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Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. 
 

BESZÁMOLÓ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben megtárgyalja 

Szentgotthárd közrendjének, közbiztonságának helyzetét. Minden év áprilisában terjesztjük a 

képviselő-testület elé ezt a beszámolót, aminek elkészítéséhez kérdőívvel keressük meg 

valamennyi érintett szervezetet. 
 

 Ennek keretében számol be a Rendőrkapitányság a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvény 8. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján a Képviselő-testületnek a 

település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és 

az azzal kapcsolatos feladatokról. 

 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény 30. § (5) bekezdése kimondja, hogy a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese 

évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési 

önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Megkeresésünkre 

sajnos még nem érkezett meg a beszámoló. 

 A fentieken kívül a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-

felügyeletétől, a Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 

elnökétől és a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesülettől kértünk és kaptunk beszámolókat. 

 

 

1. A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse beszámolója 

 

A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2019. évben is kiemelt 

feladatának tekintette Szentgotthárd város közrendjének, közbiztonságának, az itt élő 

állampolgárok nyugodt életkörülményeinek biztosítását, amit a jogszabályok tiszteletben 

tartásával, az emberi és állampolgári jogok garantálásával, a velük együttműködő hivatalos és 

társadalmi szervezetekkel közösen végzett. 

 

Bűnügyi helyzet 

 

A 2018. évben elkövetett 134 bűncselekményhez képest 2019-ben 126 bűncselekmény vált 

ismertté Szentgotthárdon. 

 

 Közrend elleni 
bűncselekmények 

Vagyon elleni 
bűncselekmények 

Személy elleni 
bűncselekmények 

Közlekedési 
bűncselekmények 

2015 35 66 30 10 

2016 24 59 18 16 



2017 41 58 29 13 

2018 31 49 21 26 

2019 30 60 12 14 

 

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma 

megemelkedett. Az emelkedés a város öt vendéglátó egységébe egy szombathelyi hajléktalan 

által két hétvégén elkövetett betöréseknek köszönhető, mely ügyekben az elkövető felderítése 

rövid időn belül megtörtént. A közrend elleni, közterületi bűncselekmények száma, valamint a 

személy elleni bűncselekmények száma tovább csökkent. 

 

A közlekedési bűncselekmények száma lecsökkent a korábbi évek szintjére. Az ittas vezetők 

száma 23 főről 9 főre csökkent – ugyanolyan szigorú ellenőrzés mellett. 

 

Az elmúlt évben sem történt Szentgotthárdon olyan kirívóan súlyos bűncselekmény, ami 

kedvezőtlenül befolyásolta volna a helyi lakosság és az idelátogatók biztonságérzetét. 

 

A bűnügyi helyzet számokban a 19 legjellemzőbb, illetve leginkább érdeklődésre 

számon tartott bűncselekmény vonatkozásában az elmúlt négy év tekintetében: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Testi sértés összesen 11 8 11 9 6 

Súlyos testi sértés 5 2 2 3 3 

Kiskorú veszélyeztetése 3 6 1 2 6 

Embercsempészet 2 0 0 0 0 

Garázdaság 13 11 13 9 10 

Önbíráskodás 1 0 1 0 0 

Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás) 2 0 1 2 0 

Visszaélés kábítószerrel (birtoklás, fogyasztás) 3 1 11 11 9 

Lopás 35 27 29 32 26 

Lakásbetörés 6 2 0 0 7 

Gépkocsi feltörés 1 0 0 3 3 

Jármű önkényes elvétele 2 0 2 0 1 

Zsarolás 3 1 0 0 1 

Orgazdaság 0 0 0 0 1 

Rongálás 6 5 11 4 12 

Segítségnyújtás elmulasztása 1 2 0 0 0 

Közúti baleset okozása 3 4 2 1 3 

Közúti jármű ittas vezetése 5 7 9 23 9 

Közúti jármű vezetése bódult állapotban 1 1 1 0 1 

 

Összességében 2019-ben az előző évhez képest csökkent a városban az ismertté vált 

bűncselekmények száma. 

