hiányában az épületben lévő épületrészek 

légtérfogata (légm3) arányában - kell a díjfizetőknek megfizetni. 

(3) Ha a felhasználó a fűtésre és a használati melegvíz-készítéshez felhasznált hőmennyiség 

szétosztására nem közöl külön-külön arányokat, a távhőszolgáltató mindkét hőmennyiség 

szétosztására a felhasználó által megadott arányt alkalmazza. 

(4) A szolgáltatói hőközpontban a távhőszolgáltató a fűtési célra és használati melegvíz-

készítés céljára külön-külön meghatározott hőmennyiségeket az ellátott épületek 

hőfogadójában felszerelt költségmegosztók mérési adatai alapján, költségmegosztók 

hiányában az érintett felhasználók egymás közötti megállapodása szerint - megállapodás 
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hiányában az épületek alapdíjszámítás alapját képező légtérfogata arányának megfelelően - a 

felhasználók között szétosztja. 

(5) A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatási díjfizetési kötelezettség szempontjából az ellátott 

épületrészen (lakáson, az egy önálló rendeltetési egységet képező, nem lakás céljára szolgáló 

helyiségeken) belül az egyes helyiségek ellátottsági különbségét nem veheti figyelembe. 

(6) A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatás ellátási módjától függetlenül a hőátalakítással 

megvalósuló távhőszolgáltatás esetében alkalmazott hődíjat köteles számlázni a felhasználó, 

díjfizető részére. 

27. § (1) A felhasználó vagy a díjfizető a hődíjat a tárgyhót követően havonta utólag fizeti. 

A hődíj számlázása elszámoló számla kibocsátásával történik havonkénti mérés alapján. 

28. § A távhőszolgáltató elkülönítve számlázza a fűtési célra és a használati melegvíz-

szolgáltatási célra felhasznált hőmennyiséget. 

29. § (1) Épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetében, felhasználó-változáskor 

a korábbi és az új felhasználó a mérőállást és a változás időpontját közösen írásban rögzíti, és 

15 napon belül a távhőszolgáltató rendelkezésére bocsátja. Ennek alapján a távhőszolgáltató a 

korábbi felhasználó részére végszámlát készít, legkésőbb az adat bejelentését követő 60 napon 

belül. 

(2) Ha a leolvasás az épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetében a felhasználó 

érdekkörében felmerült okból meghiúsul, akkor a távhőszolgáltató jogosult az elszámolás 

alapját képező hőmennyiséget a TKSZ 23.1. pontja szerint meghatározni. 

15. Díjvisszatérítés és pótdíjfizetés 

30. § (1) Ha a távhőszolgáltató a felhasználóval szemben fennálló távhőszolgáltatási 

kötelezettségének folyamatosan 72 órát meghaladóan, neki felróható okból, vagy a Tszt. 40. § 

(2) bekezdése szerinti előzetes értesítés mellőzésével nem tesz eleget, az erre irányuló panasz 

bejelentésétől kezdve a közüzemi szerződésben meghatározott éves alapdíj - a szüneteltetés 

időtartamával arányos részének - háromszorosát fizeti vissza. 

(2) A felhasználónak pótdíjat kell fizetnie, ha a hőközpontot a felhasználó vagy megbízottja 

üzemelteti és a szerződésben lekötött legnagyobb hőteljesítményt folyamatosan, 30 percnél 

hosszabb időtartamon keresztül túllépi [Tszt. 49. § (2) bekezdés a) pont]. A pótdíj a 

jogosulatlanul igénybe vett többletteljesítmény-felhasználóra vonatkozó – a távhőszolgáltatás 

díjának megállapításáról szóló miniszteri rendeletben megállapított – éves alapdíjának az 

előfordult túllépéses napok számával arányos részének a kétszerese. Ismételt túllépés esetén a 

teljesítmény-túllépés pótdíját a távhőszolgáltató annyiszor számíthatja fel, ahány napon a 

jogosulatlan igénybevétel megtörtént. 

(3) Ha a felhasználó vagy a díjfizető a Tszt. 49. § (2) bekezdésének c), d), f) és g) pontjaiban 

szabályozott szerződésszegést, vagy egyéb módon szabálytalan vételezést valósít meg, akkor a 

meghatározott éves alapdíj - a szerződésszegés időtartamával arányos rész – háromszorosát 

pótdíjként fizeti meg. 

IV. fejezet 

Számlázás 

16. A számlázással kapcsolatos előírások 

31. § A távhőszolgáltató számlájának tartalmi és alaki követelményeit a 2007. évi CXXVIII. 

törvény az általános forgalmi adóról és a 2013. évi CLXXXVIII. törvény, az egységes 

közszolgáltatási számlaképről 4. §. (1) bekezdése határozza meg. 

17. Hőmennyiségek meghatározása 

32. § (1) A távhőszolgáltató a hőközpontban mért hőmennyiségből külön-külön határozza 

meg a fűtési célra és a használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hőmennyiséget. 

(2) Fűtési- és használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás esetén a fűtési célra 

felhasznált hőmennyiséget a távhőszolgáltató minden olyan hónapban, amikor fűtési és 
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használati melegvíz-szolgáltatási célú hőfelhasználás egyaránt történik, a TKSZ 18.2.3. pontja 

szerint határozza meg. 

(3) A (2) bekezdés esetén a használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hőmennyiséget a 

távhőszolgáltató a TKSZ 18.3.3. pontja szerint határozza meg. 

(4) A használati melegvíz-készítési célú fajlagos hőmennyiséget a távhőszolgáltató – a 

felhasználó ellátását biztosító hőközpontban, június 1. és augusztus 31. közötti időszakban 

hitelesen mért adatok alapján - évente állapítja meg. 

(5) A távhőszolgáltató a használati melegvíz felmelegítéséhez szükséges hőmennyiséget a (4) 

bekezdés szerinti fajlagos hőmennyiség alapján állapítja meg az év további részében is. 

(6) A (4) bekezdés szerint megállapított fajlagos hőmennyiséget a távhőszolgáltató évente 

október 31-ig az ügyfélszolgálati irodáin hozzáférhetővé, a honlapján közzé teszi, és az 

október havi hőfelhasználás elszámolásától kezdődően alkalmazza. 

 

18. Havonkénti  számlázás rendje 

33. § (1) A távhőszolgáltató a felhasználónak értékesített hőmennyiséget a felhasználási hely 

mérésre szolgáló fogyasztásmérőjének leolvasásával havonta állapítja meg. 

(2) A távhőszolgáltató a díjfizetőknek a havonta értékesített fűtési célú hőmennyiséget a 

hőközpontban mért hőmennyiségből a használati melegvíz készítésére szolgáló hőmennyiség 

levonása utáni hőmennyiségből a felhasználó és a távhőszolgáltató közötti megállapodásban 

foglalt szétosztási arányoknak megfelelően, illetve megállapodás hiányában e rendelet 28. §. 

(2) bekezdése szerint állapítja meg. 

(3) A távhőszolgáltató a díjfizetőknek értékesített használati melegvíz célú hőmennyiséget a 

díjfizetőknél beépített melegvizes, hitelesített térfogatmérő leolvasásából, valamint e rendelet 

34. §. (5) bekezdés rendelkezése alapján állapítja meg. A használati melegvíz célú 

hőmennyiséget a tárgyhót követő hónap számlájában kell a díjfizetőnek számlázni. 

(4) A hőközponti hőfogyasztásmérő, vagy a díjfizető lakásában felszerelt használati melegvíz 

térfogatmérő meghibásodása esetén, a mérésből kimaradt időszakra, a felhasznált 

hőmennyiséget számítással kell meghatározni. A számításban figyelembe kell venni az előző 

év azonos időszakának mérési adatát, valamint a fűtési hőmennyiség esetében a külső 

átlaghőmérsékleteket.  

V. fejezet 

Záró rendelkezések 

34. § (1) E rendelet – 2018. október 01. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi törvény végrehajtásáról szóló 37/2004. 

(XII. 30.)  számú önkormányzati rendelete hatályát veszíti.  

(3) E rendeletet a hatálybalépésekor fennálló közüzemi szerződésekre is alkalmazni kell. 

 

 

Huszár Gábor                                      Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                            Jegyző 

Kihirdetési záradék 
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1. Melléklet a  …………………………………….. önkormányzati rendelethez  rendelethez 

Területfejlesztési, környezetvédelmi és levegő-tisztaságvédelmi szempontok alapján 

távhőszolgáltatás fejlesztésére kijelölt, kiemelten kezelendő területek Szentgotthárd város 

területén 

 volt kaszagyári terület 

 István király utca és műfüves labdarúgó pálya közötti területek 
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Indokolás: 

1. §-hoz: a rendelet hatályát határozza meg  

2. §-hoz: távhőszolgáltatással kapcsolatos fogalmakat határozza meg 

3. §-hoz: a távhőszolgáltatás fejlesztésére vonatkozó szabályokat határozza meg 

4. §-hoz: a szolgáltató és felhasználó jogszabályban nem szabályozott jogok és kötelezettséget 

tartalmazza 

5. §-hoz: a szolgáltatáshoz való csatlakozást szabályozza 

6-10 §-hoz: vételezéssel kapcsolatos előírásokat tartalmazza 

11-12. §-hoz: szüneteltetés, korlátozás előírásait tartalmazza 

13-14. §-hoz: felhasználói berendezések működtetését, fenntartását, átalakítását szabályozza 

15-16. §-hoz: mérésre vonatkozó előírásokat szabályozza 

17. §-hoz: közüzemi szerződés tartalmi részét szabályozza 

18-19. §-hoz: közüzemi szerződés módosításának különös eseteit tartalmazza 

20-21. §-hoz: a közüzemi szerződés épületrész leválás miatti módosítást szabályozza 

22. §-hoz: a szerződésszegést szabályozza 

23. §-hoz: közüzemi szerződés felmondását szabályozza 

25. §-hoz: díjalkalmazás, díjfizetés, szabályait tartalmazza 

26-29. §-hoz: hődíj fizetésének szabályait tartalmazza 

30. §-hoz: díjvisszatérítés és pótdíjfizetés szabályait tartalmazza 

31. §-hoz: a számlázással kapcsolatos előírásokat tartalmazza 

32. §-hoz: hőmennyiségek meghatározásáról szól 

33. §-hoz: havonkénti számlázás rendjét tartalmazza 

34. §-hoz: Záró rendelkezésekkel kapcsolatos szabályokat tartalmazza 

1. számú melléklethez: távhőszolgáltatás fejlesztésére kijelölt területeket határozza meg  
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Tárgy: Akasztódomb nyugati oldalán tervezett lakóterületen út-, 

illetve közműépítésével kapcsolatos építőközösség létrehozása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2018. szeptember 19-i ülésére 

 

 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények 

 

Szentgotthárd településrendezési elképzelései között ott van az Akasztó domb nyugati oldala, 

mint potenciálisan beépíthető terület. A város központjához nagyon közel, mégis ligetes – fás 

környezetben csend, nyugalom, panoráma jellemzi ezt a területet. Magántulajdonban is, de 

jelentős részben önkormányzati tulajdonban vannak ezek az ingatlanok. Vissza- visszatérően 

felmerül a kérdés, hogy nem kellene-e ezzel a területrésszel behatóbban is foglalkozni és 

felfejleszteni úgy, hogy ott valóban építkezni is lehessen. Az előbb említett szempontok mind 

olyanok, amelyek igazán vonzóvá tehetik ezt a területet az építkezni szándékozók számára. 

Ránézésre ma ez egy nagy rét fákkal és bokrokkal. Első körben azt kellene eldönteni, hogy a 

területen tulajdonnal rendelkező önkormányzatként, illetve településrészeink fejlesztéséért 

felelős szervezetként is kívánunk-e ezzel a területtel foglalkozni. Ez az előterjesztés részben 

ennek a kérdésnek a megválaszolására tesz kísérletet. Annyi bizonyos, hogy ha bármilyen 

fejlesztésben gondolkodunk, ez biztosan pénzbe fog kerülni. Azt már most leszögezhetjük, 

hogy egy ilyen terület infrastruktúrájának a kialakítását önerőből önkormányzatunk nem fogja 

tudni felvállalni. Előterjesztésünkben egyéb megoldásokon is elgondolkodtunk. 

 

Az Akasztódomb nyugati oldalán kialakításra került az 1201/1. hrsz.-ú közút területe, amely  

20 db beépítetlen terület megnevezésű ingatlan megközelítését teszi lehetővé. Ezek a telkek 

jelenleg kiépített út és közművek hiányában nem beépíthetőek. 

2004-ben már volt egy kezdeményezés a fenti ingatlanok beépíthetőségéhez szükséges út-, 

illetve közműépítések megvalósítása érdekében, társulati hitelhez kapcsolódó, lakás-

takarékpénztári megtakarítással kombinált konstrukcióban építőközösség létrehozására külső 

szervezet bevonásával.  

2001-ben elkészültek a területre vonatkozó út-, illetve közműépítéssel kapcsolatos 

engedélyezési, illetve kiviteli tervek, valamint a szükséges építési engedélyek is beszerzésre 

kerültek. 

Az idei évben újból lendületet vett a képviselő-testület 161/2018. számú határozata alapján 

elrendelte szentgotthárdi 1203/4 hrsz-ú, 886 m2 területű, az 1203/5 hrsz-ú 826 m2 területű, az 

1205/4 hrsz-ú, 1295 m2 területű és az 1205/5 hrsz-ú, 1285 m2 területű ingatlanok 

értékesítését, amellyel kapcsolatos pályázati hirdetmény az előírásoknak megfelelően 

megjelent. A benyújtásra nyitva álló határidőig érvényes pályázat nem érkezett, viszont két 

személy a fenti ingatlanokkal kapcsolatban a korábban meghatározott eladási árnál 

alacsonyabb ajánlatot tett. Az ezzel kapcsolatos előterjesztés a mai ülés egyik következő 

napirendi pontja.   

Ugyancsak a Képviselő-testület júniusi ülésén a 160/2018. sz. határozatával döntött a 

képviselő-testület a fenti önkormányzati ingatlanokon túli további, a területen lévő 

valamennyi önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannak, a szentgotthárdi 1203/1 hrsz-ú, 997 

m2 területű, az 1203/2 hrsz-ú 948 m2 területű, az 1203/3 hrsz-ú, 907 m2 területű és az 1205/3 

hrsz-ú 1098 m2 területű beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat értékesítésre történő 
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kijelölésről. A mostani ülésen szintén az egyik napirendi pont a fenti ingatlanok eladási árának 

meghatározása.   

 

Jelenleg hatályos rendezési terv a tárgyi területre vonatkozó előírásai 

 

A terület kisvárosias lakókörnyezetbe az Lke-Sz2 építési övezetbe tartozik, ahol legalább 

17,00 m szélességű és 500 m
2
 nagyságú telkeket lehet kialakítani. A Szentgotthárd 1201/1. 

hrsz-ú közút nyugati oldalán lévő ingatlanokkal kapcsolatban pedig a jelenleg folyamatban 

lévő kétkörös rendezési terv módosítási eljárás része, hogy ugyanebbe az építési övezetbe 

tartozzon.  

Kezdeményezés építőközösség útján történő megvalósítására 

 

A területen az önkormányzat is, több magántulajdonos is rendelkezik tulajdonnal. Az egyik 

lehetőség egy fejlesztéshez, hogy az érintett ingatlantulajdonosok alakítsanak építőközösséget 

annak érdekében, hogy a területen lévő ingatlanok beépíthetőek legyenek. Ehhez az ingatlanok 

megközelítéséhez szolgáló utat (I. ütemben útalap szintjén), a csapadékvíz-elvezetést (I. 

ütemben nyílt árkos csapadékvíz-elvezetést), a közvilágítást, illetve a közműveket (víz, 

szennyvíz, villany, gáz, távközlés, 20 kV légkábel kiváltása) kell kialakítani, illetve kiépíteni.  

 

 A jelenleg hatályos rendezési tervünk alapján az érintett területen az előterjesztés 1. 

számú melléklete szerint 19 db lakóingatlan, illetve 1 db egyéb ingatlan 

alakult/alakítható ki; 

 A lakótelkek kialakításához több esetben majd még a rendezési tervben szereplő 

előírásoknak megfelelően telekmegosztásokat, telekhatár-rendezéseket is meg kell 

csinálni, amelynél több esetben magántulajdonosoknak kellene megegyezniük;  

 A fenti 20 db ingatlanból jelenleg 9 db önkormányzati tulajdonban van (8 db 

lakóingatlan, 1 db egyéb ingatlan);  

 A fenti önkormányzati ingatlanokból  a lakóingatlanok (8 db) eladás céljából 

meghirdetésre kerültek, illetve fognak kerülni; 

 A már meghirdetett 4 db ingatlanra vételi ajánlat érkezett, amely azonban alacsonyabb 

a júniusi ülésen meghatározott vételárnál, illetve további 4 db önkormányzati 

tulajdonú ingatlan is a testület döntése alapján meghirdetésre kerül. Az ezekkel 

kapcsolatos döntések mai testületi ülés napirendi pontjai lesznek.  

 Az önkormányzati ingatlanok közül kettő (1206/3. és az 1203/1.) távlati 

fejlesztésekkel (csapadék-csatorna építéssel) építéssel érintettek lesznek, ezért csak 

korlátozottan, szolgalmi joggal terhelten hasznosíthatóak majd;  

 2001-ben készített műszaki tervdokumentációkat már nem lehet felhasználni, mivel 

korszerűtlenek, nem felelnek meg a jelenlegi előírásoknak, szabványoknak továbbá 

természetesen a kiadott építési engedélyek is lejártak, ezért új terveket kell készíteni és 

ezeket engedélyeztetni kell; 

 A villamosenergia-hálózat kiépítését, illetve gázellátás kialakítását, illetve ezek 

tervezését csak a szolgáltatókon keresztül történhet az energiaigények bejelentése után, 

ezt követően adnak rá ajánlatot, így az ezzel kapcsolatos tervezési, engedélyezési 

díjak, illetve kiépítés költségei becslésen alapulnak. 
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Az előterjesztés 1. számú mellékletéhez csatolt helyszínrajz szerinti területen az út 

kialakításának, illetve a közművesítés tervezésének, engedélyezésének és két ütemben történő 

kivitelezésének előzetesen becsült költségei az alábbiak szerint alakulnának.   

 

Munka 

megnevezése 

Tervezés, 

engedélyezés
* 

Kivitelezés I. 

ütem** 

Kivitelezés II. 

ütem 

Várható költsége 4,00  mFt 62,03 – 81,47 mFt 38,44 mFt 

Érdekeltségi 

egységre jutó 

költség 

0,20 mFt 3,10 – 4,07 mFt 1,92 mFt 

 

*Tervezés, engedélyezés költségénél tartalékkerettel számolva (esetlegesen felmerülő külső 

szakértői, építési területen kívül eső tervezési feladatok miatt), továbbá az engedélyezési 

eljárások díjával számolva 

**Kivitelezés I. üteme csak az útépítésnél az útalap, a csapadékvíz-elvezetésnél pedig nyílt 

csapadék-vízelvezető árok költségével számolva + közművek (közvilágítás, villany, gáz, 

ivóvíz, szennyvíz, 20 kV légvezeték kiváltás) 

***Kivitelezés II. üteme a lakóterület beépítése után aszfalt burkolatú út, illetve zárt 

csapadékvíz-elvezetés kiépítése  

 

Jelenleg az érintett területen 9 db önkormányzati ingatlan található. A fenti költségbecslés 

alapján a tervezés engedélyezéshez 1,8 mFt, a kivitelezés I. üteméhez 21,9 mFt – 36,63 mFt, a 

kivitelezés III. üteméhez pedig 17,28 mFt forrást kellene biztosítani, amennyiben jelenleg ez a 

9 db ingatlan önkormányzati tulajdonban maradna (fentiekben már jeleztük, hogy külön 

előterjesztések foglalkoznak 8 db ingatlan eladásával, meghirdetésével). Természetesen 

ekkora anyagi forrással nem rendelkezünk, érdekünk lenne ezt csökkenteni minél több 

területünk eladásával. Ehhez a vételárat kellene meggondolni. Az értékbecslés amelyet 

legutóbb készíttettünk olyan m2 árat hozott ki, ami közművesítetlen (jelenleg még úttal sem 

megközelíthető) telek esetén valószínűleg nem realizálható. Miközben minél magasabb árat 

kellene kapnunk a vagyontárgyainkért és ez egy fontos tulajdonosi érdek, aközben az látszik, 

hogy ez a kitűzött bevételi összeg túl magas. Az is fontos kérdés, hogy ezek a becsült 

költségek akkor igazak, ha ezt minden esetben megrendeljük egy vállalkozótól és nem 

számolunk olyan tulajdonosokkal, akik a közművesítést pl. saját erő, gép stb. használatával 

csökkenteni tudhatják.   

 

Az építőközösség létrehozásának lépései:    

 A fentiek ismeretében most a képviselő-testületnek egy elvi döntést kellene hoznia, 

hogy egyetért-e a terület beépíthetősége érdekében az érintett ingatlantulajdonosokkal 

az út, illetve közművek kiépítésére építőközösség létrehozásával; 

 A képviselő-testület elvi támogatása esetén írásban megkeressük az érintett 

ingatlantulajdonosokat és előzetesen nyilatkoztatjuk őket, hogy a fenti feltételek 

ismeretében részt kívánnak-e venni az építőközösségben, illetve egyúttal egy 

személyes egyeztetést is kezdeményezünk velük 

 Az építőközösségnél célszerű lenne, hogy ne az önkormányzat legyen a gesztora, 

hanem másik érdekelt ingatlantulajdonos(ok) legyen(ek) ezzel felruházva és ők 

intézzék az építőközösség ügyeit, mivel véleményünk szerint ezzel is csökkenteni 

lehetne a bekerülési költséget. Az önkormányzatnak a tervekben, illetve 
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engedélyekben előírtak megvalósítását, betartását kellene megkövetelnie, illetve 

tulajdonhányada arányában a költségekhez hozzájárulnia.   

 Az érdekelt ingatlantulajdonosok egyetértése esetén, amelyet  írásban is 

alátámasztanak és teljes mértékben fedezik a megvalósítás költségeit a Ptk. 6:498 §-a 

alapján építőközösséget alkotva társulási szerződés kötnek. A társulási szerződést 

aláírás előtt természetesen jóváhagyásra ismételten a képviselő-testület elé 

terjesztenénk; 

 Az építőközösség által megépített utat, közvilágítást, csapadékvíz-elvezetést a 

forgalomba-, illetve üzembe-helyezésük után az önkormányzat kellene majd 

üzemeltetnie, illetve ezek költségeit állnia. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, illetve az építőközösség létrehozásával kapcsolatos 

elvi döntés meghozatalát.  

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

7.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Az építőközösség létrehozásával a beruházási költségek megosztásával lehetne beépíthető 

ingatlanokat kialakítani.  

 

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

feltételek?  

Célszerű lenne az önkormányzaton kívül másik érdekelt ingatlantulajdonos(oka)t felruházni 

az építőközösség képviseletével. Az építőközösség megalakulása esetén az önkormányzatnak 

költségvetésében tulajdonhányada alapján forrás kell biztosítania a beruházásra, illetve 

megvalósítás esetén a megépült út, közvilágítás, illetve csapadékvíz-elvezetés üzemeltetésére, 

fenntartására, karbantartására.  

 

9.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns.  