 

 

 

 



Bűnmegelőzési tevékenység 

 

Az áldozattá válás elkerülése érdekében a rendőrség kiemelten kezelte a gyermek- és 

ifjúságvédelmet, a drogmegelőzést és a megelőző vagyonvédelmet. A rendőrség folytatta 

biztonságra nevelő programját, tájékoztatást adott bűncselekmények megelőzésével, 

különösen a kábítószer prevencióval kapcsolatban. A balesetmegelőzési bizottság, valamint az 

iskola rendőre az általános, míg a bűnmegelőzési tanácsadó a középfokú oktatási intézmények 

tanulóit szólítják meg. 

 

A rendőrség tavaly is kiemelten lépett fel a kábítószerrel való visszaélés bűncselekmények 

elkövetőivel, különösen a kábítószer termesztőkkel, illetve a terjesztőkkel szemben. Ennek is 

köszönhető, hogy viszonylag sok kábítószert birtokló személyt vont büntetőeljárás alá. 

Ugyanakkor egyre több eljárást kell megszüntetni, mivel a lefoglalt anyagokról a kirendelt 

szakértő megállapította, hogy azok sem kábítószernek, sem új pszichoaktív anyagnak nem 

minősülnek. 

 

Az időskorúakat érintő jogsértések megelőzése érdekében a rendőrség tovább folytatta a 

figyelemfelhívó, propaganda tevékenységét. 

 

Közbiztonsági tevékenység 

 

A Szentgotthárdi Rendőrőrs illetékességi területén a rendőri jelenlétet alapvetően a Rendőrőrs 

Rendészeti Alosztályának állománya biztosította. A szolgálatvezénylések jelentős része 

gépkocsizó járőr, akiknek elsődleges feladata az eseményekre való reagálás, az e-útdíj ellenőri 

szolgálat ellátása, valamint „az illegális migráció kapcsán elrendelt fokozott közterületi 

jelenlét” elnevezésű program végrehajtása volt. 

Folytatják a közterület-felügyelőkkel közös szolgálatellátást, illetve a Hunyadi utca, SPAR 

környéke, Liget, Várkert területén visszatérően, esetenként gyalogosan látnak el szolgálatot. 

 

A rendészeti állomány vezényléses munkaidőrendszerben látja el feladatát. A körzeti 

megbízotti állomány szolgálatát is az alosztályvezető tervezi, mivel csak a két 

állománycsoport tevékenységének összehangolásával, az ORFK által biztosított túlórakeret 

nagymértékű kihasználásával lehetett biztosítani a folyamatos reagáló képességet. 

A közterületen töltött idő 3 %-os növekedést mutat a 2018. évhez képest. Az állomány 850 

esetben 1455 fővel 17465 órát teljesített közterületen. A közterületi szolgálatok számának 

emelkedésével az intézkedések száma is emelkedett. Az emelkedés a helyszíni bírságok 

számában jelentős, míg a szabálysértési feljelentések száma az előző évhez képest csökkent, 

de még így is meghaladja az azt megelőző évek számait. 

 

A Rendőrőrsön 6 fő szolgálatirányítóval az állandó „ügyeleti” szolgálat helyett 2019 

tavaszától a közterületi szolgálatirányításra álltak át. Ennek köszönhetően a szolgálatirányítók 

szolgálati idejük 30 %-át meghaladó időben feladataikat a közterületen végzik. 

 



Idegenforgalmi szempontból kiemelt területnek minősül a szentgotthárdi élményfürdő, 

valamint a Hársas-tó, a Rába-folyó, illetve a Vendvidék területe, a bevásárló turizmus 

tekintetében maga Szentgotthárd város, közlekedésbiztonsági szempontból pedig kiemelt 

terület a 8-as számú főútvonal. A területeket a nyári idegenforgalmi szezon kiemelt 

időszakában járőrszolgálatok szervezésével visszatérően, egyéb időszakokban a helyi körzeti 

megbízottak ellenőrizték. 

 

Tavaly is megtartásra kerültek a hagyományos kulturális rendezvények, amelyek ezúttal is 

jelentős érdeklődésre tartottak számot, így adva komoly feladatot a biztosításban részt vevő 

állománynak. A bejelentett rendezvények esetén a rendőrség a rendezőkkel felvette a 

kapcsolatot, ennek megfelelően került kidolgozásra a biztosítási terv. Ezen rendezvényeken 

kiemelt, rendkívüli esemény nem történt. 

 

A rendőrség részt vett a Helyi Védelmi Bizottság, valamint a Szentgotthárdi Közbiztonsági és 

Bűnmegelőzési Bizottság munkájában. 