 

10.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Valamennyi ingatlantulajdonos nem vesz részt az építőközösségben és a többi érdekelt 

tulajdonos nem tudja teljes egészében vállalni a beruházás költségeit. Továbbá az 

önkormányzat nem tudja értékesíteni a területen lévő ingatlanjait és tulajdonhányada alapján 

nem tudja beruházásához szükséges forrást hozzátenni. 

 

11.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Az Akasztódomb nyugati oldalán lévő ingatlanok továbbra sem lesznek beépíthetőek. 

 

12.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Támogató döntés esetén az érintett ingatlan tulajdonosokat meg kell keresni, beleegyezésük 

esetén az .építőközösségre vonatkozó társulási szerződést meg kell kötni. 
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Határozati javaslat 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, 

Akasztódomb nyugati oldalán tervezett lakóterületen út-, illetve közműépítésére 

szerveződő építőközösség létrehozásával egyetért. Az Önkormányzat a szükséges 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésében, az út és közművek megvalósításában, a 

felmerülő költségek viselésében  csak a tulajdonhányada arányában tud részt venni. Az 

építőközösség létrehozásával kapcsolatos társulási megállapodást a képviselő-testület 

2018. novemberi ülésére kell előterjeszteni. 

 

Határidő: 2018. novemberi testületi ülés 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, 

Akasztódomb nyugati oldalán tervezett lakóterületen út-, illetve közműépítésére 

szerveződő építőközösség létrehozásával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: …. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 06. 

 

          
                                                                                     Doncsecz András 

             városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyezte:  

 

                    Dr. Dancsecs Zsolt 

                               jegyző
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1.sz. melléklet 
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Tárgy: Szentgotthárdi 1203/1, 1203/2 és 1203/3, 1205/3 hrsz-ú ingatlan 

értékesítése (Akasztódombi ingatlanok). 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. 09.19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület júniusi ülésén a 160/2018. sz. határozatával az Önkormányzat 1/1 arányú 

tulajdonában álló szentgotthárdi 1203/1 hrsz-ú, 997 m2 teületű, 1203/2 hrsz-ú 948 m2 területű, 

1203/3 hrsz-ú, 907 m2 területű,  1205/3 hrsz-ú 1098 m2 területű beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlanokat értékesítésre kijelölte azzal, hogy az ingatlanok eladási árát forgalmi 

értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg. 

 

Az ingatlanok értékbecslését a Mohl Kft-vel elkészíttettük (1-2-3-4.sz. melléklet), amely 

szerint az értékesítés alapjául szolgáló forgalmi értékek az alábbiak szerint alakulnak: 

szentgotthárdi 1203/1 hrsz-ú, 997 m2 területű, területű ingatlan forgalmi értéke: 4.150.511.-Ft   

szentgotthárdi 1203/2 hrsz-ú 948 m2 területű, területű ingatlan forgalmi értéke: 3.946.524.-Ft   

szentgotthárdi 1203/3 hrsz-ú, 907 m2 területű ingatlan forgalmi értéke: 3.775.841.-Ft   

szentgotthárdi 1205/3 hrsz-ú 1098 m2 területű ingatlan forgalmi értéke: 3.961.584.-Ft   

 

Mivel az ingatlanok nem minősülnek jelenlegi állapotukban építési teleknek, ezért a 

vételárat 27%-os Áfa nem terheli, így csak az éretékbecslés költségét (25.000.-Ft) kell a 

vételárban érvényesíteni, így a vételár: 

szentgotthárdi 1203/1 hrsz-ú, 997 m2 területű, területű ingatlan forgalmi értéke: 4.175.411.-Ft   

szentgotthárdi 1203/2 hrsz-ú 948 m2 területű, területű ingatlan forgalmi értéke: 3.971.524.-Ft   

szentgotthárdi 1203/3 hrsz-ú, 907 m2 területű ingatlan forgalmi értéke: 3.800.841.-Ft   

szentgotthárdi 1205/3 hrsz-ú 1098 m2 területű ingatlan forgalmi értéke: 3.986.584.-Ft  

 

Az ingatlan kataszterben a könyv szerinti bruttó értékek:  

szentgotthárdi 1203/1 hrsz-ú, értéke: 997.000.-Ft   

szentgotthárdi 1203/2 hrsz-ú értéke: 948.000.-Ft   

szentgotthárdi 1203/3 hrsz-ú, értéke: 907.000.-Ft   

szentgotthárdi 1205/3 hrsz-ú, értéke: 1.097.000.-Ft   

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény: 

„86. § (1) Mentes az adó alól: 

j) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak 

a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, 

amelynek 

ja) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy 

jb)első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély 

véglegessé válása, vagy használatbavétel-tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel 
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hallgatással történő tudomásulvétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy 

beépítése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű 

bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása 

és az értékesítés között még nem telt el 2 év; 

k) a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) 

értékesítését; 

 

259.§ 

7. építési telek: az olyan 

a) telek, amely beépítésre szánt területen fekszik, az építési szabályoknak megfelelően 

kialakított, a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre 

vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott 

magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül 

megközelíthető, és amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 

m, továbbá amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak, 

b) telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények elhelyezésére szolgál 

(építési terület) és amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak. " 

 

Építéshatósági állásfoglalás: A jelen előterjesztés 5. sz. mellékletében olvasható, ami 

alapján a telkek nem minősülnek építési teleknek, ezért ÁFA nem terheli. 

 

A vagyonrendeletünk értelmében:  

15. § [Vagyon elidegenítése]  

(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy 

megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel. 

A versenyeztetés a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont 

értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  

(2) -25 millió Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a 

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

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

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

(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést  

a) tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatár-rendezés, csere esetén, valamint 

b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 

szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább 51 % önkormányzati részvétellel 

működő gazdasági társaság, valamint az ipari park területén lévő építési terület értékesítése 

esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi értéke a 

Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése szerint meghatározott 

értéket nem haladja meg. 

 

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint: 

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben 

foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 

Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a 

föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. 
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(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint 

meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. (ez 5 

millió Ft!) 

5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben 

törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás 

valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben 

még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő 

megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az 

állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az 

átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell 

számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

… 

13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 

tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 

értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - 

csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 

szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 

(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet 

részére lehet. 

 

2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5.§ 

(5) bekezdés c) pontja: 

5.§ (5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2018. évben 25,0 millió forint egyedi 

bruttó forgalmi érték képezi. 

 

Ha tehát a vonatkozó jogszabályokat együtt nézzük, akkor a Vagyonrendeletünk szerint 25 

millió forint vételár alatt a helyben szokásos módon kell meghirdetni az ingatlant. Ha az 

ingatlan értéke 5.000.000.-Ft-ot nem haladja meg, akkor a Magyar Államot képviselő 

szervezettől nyilatkozatot nem kell kérni. 

 

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

szíveskedjen. 

c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2018. évben 25,0 millió forint egyedi 

bruttó forgalmi érték képezi.Ha tehát a vonatkozó jogszabályokat együtt nézzük, akkor a 

Vagyonrendeletünk szerint 25 millió forint vételár alatt a helyben szokásos módon kell 

meghirdetni az ingatlant. Ha az ingatlan értéke 5.000.000.-Ft-ot nem haladja meg, akkor a 

Magyar Államot képviselő szervezettől nyilatkozatot nem kell kérni.  

 

A telkek meghirdetésekor érdemes figyelni a mai testületi ülésen az Akasztó domb nyugati 

részének ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos  előterjesztéseire is. Az értékbecsült áron 

meghirdetett területeinkre olyan ajánlatok érkeztek, amelyek lényegesen alacsonyabbak az 

értékbecslésben olvashatóknál. Miközben a költségvetési szempontok azt kívánnák, hogy 

minél magasabb bevételt realizáljunk, aközben a realitások meg úgy tűnik, hogy az 

értékbecslésnél alacsonyabb áraknál vannak –a könyv szerinti érték és az értékbecslés szerinti 

érték között. A terület közművesítési költségeivel kapcsolatos előterjesztésből tudhatjuk, hogy 

milyen költséget jelent a tulajdonosoknak majd még a terület közművesítése – e költségek 

kifizetése után lehet csak majd elkezdeni az építkezést. Ez ha az értékbecslés szerinti áron 
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sikerül területet értékesíteni a közművesítés után meg fogja közelíteni a tíz millió forintot 

telkenként (5-800 m2-es telkek esetén). Ma ez még Szentgotthárdon információink szerint 

nem megszokott építési telekérték – kétséges, hogy ilyen értékeknek van-e realitása.  

Az 1203/1., illetve 1205/3. hrsz-ok a későbbi fejlesztéseknél zárt csapadékcsatorna építéssel 

érintettek lesznek, így ez korlátozza a hasznosíthatóságukat ezáltal az eladási árukat, illetve 

ezekre eladásuk esetén szolgalmi jogot kellene bejegyeztetnünk. 

 

Határozati javaslat: 

 

A/  

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 1203/1 hrsz-ú, 997 m2 területű kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a 

helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  

Vételár: ............................-Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. október 16.  

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  .......- Ft  bánatpénz 

fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. októberi testületi ülés.  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 6. sz. melléklete tartalmazza 

 

A hirdetményt szélesebb körben, internetes ingatlanközvetítő oldalon is meg kell hirdetni és 

ingatlanközvetítőt is be kell vonni.       

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 1203/2 hrsz-ú 948 m2 területű, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a 

helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  

Vételár: ............................-Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. október 16.  

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  .......- Ft  bánatpénz 

fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. októberi testületi ülés.  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 6. sz. melléklete tartalmazza 

 

A hirdetményt szélesebb körben, internetes ingatlanközvetítő oldalon is meg kell hirdetni és 

ingatlanközvetítőt is be kell vonni.       

 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 1203/3 hrsz-ú, 907 m2 területű, kivett 
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beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a 

helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  

Vételár: ............................-Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. október 16.  

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg .......- Ft  bánatpénz 

fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. októberi testületi ülés.  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 6. sz. melléklete tartalmazza 

 

A hirdetményt szélesebb körben, internetes ingatlanközvetítő oldalon is meg kell hirdetni és 

ingatlanközvetítőt is be kell vonni. 

 

4./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 1205/3 hrsz-ú 1098 m2 területű, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a 

helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  

Vételár: ............................-Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. október 16.  

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  .......- Ft  bánatpénz 

fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. októberi testületi ülés.  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 6. sz. melléklete tartalmazza 

 

A hirdetményt szélesebb körben, internetes ingatlanközvetítő oldalon is meg kell hirdetni és 

ingatlanközvetítőt is be kell vonni. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

              Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

B/  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, szentgotthárdi 1203/1 hrsz-ú, 1203/2 hrsz-ú, 1203/3 hrsz-ú, 1205/3 hrsz-ú, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat egyelőre nem értékesíti. 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

              Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

Szentgotthárd, 2018. augusztus 10. 
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Doncsecz And rás  

 városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 
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4.sz. melléklet: 
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5.sz. melléklet: 
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6.sz. melléklet:   

 

A szentgotthárdi szentgotthárdi 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1205/3 hrsz-ú ingatlanok 

értékesítésének feltételei: 
 

A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP 

Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló 

igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő 

bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre 

kerül.  

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.  

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése, a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  

Az adás-vételi szerződés elkészítésének, és a vételár egy összegben történő befizetésének 

végső határideje a döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása 

jogvesztő. 

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.  

A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem 

értékelhető(k). 

Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy az ingatlanokat 

folymatosan kell hirdetni.  
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Tárgy: Szentgotthárdi 1325 és 1327 hrsz-ú ingatlanok értékesítése.    
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. 09. 19-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselőtestület 176/2018. számú határozat 3. pontja alapján elrendelte Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező, szentgotthárdi 1325 hrsz-ú 521 m2, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlant és az 1327 hrsz-ú 523 m2, kivett garázs, udvar megnevezésű ingatlan 

értékesítését azzal, hogy a jelenleg e területeken történő átjárást a szomszédos telkekre a 

továbbiakban is biztosítani kell. Ennek érdekében a területek valamelyikén  telekmegosztás 

szükséges úgy, hogy a megosztás után keletkező kb. 300 m2-es beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlant kell a bejárás számára biztosítani.  

További feltétel, hogy a területekre társasházat lehet építeni. Az adásvételi szerződés a 

megajánlott vételáron  a terület megosztását követően köthető meg. A hirdetményt a 

vagyonrendelet szerint szabályozottan kell  meghirdetni A két terület vételára együttesen  

24.000.000.- Ft + ÁFA, összesen: 30.480.000.- Ft. 

 

A megadott határidőig az alábbi pályázat érkezett: 

- ÉPBEST HUNGARY KFT. 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. sz.  

Vételi ajánlata a két ingtalanra összesen 24.000.000.-Ft+ÁFA, összesen: 30.400.000.-

Ft, a bánatpénz befizetésre került.  

Pályázata érvényes! (1.sz. melléklet) 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező, szentgotthárdi 1325 hrsz-ú 521 m2, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű és az 1327 hrsz-ú 523 m2, kivett garázs, udvar megnevezésű ingatlanból 

megosztás után keletkező kb. 300 m2-es beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokra 

ÉPBEST HUNGARY KFT-vel (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. sz.)  történő 

Adásvételi szerződés megkötéséhez járul hozzá a 176/2018. sz. testületi határozat 3. pontja 

alapján elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel és 24 000 000.- Ft + ÁFA, 

összesen: 30.480.000.-Ft  vételárért, amennyiben a Magyar Állam a Nemzeti Vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. Tv. 14.§-ban biztosított elővásárlási jogával nem él.  

A Képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetést, hogy a telekmegosztást készítse elő, majd a 

záradékolt vázrajz alapján kell az adásvételi szerződést elkészíteni. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatos költség is a vevőt terheli.  

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül egy összegben kell 

megfizetni.  

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Doncsecz András Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

főtanácsos  

Szentgotthárd, 2018. szeptember 11. 
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     Doncsecz András 

        városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem : 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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Tárgy: Ingatlanvásárlás, 0807/1 hrsz erdő(Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság) 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2018.09.19-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság azzal a kérelemmel fordult Szentgotthárd Város 

Önkormányzatához, hogy a szentgotthárdi 0807/1 hrsz-ú ingatlanban lévő Önkormányzat 

tulajdoni részarányát megvásárolnák a Magyar Állam számára a védett természeti területek 

védettségi szintjének helyreállítása érdekében. (1. sz. melléklet) 

Kiss János erdőgazdálkodóval értékbecslést (2.sz. melléklet) készíttetünk, amit az alábbi 

táblázatban szerepeltetünk: 

 

Adatok: 

Település hrsz Terület 

(ha) 

AK Műv.ág Tul. 

részarány 

Önkorm. 

területe 

(ha) 

Ajánlott 

vételár 

(Ft) 

Érték-

becsült 

ár (Ft) 

Szentgotthárd 0807/1 1,4615 4,53 erdő 88/576 0,2233 211.700.- 213.095.-

Ft 

 

Az ingatlan Sztg-Farkasfa városrész dél részén található, a Szalafőre vezető főút és Zsilavek 

út kereszteződésénél. (térkép 3. sz. melléklet) 

 

Az Önkormányzat vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet szerint: 

„8.§ (2) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat elidegeníteni, használati jogot 

átengedni, gazdasági társaságba vinni csak a képviselő-testület által meghatározott funkció 

biztosítása mellett és kizárólag a képviselő-testület döntésével lehet. 

 (3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonhoz tartozó dolgok használatára, 

hasznosítására és elidegenítésére vonatkozó korlátozások. 

d) Védett természeti területek: 

Az önkormányzat tulajdonába kerülő védett természeti területek elidegenítéséhez, kezelői vagy 

használati jogának átadásához az illetékes miniszter engedélye is szükséges. 

g) Erdők: 

Értékesítésére tulajdonközösség megszüntetése céljából egyszerű, egyéb esetekben minősített 

többségű döntéssel van lehetőség.” 

 

„20/A§ (3) Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdővagyon értéke: 

az erdőterület (föld) értékének az ötszöröse + az erdő állomány értékének (kitermelési érték) 

összege.. 

(4) Az erdőterület értékének meghatározása 

A földrészleten belül elhelyezkedő erdőrészletek területe és ezen belül a főállományt alkotó 

fafaj szerinti célállomány és annak fatermő képessége az ERTI-féle hat fatermési osztálynak 

megfelelően kerül meghatározásra a Rendelet 1. melléklet szerinti 1. sz. Táblázatában foglalt 

értékek szerint.  

(5)  Az erdőállomány értékének meghatározása 

 Az erdőállomány értéké, a Rendelet 1. melléklet  2. vagy 3. táblázatában foglaltak szerinti 

számítás alapján kell megállapítani aszerint, hogy a 2. Táblázat alapján kell kiszámolni az 

erdőállomány értékét, ha  az erdő életkora nem haladja meg a táblázat szerinti életkort.  A 3. 

táblázat alapján kell kiszámolni az erdőállomány értékét, amennyiben,  a faállomány életkora 

a 2. táblázatban jelzett életkort meghaladja.” 
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A Vagyonrendeletünk értelmében : 

15. § [Vagyon elidegenítése]  

 (2) -25 millió Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a 

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

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

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

 

Az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke:  

0807/1 hrsz: 78.396.-Ft 

 

Mint látható az értékbecsült ár nagyon csekély mértékben tér el az ajánlott vételártól 

javasoljuk a Nemzeti Park által ajánlott vételár elfogadását. 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban szereplő  

külterületi ingatlanban lévő tulajdoni részarányát, az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. 

(II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon 

meghirdeti eladásra: 

Település hrsz Terület 

(ha) 

AK Műv.ág Tul. 

részarány 

Önkorm. 

területe 

(ha) 

Eladási ár: 

(Ft) 

Szentgotthárd 0807/1 1,4615 4,53 erdő 88/576 0,2233 211.700.-Ft 

 

Ajánlatok beérkezési határideje: 2018. október 16. 

Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 10 %-a a bánatpénz! A vételi szándék 

bizonyítására megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az 

Önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és 

az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a 

többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat 

nélkül visszafizetésre kerül.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2018. októberi testületi ülés. 

Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő 

költség a vevőt terheli. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését 

követő 60 napon belül. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon 

belül egy összegben kell megfizetni.  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése és a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 18.§ (1) bekezdése alapján 

az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja. 

A határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik illetve 

ha a beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k). 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 07. 
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                                                                                         Doncsecz András   

                                       városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyzem  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



2018. szeptember 19-i ülés előterjesztései  

 

369 

 

1.sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 
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Tárgy: Lakások értékesítése, eladási ár meghatározása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2018. 09.19-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselőtestület 142/2018. számú határozata alapján kezdeményezte az alább felsorolt 4 

db. Önkormányzat tulajdonát képező lakás értékesítését.  

- 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. I/7. sz. alatti, 1321/A/18 hrsz-ú, (Medgyes Szilvia) 

- 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 25/B. I/2. szám alatti,   46/5/A/22 hrsz-ú (Moldován 

Zsolt Zoltán) 

- 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 25/B. I/1. szám  alatti,  46/5/A/21 hrsz-ú (Szabó Szilárd)  

- 9970 Szentgotthárd, József A. u. 7. ttér 7. szám alatti,  1356/A/14 hrsz-ú, (Jakab Anikó) 

továbbá a lakáshoz tartozó 1356/A/15 és 1356/A/16 hrsz-ú raktár ingatlanokat. 

A Képviselő – testület előre bocsátja, hogy e lakásokat minimum  215 ezer Ft/m2 áron kívánja 

a lakásokat értékesíteni, a vételár tehát legalább ennek megfelelő összeg vagy ennél 

magasabb. Ezt a lakásvásárlási szándékukat jelző bérlőkkel előzetesen közölni kell és meg 

kell kérdezni, hogy ezen információ birtokában is fenntartják-e vételi szándékukat. Ezt 

követően csak a vételi szándékukat fenntartó bérlők lakásaira kell elkészíttetni az 

értékbecslést.       

 

A képviselő – testület felkéri a Városüzemeltetést, hogy az érintett ingatlanokról készíttessen 

értékbecslést, majd a lakások elidegenítéséről szóló 16/2000. (III.30.) önkormányzati rendelet 

szerint terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

A Képviselő – testület csak azt követően  értékesíti a felsorolt lakásokat, miután a vásárlási 

igényt benyújtók nyilatkoztak arról, hogy  a teljes vételár 100%-át egy összegben, 

kedvezmények nélkül kívánják megfizetni. E nyilatkozat hiányában az ingatlanok 

értékesítésével kapcsolatos előterjesztés nem tehető meg.  

 

A bérlőket tájékoztattuk a fenti határozatban írt feltételekről, s az összes bérlő fenntartotta 

vételi szándékát és a nyilatkozatokat is hivatalunkhoz megküldték. (1-2-3-4. sz. melléklet) 

A jogszabályok által biztosított árkedvezménnyel az érintett bérlők a csatolt Nyilatkozat 

szerint nem kíván élni, ezzel kapcsolatos jogukról lemondanak. 

Az ingatlanokról a Mohl Kft-vel értékbecslést készítettünk (5-6-7-8.sz. melléklet) Az 

ingatlanokról szóló képek a városüzemeltetésnél megtekinthetők, t  erjedelménél fogva nem 

képezik az előterjesztés mellékletét. Terjedelmi korlátok miatt az értékbecslés teljes anyaga 

 Doncsecz András Városüzemeltetési vezetőnél megtalálható. 

 

Az értékesítés alapjául szolgáló forgalmi érték az alábbiak szerint alakul: 

Az értékbecslés költsége 30.000.-Ft ingatlanonként, melyet a vételárban érvényesíteni kell! 

 
1. 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. I/7. számú, 1321/A/18 hrsz-ú 33 m2-es klakás 

esetében: 7.848.060.-Ft. Értékbecslés költségével együtt: 7.878.060.-Ft 

(238.729.-Ft/m2) 

A ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: 171.000.-Ft, ami alatt értékesíteni nem lehet. 
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A bérlő, Medgyes Szilvia által eredetileg ajánlott vételár: „5.200.000.-Ft”. A közölt 

minimum áron, 215.000.-Ft/m2 árral számolva a lakás eladási ára: 7.095.000.-Ft 

lenne. 

 

2. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 25/B. I/2. számú, 46/5/A/22 hrsz-ú, 72 m2-es lakás 

esetében: 14.846.976.-Ft,. Értékbecslés költségével együtt: 14.876.976.-Ft 

(206.625.-Ft/m2). 

A ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: 4.524.115.-Ft, ami alatt értékesíteni nem lehet. 

A bérlő, Moldován Zsolt Zoltán által ajánlott vételár: „13.000.000.-Ft”. 

A közölt minimum áron, 215.000.-Ft/m2 árral számolva a lakás eladási ára: 

15.480.000.-Ft lenne. 
 

3. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 25/B. I/1. számú, 46/5/A/21 hrsz-ú,  72 m2-es lakás 

esetében: 14.846.976.-Ft,. Értékbecslés költségével együtt: 14.876.976.-Ft 

(206.625.-Ft/m2). 

A ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: 4.523.000.-Ft, ami alatt értékesíteni nem lehet. 

A bérlő, Szabó Szilárd által ajánlott vételár: „13.000.000.-Ft”. 

A közölt minimum áron, 215.000.-Ft/m2 árral számolva a lakás eladási ára: 

15.480.000.-Ft lenne. 
 

4. 9970 Szentgotthárd, József A. u. 7. ttér 7.számú,  1356/A/14 hrsz-ú, 85 m2-es lakás 

esetében: 15.336.720.-Ft,. Értékbecslés költségével együtt: 15.366.720.-Ft 

(180.785.-Ft/m2). 

Az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: 16.252.000.-Ft, ami alatt értékesíteni nem 

lehet. 

A bérlő, Jakab Anikó által ajánlott vételár: „14.000.000.-Ft”. 

A lakáshoz tartozik 2 db., 1356/A/15 és 1356/A/16 hrsz-ú 4-4 m2-es raktár, melyek 

értéke db-ként: 180.432.-Ft, összesen: 360.864.-Ft (90.216.-Ft/m2) 

A ingatlanok könyv szerinti bruttó értéke: 1356/A/15 hrsz: 1.220.000.-Ft, 1356/A/16 

hrsz: 1.083.000.-Ft, ami alatt értékesíteni nem lehet. 

A lakás és a 2 db. raktár értékbecslés alapján számított értéke összesen:  15.727.584.-

Ft 

A közölt minimum áron, 215.000.-Ft/m2 árral számolva a lakás eladási ára: 

18.275.000.-Ft lenne, a két db. raktárral (360.864.-Ft) együtt: 

18.635.864.-Ft . Jelezni szeretnénk, hogy itt most elértünk egy érdekes 

szituációhoz.: Az értékbecslés alacsonyabb értéket mutat, mint a könyv szerinti bruttó 

érték mind a lakásnál mind a raktáraknál. Ez a helyzet valószínűleg azért alakult ki 

így, mert ez a jelenleg lakásként használt ingatlan eredetileg nem lakásként épült 

hanem nem lakás céljára szolgáló irodahelyiségként. Az egykori Gotthárd – Gáz Kft 

irodája volt, a cég felszámolásáig az ingatlant így használták. Ezért is vannak olyan 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek is ezen ingatlanhoz csatolva amelyek tipikusan 

nem tartoznak önkormányzati lakásokhoz.  Az élet úgy hozta, hogy 

önkormányzatunknak egyre égetőbb szüksége van szervezetek elhelyezésére. A 

Pedagógiai Szakszolgálat, a Gondozási Központ, a Vöröskereszt, a MURABA ETT de 

még a jelenleg az épületünkben lévő Civil Iroda is olyan, amelyeknek az elhelyezése  

már most megoldandó, vagy az lehet a közeli jövőben. Ezért is javasoljuk, hogy ezt a 

más célra hasznosítható ingatlant a testület lakásként ne értékesítse.  

 

 

A vételárat Áfa nem terheli. 
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Előzmények: az előző ülésen az alábbiakról írtunk: 

„A lakások elidegenítéséről szóló rendeletünk értelmében lakások értékesítése esetén kétfajta 

lakástípusról beszélhetünk: 

1. Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások – (ezek az 

önkormányzati törvény hatályba lépése előtt már tanácsi bérlakásokként hasznosított 

lakásingatlanok) 

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő más, egyéb módon szerzett (pl. vásárolt, építtetett) 

lakások, vagyis a már önkormányzat által szerzett lakásingatlanok.  

 

Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások esetén az értékesítés 

feltételeit és az eladásból származó bevételek felhasználását 1993. évi LXXVIII. Tv. 

szabályozza.  

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló többször 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban LTV)  62.§-a meghatározza azt, hogy 

a bevételt milyen célra használhatja fel.” 

A lakásaink másik csoportját alkotják az önkormányzat tulajdonában lévő  egyéb  (pl. 

vásárolt, építtetett) lakások, amelyekre a 1993. évi LXXVIII. Tv-ben meghatározott 

értékesítési feltételek és felhasználási kötöttségek nem vonatkoznak, tehát az értékesítésükből 

befolyó vételár akár más, nem lakáscélú pályázatok önerejeként is felhasználható. 

 

A lakás eladási feltételeit a lakások elidegenítéséről szóló 16/2000. (III.30.) önkormányzati  

rendeletünk szabályozza. 

A rendeletben az LTV alapján elővásárlási joggal érintett lakások bérlőit megillető 

kedvezményekről a Bérlők nyilatkozatban lemondtak.  

 

7.§ 

Eljárási szabályok 

(1) A Képviselő-testület által értékesítésre kijelölt lakás értékesítése esetén a jegyző közli az 

bérlővel az önkormányzat értékesítési szándékát, e nyilatkozatban tájékoztatja a bérlőt a lakás 

vételáráról, a kedvezményekről, engedményekről  és a kézhezvételtől számított 30 nap 

jogvesztő határidő biztosításával felhívja a bérlő figyelmét az elővásárlási jog gyakorlásával 

kapcsolatos nyilatkozat megtételére. A bérlőt figyelmeztetni kell a nyilatkozat tételének, illetve 

hallgatásának következményeire.  

 

(2) Ha az LTV 49.§ (1) bekezdésében felsoroltak közül – az LTV 49§. (1) bekezdés d) pontja 

szerint jogosult az ott előírt hozzájárulás közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratba  foglalt hozzájárulás becsatolásával – az eladóhoz intézett nyilatkozatában az 

ajánlat tartalmát maradéktalanul elfogadja, az adásvételi szerződést a jogosult 

nyilatkozatának a Polgármesteri Hivatalhoz beérkezésétől számított 15 napon belül meg kell 

kötni. 

 

A rendelet szerint az LTV alapján elővásárlási joggal nem érintett lakások bérlőit kedvezmény 

nem illeti meg. 

 

9.§ 

Eljárási szabályok 

(1) A Képviselő-testület által értékesítésre kijelölt lakás értékesítése esetén a jegyző közli az 

bérlővel az önkormányzat értékesítési szándékát, e nyilatkozatban tájékoztatja a bérlőt a lakás 

vételáráról és az adásvételi szerződés megkötésének feltételeiről, továbbá felhívja a bérlő 

figyelmét, hogy a kézhezvételtől számított 30 napon belül nyilatkozzon arról, hogy a 

megismert feltételekkel megvásárolja e az általa bérelt lakást. 
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(2) Ha a bérlő az eladóhoz intézett nyilatkozatában az ajánlat tartalmát maradéktalanul 

elfdogadja, az adásvételi szerződést a jogosult nyilatkozatának a Polgármesteri Hivatalhoz 

beérkezésétől számított 15 napon belül meg kell kötni e rendletben foglaltak szerint. 

 

(3)Amennyiben a bérlő a lakást nem vásárolja meg, vagy az előírt határidőben nem tesz 

nyilatkozatot, a lakást az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) rendelet szerint 

szerint meg kell hirdetni értékesítésre és a hirdetményben fel kell tüntetni, hogy a lakás 

lakottan kerül értékesítésre. 

 

 

15. §  

(1) A lakásvásárló (akár bérlő, akár más személy) kérésére, amennyiben arról nyilatkozik, 

hogy a vásárláshoz pénzintézeti hitelt vesz igénybe, legfeljebb 60 nap határidő biztosítható, 

mely indokolt esetben meghosszabbítható. 

 

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata a vételár hiánytalan megfizetésig tulajdonjogát 

fenntartja, a vételár hiánytalan megfizetését követően egyoldalú nyilatkozattal hozzájárul a 

tulajdonjog vevő javára történő bejegyzéséhez. 

 

(3) Az ingatlan értékbecslésének költségei-amennyiben az adásvételre sor kerül- a vevőt 

terhelik.” 

 

Mivel Medgyes Szilvia, Moldován Zsolt Zoltán, Szabó Szilárd és Jakab Anikó is 

Nyilatkozatban lemondtak mindenféle kedvezményről, ezért a testület által közölt vételárat, 

amennyiben az megfelelő számukra 100%-ban, egy összegben kívánják megfizetni.  

 

Jelezzük még, hogy további lakások vételére is érkeztek megkeresések – ezek külön 

előterjesztésekben olvashatók.  

 

Továbbá a testület a határozatában kérte, hogy „az önkormányzat kérjen be a Szentgotthárdon 

működő, lakások adásvételénél közreműködő  ügyvédi irodáktól egy éven belül értékesített 

lakások árait be nem azonosítható módon utca, komfortfokozat, lakás körülbelüli életkora,  

Ft/m2 ár-adatokkal, melyek alapján meg lehet határozni a jelenlegi piaci viszonyokat.” 

 

A Szentgotthárdon működő ügyvédi irodáktól kértünk adatokat, melyek közül kettő 

szolgáltatott adatokat. Táblázat 9. sz. mellékletben található.  

A m2 árak 120.690- Ft/m2-től egészen 301.887.-Ft/m2 közt alakultak, melyek alapján 

vélelmezhető a piaci viszonyok közt létrejött adás-vételi szerződések alapján a lakás árak.  

A jó állapotú lakások 204.000 – 230.000.-Ft/m2 közt alakulnak, a teljesen felújított lakások: 

259.000.- - 301.000.-Ft/m2, az újszerűek: 340.000 – 362.000.-Ft/m2.  

Természetesen ezeket az adatokat is érdemes némi fenntartással kezelni, hiszen elvben ma is 

lehet olyan, hogy a szerződésbe az illetékcsökkentés reményében  alacsonyabb árat írnak – bár 

ez több ok miatt is egyre inkább visszaszorulóban van. Számolni lehet ma már elvben ennek 

az ellenkezőjével is - hogy a mai alacsony lakáshitel kamatok miatt előfordul, hogy a 

szerződésekben magasabb vételár kerül feltüntetésre, mint a tényleges, melyből a vevő félnek 

megtakarítása keletkezhet, vagy abból még további felújításokat saját igényének megfelelően 

elvégezhet, mintha más kölcsönhöz folyamodna. Mindezek ellenére ma ezek az adatok 

számítanak a leghitelesebbnek és legpontosabbnak Szentgotthárdon.  

Az Önkormányzat helyzetét tekintve –mivel forráshiánnyal küzd- olyan eladási árat kellene 

megállapítani, mely mindkét fél részéről elfogadható s piaci viszonyokhoz közel áll. 
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Végiggondolandó az is, ha a bérlő igazolhatóan hajtott végre értéknövelő beruházásokat 

amelyeket nem lakott le a bérleti díjból, akkor azokat esetleg figyelembe lehet-e venni. 

Irányvonalként az is kimondható, hogy ha egy bérlő a lakást lelakta, még az  állagmegőrzési 

kötelezettségét sem  teljesítette, akkor az értékcsökkentő tényezőnek nem vehető figyelembe.  

 

Határozati Javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások elidegenítéséről szóló 

16/2000. (III.30.) önkormányzati rendelet szerint értékesítésre a következő lakásokat jelöli ki:  

- 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. I/7. sz. alatti, 1321/A/18 hrsz-ú lakás, eladási ár: 

....................-Ft  

- 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 25/B. I/2. szám alatti,   46/5/A/22 hrsz-ú lakás  eladási ár: 

..................................-Ft. 

- 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 25/B. I/1. szám  alatti,  46/5/A/21 hrsz-ú lakás  eladási ár: 

..................................-Ft. 

- „A” variáció: 9970 Szentgotthárd, József A. u. 7. ttér 7. szám alatti,  1356/A/14 hrsz-ú 

lakást  továbbá a lakáshoz tartozó szentgotthárdi 1356/A/15 és 1356/A/16 hrsz-ú 

ingatlanokat nem értékesíti, azokat egyéb önkormányzati  elhelyezési igények kielégítésére 

szeretné felhasználni.  

„B” variáció: 9970 Szentgotthárd, József A. u. 7. ttér 7. szám alatti,  1356/A/14 hrsz-ú lakás  

eladási ár: ..................................-Ft., továbbá a lakáshoz tartozó szentgotthárdi 1356/A/15 és 

1356/A/16 hrsz-ú raktár ingatlanok vételára .......................................-Ft  

 

Továbbá a Képviselő-testület felkéri Dr. Dancsecs Zsolt jegyzőt, hogy az értékesítéshez 

szükséges ajánlatot legkésőbb 2018. október 10-ig közölje ki az érintett bérlőkkel.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  

 

Határidő: ajánlat közlése 2018.10.10. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Szentgotthárd, 2018. augusztus 14. 

                                                   

                                                          
Doncsecz András 

              Városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 
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4.sz. melléklet: 
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5.sz. melléklet: 
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6.sz. melléklet: 
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7.sz. melléklet: 
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8.sz. melléklet: 
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9.sz. melléklet: 
2017. június 1. - 2018. május 31. 

 

 dátum utca ár m2 megjegyzés Ft/m2 

1. 2017. június Kossuth u. 7.000.000.-Ft 58 Teljesen felújítandó 120.690.- 

2. 2017. június Mártírok u. 14.000.000.-Ft 54 Teljesen felújított 259.259.- 

3. 2017. július Kethelyi u. 11.500.000.-Ft 48 Felújítandó 239.583.- 

4. 2017. augusztus Szabadság tér 16.000.000.-Ft 53 Felújított 301.887.- 

5. 2017.szeptember Mártírok u. 15.000.000.-Ft 54 Felújított 277.778.- 

6. 2018. október Kossuth u. 19.800.000.-Ft 88 Jó állapotú 225.000.- 

7. 2018. január Hunyadi u. 17.000.000.-Ft 83 Jó állapotú 204.819.- 

8. 2018. február Árpád u. 13.000.000.-Ft 51 Felújítandó 254.902.- 

 

 

 

 

Hunyadi út eleje   újszerű egyedi gázfűtés         56 m2         19.000.000-Ft   339.286.-Ft/m2 

 

Hunyadi út vége    újszerű összkomfortos           57,5 m2      21.000.000-Ft  362.069.-Ft/m2 

 

Hunyadi út közepe   felújítandó  egyedi gázfűtés    63 m2        13.000.000-Ft  206.349.-Ft/m2 

 

Hunyadi út közepe         egyedi gázfűtés      63 m2        14.700.000-Ft  233.333.-Ft/m2 

 

Árpád u.   teljesen  felújítandó     távhős                 52 m2        10.000.000-Ft  192.308.-Ft/m2 

 

Árpád u.          távhős           73 m2         19.000.000-Ft   260.274.-F/m2 

 

Mártírok út          távhős              51 m2        13.200.000-Ft 258.824.-Ft/m2 

 

Mártírok út                    távhős              52 m2        12.000.000-Ft   230.769.-Ft/m2 

 

Mártírok út          távhős              51 m2        13.300.000-Ft   260.784.-Ft/m2 
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Tárgy: Lakás értékesítése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2018. 09. 19-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A költségvetésünk 2018-i helyzetére tekintettel ebben az évben Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának gyorsabb bevételek reményében ingatlanok értékesítésére is törekedett. 

Ezt írja elő a költségvetési rendeletünk is.  

A korábbi döntések alapján  3 db. lakás került értékesítésre összesen 40.136.680.-Ft értékben.  

A Széll K. tér 20 .-sz. alatti új építésű lakásokra a megadott határidőig, 2018.08.14-ig nem 

érkezett vételi ajánlat, így azokat a 144/2018. sz. határozat alapján piaci alapon történő 

bérbeadás céljából az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság elé terjesztettük.  

 

A augusztus hónapban további 1 lakásvásárlási szándék érkezett Hivatalunkhoz: 

 

- Latyák Tamás 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 37/B. as. 3. számú 60 m2-es, 

komfortos lakásra ajánlott vételár 7.000.000.-Ft,  (ez 116.667.-Ft/m2 árat jelentene).  

A vételárat egy összegben és hitel igénybevételével kívánja megfizetni. A lakást 

tartalmazó társasház 1979-ben lett felújítva. Ajánlata 1. sz. melléklet. 

- Latyák Tamás által megvásárolni kívánt Kossuth L  úti 83 hrsz-ú társasházban a 

földszinten és alagsorban összesen 6 db lakás található, melyből 4 db van 

önkormányzati tulajdonban. Továbbá két db garázs is az Önk-i tulajdont képezi. A 

lakásért fizetett bérleti díj: 22.632.- Ft/hó (költségelven megállapított bérleti díj) 

 

A lakások elidegenítéséről szóló rendeletünk értelmében lakások értékesítése esetén kétfajta 

lakástípusról beszélhetünk: 

1. Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások – (ezek az 

önkormányzati törvény hatályba lépése előtt már tanácsi bérlakásokként hasznosított 

lakásingatlanok) 

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő más, egyéb módon szerzett (pl. vásárolt, építtetett) 

lakások, vagyis a már önkormányzat által szerzett lakásingatlanok.  

 

Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások esetén az értékesítés 

feltételeit és az eladásból származó bevételek felhasználását 1993. évi LXXVIII. Tv. 

szabályozza.  

 

62. § (1) Az önkormányzat, az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került 

lakóépületeinek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó, 1994. március 31. napját 

követően befolyó - az (5) bekezdés szerint csökkentett - teljes bevételét a számláját vezető 

pénzintézetnél elkülönített számlán köteles elhelyezni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség az állami tulajdonú lakóépületek (a 

bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó, önkormányzatot megillető bevételekre is 

vonatkozik, tekintet nélkül arra, hogy az elidegenítésről a megszűnt tanácsi szerv vagy az 

önkormányzat döntött-e. 

(3) Az önkormányzat az (1) és (2) bekezdésben említett bevételeit lakáscélokra és az ezekhez 

kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, különösen: 
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a) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására, 

b) lakóépület teljes vagy részletes felújítására, korszerűsítésére, 

c) városrehabilitációra, 

d) az EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítására, 

e) önkormányzati helyi támogatás nyújtására, 

f) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére, 

g) a lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész 

finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől átvállalt 

önrészt is, 

h) a 34. § (3) bekezdésében említett önkormányzati lakbértámogatás nyújtására, továbbá 

i) az állampolgár tulajdonában álló lakásra - ideértve az államosított lakást is - 1953. április 

1. napja előtt bármilyen jogcímen, illetőleg azt követően a lakásügyi hatóság kiutaló 

határozata alapján létrejött lakásbérlet (a továbbiakban: kényszerbérlet) felszámolására 

használhatja fel. A felhasználás részletes szabályait önkormányzati rendeletben kell 

meghatározni. 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem vonatkozik azokra az 

önkormányzatokra, amelyek e törvény alapján rendeletalkotásra nem kötelesek. 

(5) A lakás és helyiség elidegenítéséből származó bevételből az önkormányzat levonhatja 

a) az épület elidegenítésre való előkészítésével; 

b) a földrészlet megosztásával; 

c) a társasházzá való átalakítással; 

d) a forgalmi érték megállapításával; 

e) az elidegenítés lebonyolításával 

kapcsolatban ténylegesen felmerülő költségeket. Az önkormányzat továbbá levonja az 1991. 

évi XXXIII. törvény 43. §-a alapján a szolgálati lakással, illetve a bérlőkiválasztási joggal 

rendelkező szervet megillető vételárrészt. 

 

 

A fenti lakások közül Latyák Tamás által megvásárolni kívánt lakás az állami tulajdonból 

önkormányzati tulajdonba kerültek közé tartozik.  

 

A  lakás eladási feltételeit a lakások elidegenítéséről szóló 16/2000. (III.30.) önkormányzati 

rendeletünk szabályozza az alábbiak szerint: 

 

A lakás eladási feltételeit a lakások elidegenítéséről szóló 16/2000. (III.30.) önkormányzati  

rendeletünk szabályozza az alábbiak szerint: 

(Latyák Tamás esetében) 

„Az LTV alapján elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése 
2.§ 

Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került ömkormányzati lakások  bérlőit, 

és hozzájárulásukkal a velük azonos jogállású személyeket (továbbiakban elővásárlási jog 

gyakorlója)  elővásárlási jog illeti meg az LTV.49.§.(1)* bekezdése alapján. 
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*49. § (1) Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került önkormányzati, 

illetőleg az állami lakásra, más személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg 

a) a bérlőt; 

b) a bérlőtársakat egyenlő arányban; 

c) a társbérlőt az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában; 

d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokonát, valamint 

örökbe fogadott gyermekét. 

(2) Társbérlet esetén a közösen használt lakóterületet az (1) bekezdés c) pontjában említett 

arányban kell figyelembe venni. 

 

3.§ 

Ha a lakást az LTV alapján az elővásárlásra jogosult vásárolja meg, a vételár a bérlő által a 

lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) ÖKT rendelet 7. §-ban meghatározott 

megállapodás alapján a lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházások 

értékével csökkentett, az LTV. 52.§ (1) bekezdésében meghatározott szempontok alapján 

beköltözhető forgalmi érték 100%-a. 

4.§  

Az LTV alapján elővásárlásra jogosultat megillető fizetési feltételek: 

 (1) Ha a lakást az LTV alapján elővásárlási jogra jogosult vásárolja meg és vállalja a 

vételár egy összegben történő megfizetését, abban az esetben a vételár 5%-nak megfelelő 

összegű árengedmény illeti meg. 

(2) A törlesztési időre a mindenkori érvényes PTK. szerinti törvényes kamatot kell felszámolni. 

Részletfizetési kedvezményt a LTV szerinti mértékben a Vevő kérelmére lehet biztosítani. A 

szerződés megkötésekor fizetendő vételárrészlet legalább a vételár  20 %-a. 

(3) Ha a lakást a LTV. alapján az arra jogosult vásárolja meg, részére –kérelmére-tizenöt évi 

részletfizetési kedvezmény adható. 

 

(4) Ha a lakást a bérlő vásárolja meg és a nettó jövedelme nem haladja meg a  mindenkori 

sajátjogú öregségi  nyugdíjminimum kétszeresét, akkor a szerződés megkötésekor fizetendő 

minimum vételárrészlet a vételár 10 %-a, továbbá részére –kérelmére- húsz évi részletfizetési 

kedvezmény adható.  

  

(5) Az elővásárlási jog gyakorlóját a vételár egyösszegben való megfizetése esetén a vételár 

50%-a után 10 % árengedmény illeti meg a vételárból. 

 

(6) Részletfizetés esetén az elővásárlási jog gyakorlóját 10 % kedvezmény illeti meg, ha a 

vételár legalább 50%-a szerződés szerűen befizetésre került, és a fennmaradó 

vételárhátralékot egyösszegben befizeti. A kedvezményt a fennálló vételárhátralékból kell 

számítani. 

 

(7) Szentgotthárd Város Önkormányzata a vételár hiánytalan megfizetésig tulajdonjogát 

fenntartja, a vételár hiánytalan megfizetését követően egyoldalú nyilatkozattal hozzájárul a 

tulajdonjog vevő javára történő bejegyzéséhez. 

 

 
 

A mennyiben a T. képviselő-testület támogatja a lakás értékesítését, úgy arról értékbecslést 

kell készíttetünk, s a Következő ülésen dönt az eladási árról. Természetesen a T. Testület  

dönthet arról, hogy a lakást nem értékesíti. 
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A T. testület a 142/2018. sz. határozatában előre bocsátotta, hogy az összkomfortos lakásokat 

minimum  215 ezer Ft/m2 áron kívánja értékesíteni, viszont ez komfortos lakás, tehát itt más 

árral lehet kalkulálni. 

 

Mérlegelhető szempontok: 

Korábban ezekről írtunk: 

„Mivel a bevételre az önkormányzatnak mielőbb szüksége van, így fontos szempont lehet az is,  

hogy az ajánlatot tevő bérlők esetén amennyiben egyezség születik, a vételár aránylag hamar 

befizetésre kerül, rendelkezésre áll.  (Az ugyancsak értékesíteni kívánt Széll K. tér 20 sz. alatt 

hirdetésre kerülő 3 db. lakásnál még konkrét vevőknek kell majd pályázni, ami felveti a 

kérdést, hogy adott, meghirdetett áron mennyi időn belül sikerül értékesíteni, továbbá a 

Magyar Államot is nyialtkoztatni kell az elővásárlási jogról, amely nyilatkozatra 35 nap áll 

rendelkezésére.) 

 

A használt lakások esetén mérlegelendő szempont az is, hogy azoknál hamarabb kell 

felújítással is számolni. 

 

Határozati Javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá az alábbi, 

Önkormányzat tulajdonát képező lakás értékesítéséhez:  

- 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 37/B. as. 3. sz. alatti, 83/A/6 hrsz-ú, lakás ingatlant. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az alábbi, 

Önkormányzat tulajdonát képező lakás értékesítését:  
- 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 37/B. as. 3. sz. alatti, 83/A/6 hrsz-ú, (Latyák Tamás) 

 lakás ingatlant. 

A képviselő – testület felkéri a Városüzemeltetést, hogy az érintett ingatlanról készíttessen 

értékbecslést, majd a lakások elidegenítéséről szóló 16/2000. (III.30.) önkormányzati rendelet 

szerint terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

A Képviselő – testület csak azt követően  értékesíti a felsorolt lakásokat, miután a vásárlási 

igényt benyújtók nyilatkoztak arról, hogy  a teljes vételár 100%-át egy összegben, 

kedvezmények nélkül kívánják megfizetni. E nyilatkozat hiányában az ingatlan értékesítésével 

kapcsolatos előterjesztés nem tehető meg.  

 

 

Határidő: a közlésre azonnal, 2./ pontban előterjesztés az értékesítésre: a következő testületi 

ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 05. 

 

                                                                                            
Doncsecz András 

              Városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1. sz. melléklet: 
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Tárgy: Megüresedett Deák F. úti lakások értékesítése        
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2018. 09. 19-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A  képviselő testület 143/2018. számú határozatával kezdeményezte a  

- Szentgotthárd, Deák F. u. 4. fszt. 4. sz. alatti, 1343/A/4 hrsz-ú, 76 m2 alapterületű, 2 

szobás komfortos lakás 

- Szentgotthárd, Deák F. u. 4. I/17. sz. alatti, 1343/A/17 hrsz-ú, 71 m2 alapterületű, 2 szobás 

komfortos lakás értékesítését. 

A pályázat feltételeit és az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő 

ülésen határozza meg.  

A Képviselő-testület felkérte a hivatalt, hogy a pályázat feltételeit és az ingatlan 

értékbecslését a következő ülésre készítse elő.  

 

Az ingatlanokról a Mohl Kft-vel értékbecslést készítettünk (1-2.sz. melléklet), amely szerint 

az értékesítés alapjául szolgáló forgalmi értékek:  

- 9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 4. fszt. 4. sz. alatti, 1343/A/4 hrsz-ú, 76 m2 

alapterületű, 2 szobás komfortos lakás forgalmi értéke: 8.869.200.-Ft (116.700.-

Ft/m2)  

 

- 9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 4. I/17. sz. alatti, 1343/A/17 hrsz-ú, 71 m2 

alapterületű, 2 szobás komfortos lakás forgalmi értéke: 8.976.175.-Ft (126.425-Ft/m2)  

 

A vételárat Áfa nem terheli. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati 

rendelet:  

15. § [Vagyon elidegenítése]  

(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy 

megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel. 

A versenyeztetés a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont 

értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  

(2) -25 millió Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a 

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

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

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

(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést  

a) tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatár-rendezés, csere esetén, valamint 

b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 

szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább 51 % önkormányzati részvétellel 

működő gazdasági társaság, valamint az ipari park területén lévő építési terület értékesítése 

esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi értéke a 

Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése szerint meghatározott 

értéket nem haladja meg. 

 

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint: 
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(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) 
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog 
illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a 
földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti 
meg. 

(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint 

meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. (ez 5 

millió ft!!!) 
5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben 
törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás 
valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával 
szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés 
részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni 
elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés 
személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény 
feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
… 
13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 

tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 

értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - 
csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 
(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet 
részére lehet. 

 

2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5.§ 

(5) bekezdés c) pontja: 

5.§ (5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2018. évben 25,0 millió forint egyedi 

bruttó forgalmi érték képezi. 

 

Ha tehát a vonatkozó jogszabályokat együtt nézzük, akkor a Vagyonrendeletünk szerint 25 

millió forint vételár alatt a helyben szokásos módon kell meghirdetni az ingatlant, de ettől 

függetlenül szélesebb körben is meghirdethető a T. Testület döntése alapján. 

Mivel az ingatlan értéke 5.000.000.-Ft-ot meghaladja, így a Magyar Államot képviselő 

szervezettől nyilatkozatot kell majd kérni. 

A szentgotthárdi ügyvédektől kért lakértékesítésekkel kapcsolatos kimutatás az előterjesztés 

3. számú melléklete.  

 

Az eltelt időszak alatt jelentős új fejlemények is tapasztalhatók a szentgotthárdi 

önkormányzati lakásgazdálkodás területén, hiszen elvi egyetértést adott a Képviselő – testület 

ahhoz, hogy a Szentgotthárd, Széchenyi u. 10. alatti rossz állapotú társasház lebontásra 

kerüljön és a területen új társasház épüljön .- amihez viszont az ott lévő bérlakásaink lakóit el 

kell helyeznünk. Illetve nyert az az idegenforgalmi fejlesztési pályázatunk, melynek keretében 

a Széll K. tér 5. (közismert nevén a Vargyai ház) teljes átalakítása fog megtörténni, amihez 

első lépésként a házban lakó bérlőket kell elhelyeznünk. Bizottsági döntés, hogy ezek közül 

kit hova helyeznek el, de az biztos, hogy a lakásokat ezekre kell felhasználnunk. Két lakó 

elhelyezése sürgős, azonnali megoldást igényel – ezek hiányában nem tud kiürülni a Széll K. 

tér i ún. Vargyai ház és nem tudjuk megvalósítani az idegenforgalmi nyertes pályázatunkat 

amelyben ennek a háznak a teljes átépítése a pályázat legfontosabb eleme. A másik lakás 

felhaszználása nélkül nem tud elkezdődni a József A. u. 30. (volt tekéző) beépítése, ahol a z 

építkezést megakadályozza a Széchenyi u. 10. szám alatti önkormányzati lakásunk kéménye 
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amit vagy meg kellene magasítani (felesleges beruházás, amennyiben a társasház teljes 

elbontásához is hozzájárultunk) vagy le kell bontani a lakás kéményét, ami viszont a lakás 

használatát lehetetlenné teszi.  

Határozati javaslat 

 

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

4. fszt. 4. szám alatti 1343/A/4 hrsz-ú és a Szentgotthárd, Deák F. u. 4. I/17. sz. alatti, 

1343/A/17 hrsz-ú, önkormányzati lakásokat nem értékesíti, azt továbbra is önkormányzati 

lakásként kell az Erőforrás Önkormányzati bizottságnak hasznosítania.  

 

„2.a/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 4. fszt. 4. sz. alatti, 

1343/A/4 hrsz-ú, 76 m2 alapterületű, 2 szobás komfortos lakást Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) 

bekezdése szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  

Vételár: ............................-Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. október 15.  

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  .......- Ft  

bánatpénz fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. októberi testületi ülés.  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza 

A hirdetményt szélesebb körben, internetes ingatlanközvetítő oldalon is meg kell 

hirdetni és ingatlanközvetítőt is be kell vonni.       

 

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

kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 4. I/17. sz. alatti, 

1343/A/17 hrsz-ú, 71 m2 alapterületű, 2 szobás komfortos lakást Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) 

bekezdése szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  

Vételár: ............................-Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. október 15.  

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  .......- Ft  

bánatpénz fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. októberi testületi ülés.  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza 

A hirdetményt szélesebb körben, internetes ingatlanközvetítő oldalon is meg kell 

hirdetni és ingatlanközvetítőt is be kell vonni.       

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2018. augusztus 13. 

                                                     
Doncsecz And rás  

 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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3.sz. melléklet: 

2017. június 1. - 2018. május 31. 

 

 dátum utca ár m2 megjegyzés Ft/m2 

1. 2017. június Kossuth u. 7.000.000.-Ft 58 Teljesen felújítandó 120.690.- 

2. 2017. június Mártírok u. 14.000.000.-Ft 54 Teljesen felújított 259.259.- 

3. 2017. július Kethelyi u. 11.500.000.-Ft 48 Felújítandó 239.583.- 

4. 2017. augusztus Szabadság tér 16.000.000.-Ft 53 Felújított 301.887.- 

5. 2017.szeptember Mártírok u. 15.000.000.-Ft 54 Felújított 277.778.- 

6. 2018. október Kossuth u. 19.800.000.-Ft 88 Jó állapotú 225.000.- 

7. 2018. január Hunyadi u. 17.000.000.-Ft 83 Jó állapotú 204.819.- 

8. 2018. február Árpád u. 13.000.000.-Ft 51 Felújítandó 254.902.- 

 

 

 

 

Hunyadi út eleje   újszerű egyedi gázfűtés         56 m2         19.000.000-Ft   339.286.-Ft/m2 

 

Hunyadi út vége    újszerű összkomfortos           57,5 m2      21.000.000-Ft  362.069.-Ft/m2 

 

Hunyadi út közepe   felújítandó  egyedi gázfűtés    63 m2        13.000.000-Ft  206.349.-Ft/m2 

 

Hunyadi út közepe         egyedi gázfűtés      63 m2        14.700.000-Ft  233.333.-Ft/m2 

 

Árpád u.   teljesen  felújítandó     távhős                 52 m2        10.000.000-Ft  192.308.-Ft/m2 

 

Árpád u.          távhős           73 m2         19.000.000-Ft   260.274.-F/m2 

 

Mártírok út          távhős              51 m2        13.200.000-Ft 258.824.-Ft/m2 

 

Mártírok út                    távhős              52 m2        12.000.000-Ft   230.769.-Ft/m2 

 

Mártírok út          távhős              51 m2        13.300.000-Ft   260.784.-Ft/m2 
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4.sz. melléklet:   

A szentgotthárdi Deák F. u. 4. fszt. 4. sz. alatti, 1343/A/4 hrsz-ú, és Szentgotthárd, Deák 

F. u. 4. I/17. sz. alatti, 1343/A/17 hrsz-ú, ingatlanok 1/1 tulajdoni részarány értékesítés 

feltételei: 
 

A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP 

Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló 

igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő 

bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre 

kerül.  

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.  

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje: A nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján a magyar államot megillető elővásárlási jogról 

szóló nyilatkozatot (amennyiben a magyar állam nem él az elővásárlási jogával) követően 

megküldött értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A határidő elmulasztása 

jogvesztő. 

Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az erről szóló értesítés Önkormányzathoz 

történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő bánatpénze kamat nélkül 

visszafizetésre kerül. 

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül egy összegben kell 

megfizetni. Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.  

A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem 

értékelhető(k). 

Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének 

határideje: 2018. november 13-ra módosul.  
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Tárgy: Szepesi Ferenc lakás csere ajánlata 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2018. 09. 19-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonát képezi a Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. fszt. 1. 

sz. alatti 1062/1/A/15 hrsz-ú, 40 m2 alapterületű,  1 szobás összkomfortos lakás, mely nemrég 

a bérlő elhalálozása miatt megüresedett. 

Az Árpád u. 9 .sz. alatti társasházban 28 lakás található, melyből 5 db lakás van önk-i 

tulajdonban. 

 

Szepesi Ferenc, 9970 Szentogtthárd, Árpád u. 7. IV. em. 14. sz alatti lakos a mellékelt 

kérelemmel fordult Szentgotthárd Város Önkormányzatához, melyben szeretné az ugyenezen 

cím alatti, 1057/4/A/29 hrsz-ú 1 szobás 35 m2 alapterületű tulajdonában lévő lakását a nemrég 

megüresedett Önkormányzati tulajdonú lakásra elcserélni.  

A cserére korára (74 éves) és egészségi állapotára tekintettel hivatkozik, mivel a 4-ik emeleti 

lakásába már nehezen jut fel. (Mellékelt orvosi igazolást). 

 

Az Árpád u. 7. sz. alatti 15 lakásos társasházban jelenleg 3 db. lakással rendelkezünk. 

 

Az valószínűsíthető, hogy a két lakás ingatlanpiaci értéke nem egyforma, amennyiben a 

Képviselő-testület támogatja Szepesi Ferenc kérelmét úgy az ingatlanokról értékbecslést kell 

készíttetni s annak függvényében dönteni arról, hogy a tulajdonjog egy az egyben, vagy 

értékkülönbözet megfizetése mellett történjen. 

Azt is figyelembe kell venni, hogy az Önkormányzat így egy 4. emeleti lakáshoz jut a 

földszinti lakásért cserébe ami még alapterületre is kisebb a jelenleginél. A negyedik emeleti 

lakás ellen szól, hogy nehezebb abba bérlőt találni mint a földszintre. Vélhetően 

összkomfortos lakásként ezt is piaci alapon szeretnénk hasznosítani amit nehezít ez a tény. Ha 

a lakást nem piaci alapon hasznosítjuk, a negyedik emelettől akkor is azonnal megriad a 

potenciális bérlők jelentős része – főleg az idősebbek.   

Ami a csere mellett szól, az a feltételezhető bevétel az alapterület – különbség miatt: illetve  

amiatt, mert a földszinti lakás a lift nélküli negyedik emeleti lakáshoz képest nagyobb értéket 

képvisel, bevételhez jutunk egy lakás kapcsán úgy, hogy a lakásaink száma nem csökken.   

Az is fontos információ, hogy a  felajánlott lakást nem láttuk, azt tehát nem tudjuk, hogy az 

milyen állapotban van egyáltalán – viszont a piaci alapú bérbeadáshoz azon is valószínűleg 

felújítást kell végezni. Az is előre vetíthető, hogy amennyiben nem járulunk hozzá a cseréhez, 

a megüresedett lakásunkat is fel kell újítani ahhoz, hogy ott megfelelő piaci lakbért lehessen 

kérni. Amennyiben a cserébe belevágunk, a lakások közötti értékkülönbözet lehet a fedezete a 

lakás felújításának. 

Végül: amennyiben a lakásokat értékbecsültetjük és a végén nem tudunk megegyezni a másik 

tulajdonossal, akkor az értékbecslés költségét elveszíthetjük.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati 

rendelet:  

15. § [Vagyon elidegenítése]  

(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy 

megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel. 

A versenyeztetés a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont 

értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  
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(2) -25 millió Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a 

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

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

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

(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést  

a) tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatár-rendezés, csere esetén, valamint 

b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 

szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább 51 % önkormányzati részvétellel 

működő gazdasági társaság, valamint az ipari park területén lévő építési terület értékesítése 

esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi értéke a 

Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése szerint meghatározott 

értéket nem haladja meg. 

 

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint: 

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) 
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog 
illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a 
földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti 
meg. 

(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint 

meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. (ez 5 

millió ft!!!) 
5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben 
törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás 
valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával 
szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés 
részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni 
elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés 
személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény 
feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
… 
13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 

tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 

értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - 
csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 
(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet 
részére lehet. 

 

2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5.§ 

(5) bekezdés c) pontja: 

5.§ (5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2018. évben 25,0 millió forint egyedi 

bruttó forgalmi érték képezi. 

 

 

Ha tehát a vonatkozó jogszabályokat együtt nézzük, akkor a Vagyonrendeletünk szerint 25 

millió forint vételár alatt csere esetén mellőzni lehet a versenyeztetést. 

 

.  
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Határozati Javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja Szepesi 

Ferenc, 9970 Szentogtthárd, Árpád u. 7. IV. em. 14. sz alatti lakos kérelmét, melyben az 

ugyanezen címen szereplő tulajdonát képező szentgotthárdi 1062/1/A/15 hrsz-ú, 40 m2 

alapterületű,  1 szobás összkomfortos lakást az Önkormányzat tulajdonában álló  

Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. fszt. 1. sz. alatti 1062/1/A/15 hrsz-ú, 40 m2 alapterületű,  1 

szobás összkomfortos lakásra elcserélje.  

Képviselő-testület az ingatlancsere konkrét feltételeiről az értékbecslést követően fog dönteni, 

ezért felkéri a városüzemeltetést az értékbecslés elkészítésére.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szepesi Ferenc, 9970 

Szentogtthárd, Árpád u. 7. IV. em. 14. sz alatti lakos kérelmét, melyben az ugyanezen címen 

szereplő tulajdonát képező szentgotthárdi 1062/1/A/15 hrsz-ú, 40 m2 alapterületű,  1 szobás 

összkomfortos lakást az Önkormányzat tulajdonában álló  Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. fszt. 

1. sz. alatti 1062/1/A/15 hrsz-ú, 40 m2 alapterületű,  1 szobás összkomfortos lakásra elcserélje 

nem támogatja.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

vagyongazd. ügyint. 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 7. 

                                                                                             
Doncsecz András 

              Városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1. sz. melléklet: 
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Tárgy: Vincze Csaba ajánlata. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2018. 09. 19-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. sz. alatti társasházban Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 5470/10000, Vincze Csaba 4530/10000 tulajdoni részírányyal rendelkezik. 

A társasházban külön tulajdonban 3 db lakás, 2 db garázs, s 1 db üzlet található, mely üzlet 

tulajdonosa Vincze Csaba. 

 

A 2017-es Lakáskoncepció tárgyalásakor a lakásfelújítási programtervben első helyre került a 

fenti társasház homlokzatának (nyílászárókkal együtt) s tetőhéjjazatának felújítása melyet 

reményeink szerint 2018-ban szertettünk volna megvalósítani. Azonban az ismert 

költségvetési helyzet ezen felújítást keresztülhúzta. 

 

A tavalyi döntésnek megfelelően  a Kossuth L, u, 3, szám alatti társasház homlokzatának 

felújítására felújítási tervet készíttettünk, mely alapján a tervezett költség 26.000.000.-Ft lenne 

(2017-es költségvetés tervezés). (Ebből az Önkormányzatra 14.300.000.-Ft esne) 

A lakáskoncepció előterjesztésében erről írtunk: 

„A földszinti üzlet (köznyelven: „háztartási bolt”) tulajdonosa Vincze Csaba, aki a 

társasházban 45%-os tulajdoni részaránnyal rendelkezik a felújítás rá eső költségeit vállalná. 

A társasház emeletén 3 db lakás és az udvaron lévő 2 db. garázs önkormányzati tulajdonban 

van. A Kossuth Lajos utca ezen oldalán a szomszédos 5-ös számú társasház és a „kultúrház”  

homlokzata is felújításra kerül/t. A városkép szempontjából sem lenne mellékes ezen ingatlan 

rendbetétele.” 

 

Vincze Csaba 9970 Szentogtthárd, Honvéd u. 10. sz. alatti lakos, mint a 9970 Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. fszt. 1. sz. alatti üzlet tulajdonosa a mellékelt kérelemmel fordult a T. képvisleő 

testülethez, (1.sz. melléklet) melyben a következő ajánlatot teszi: 

 

1. Az ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokra vételi ajánlatot tesz, 

megvásárolná a 3 db lakás és 2 db garázst, így az ingatlan teljes egészében a tulajdonába 

kerülne. Majd ezt követően felújítaná a társasházat. 

VAGY:  

2. A társasházat felújítaná és a padlástér  beépítésével lakásokat alakítana ki. Vagyis teljesen 

felújítaná az ingatlant, e ráépítési jog biztosításának ellentételezéseképpen a társasház közös 

tulajdonú részeinek felújítását teljes egészében elvégezné.  

 

Az 1. és 2. variácókra az alábbiakról tájékoztatnánk a T. testületet: 

1. variációban nincs arra garancia, hogy a külön tulajdonban lévő ingatlanokat Vincze Csaba 

fogja megvásárolni, mivel a társasházban külön tulajdonban lévő lakásokat és garázsokat a 

vonatkozó jogszabályok és vagyonrendelet szerint meg kell hirdetni értékesítésre, s a legjobb 

vételi ajánlatot adó pályázóval kell szerződést kötni- ami nem garantált, hogy Vincze Csaba 

lesz. 

 Továbbá a lakásokból –amelyek jelenleg bérlakásként funkcionálnak – a bérlőket el kell 

helyezni, az önkormányzati lakások a bérleti jogviszony átszállásával sem értékesíthetők (nem 

adhatók el lakottan azzal, hogy az új tulajdonos  mint új bérbeadó majd kezd velük valamit). 

Ilyen esetben a garázsok bérlőinek szerződését is fel kell mondani.   
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2. variáció: 

A tetőtér beépítéséhez megkapná a jogot, cserébe a társasház homlokzatát felújítja a 

nyílászárók cseréjével együtt. Olyan konstrukcióban működne, mint a Széll K. tér 20. sz. alatti 

társasház esetében már tapasztaltunk. Így az önkormányzatnak nem kerül pénzbe a társasház 

felújítása, és  a bérlőket sem kell elköltöztetni. 

 

Véleményünk szerint ezen 2. variáció a legoptiomálisabb és ez s könnyebben 

kivitelezhető. 

 

Kiss Gábor városi főépítész véleménye szerint sem rendezési terv, sem településképi  

szempontból nincs akadálya a tetőtér beépítésnek.  

 

Határozati Javaslat 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy  a 

Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. szám alatti társasház melyben Szentgotthárd Város 

Önkormányzata tulajdonos -. felújításra kerüljön. A felújítás kapcsán elvégzendő feladatok: a 

társasház homlokzatának. tetőhéjazatának városképi szempontból megfelelő felújítása, a 

nyílászárók cseréjét is beleértve. A felújítás műszaki tartalmának legalább egyenértékűnek 

kell lennie Szentgotthárd Város Önkormányzata által 2017 novemberében elkészíttetett 

„Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. épület külső felújítás” elnevezésű felújítási tervében 

megfogalmazottakkal.    Szentgotthárd Város önkormányzata e felújításhoz anyagilag 

hozzájárulni nem tud. Egyetért a társasházban szintén tulajdonos  Vincze Csaba 9970 

Szentgotthárd, Honvéd u. 10. sz. alatti lakos jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

dokumentum 2. pontja szerinti ajánlatával azzal, hogy a fent említett felújítási munkálatokat 

saját költségén elvégzi. Erre tekintettel a Képviselő  - testület hozzájárul a padlástér 

beépítéséhez, ott lakások kialakításához. A lakások a beruházó tulajdonába kerülnek, azok 

hasznosításáról önállóan dönthet.  

A tetőtér beépítésének feltétele:   

A tetőtér beépítéshez szükséges tervek, statikai vizsgálatok elkészíttetése, engedélyek 

beszerzése, ráépítési megállapodás elkészítése Vincze Csaba kötelessége és az ezzel felmerülő 

költségek is őt terhelik.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Vincze Csaba 9970 

Szentgotthárd, Honvéd u. 10. sz. alatti lakos  ajánlatát, mely a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. 

szám alatti társasház különböző konstrukciókban történő felújítására irányul nem támogatja. 

A társaház homlokzat felújításának Önkormányzatra eső költésgét a 2019-es évben a 

költségvetésben tervezni szükséges. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 06. 

                                                                                             
Doncsecz András 

              Városüzemeltetési vezető 

 

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

 
 

 

 