 

Közlekedésbiztonsági helyzet 

 

A Rendőrőrs illetékességi területén 2019-ben összesen 23 esetben 27 fő szenvedett sérüléses 

balesetet. Ez a 2018-as 30 baleset 33 fő sérültjéhez képest csökkenést mutat. A megye többi 

járásához képest továbbra is kevesebb a baleset nálunk. Halálos kimenetelű baleset 1, súlyos 

sérüléssel járó 8, míg könnyű sérülést okozó 14 történt a Rendőrőrs illetékességi területén. 

 

Mint minden évben, idén is a Rendőrőrs legfontosabb célkitűzései között szerepel a 

közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek számának és súlyossági fokának 

csökkentése és a közlekedési kultúra javítása, a kerékpáros és gyalogos közlekedés 

szabályainak propagálása és betartatása. 

 

A rendőrség ellenőrzései során nagy figyelmet fordított az M8-as építési munkálatai miatt 

megnövekedett forgalomra. 

 

A feladatok végrehajtása érdekében a Szentgotthárdi Baleset-megelőzési Bizottság 

propaganda tevékenységet folytatott, felhívta a lakosság figyelmét a kerékpárral és 

motorkerékpárral történő közlekedés sajátosságaira, valamint a téli-tavaszi / őszi-téli átállás 

során a megváltozott út- és időjárási viszonyokra. Tanévkezdéskor folytatták az „Iskola 

Rendőre” programot az alsó tagozatos diákok részére a közlekedésbiztonság témakörében 

megtartott foglalkozásokkal, valamint kiosztott propagandaanyagokkal. 

 

A közrendvédelmi szolgálati ág rendszeresen ellenőrizte a főbb közlekedési útvonalakat, részt 

vett a helyi és megyei akciókban. Tavaly a Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályával 

kiemelt figyelmet fordítottak a sebességellenőrzésre, az ittas járművezetők kiszűrésére. A 

szeptemberi iskolakezdés kapcsán elrendelt, az iskolák fokozott ellenőrzését célzó akciót 

kiterjesztették, lehetőségeikhez mérten folymatosan végezték. 

  



 

A rendészeti tevékenység mutatói a Rendőrőrs illetékességi területén 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Saját kezdeményezésű büntető felj. száma: 68 47 49 53 15 

Szabálysértési feljelentések száma: 65 63 62 153 106 

Elfogások száma: 32 30 48 28 17 

Előállítások száma: 39 28 27 34 20 

Kényszerítő eszközök alkalmazásának száma: 60 29 35 19 19 

 

Helyszíni 

bírság 

Év 2015 2016 2017 2018 2019 

Fő 144 109 117 272 320 

Ft 1.971.000,- 1.512.000,- 1.325.000,- 3.006.000,- 3.930.000,- 

 

A Szentgotthárdi Rendőrőrs 2020-ban is kiemelt feladatának tekinti Szentgotthárd város 

közrendjének és közbiztonságának magas szinten tartását, a lakosság szubjektív 

biztonságérzetének további javítását, amiben számít az Önkormányzat és a jogkövető 

állampolgárok közbiztonság javítására irányuló önkéntes segítségére is. 

 

 

2. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyelete 

 

A szentgotthárdi közterület-felügyelet városrendészeti és közlekedésrendészeti feladatokat lát 

el a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési csoportján belül 

alapvetően két fővel, a város illetékességi területén. 2019 januárjától 2019. február 5-ig egy fő 

közterület felügyelő látta el a feladatokat, majd 2019. február 5-től lett teljes a létszám, 

amikor új belépő munkatárssal egészült ki a feladatellátást végzők köre. 

Szolgálatainkat gyalogosan, kerékpárral és szolgálati gépjárművel láttuk el. 

 

2019. évben 3280 órát töltöttünk az illetékességi területen, amely idő alatt alapvetően a 

közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok, 

valamint a helyi rendeletek alapján láttuk el feladatainkat. 

A fenti jogszabályokat egészítette ki a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal által 

kiadott feladatmeghatározás a közterület-felügyelők részére. 

A közterületen töltött óraszámból látható, hogy nagy hangsúlyt fektettünk a közterületeken a 

folyamatos egyenruhás jelenlét idejének növelésére és ez által az állampolgárok szubjektív 

biztonságérzetének biztosítására, illetve jelenlétünkkel törekedtünk bűnmegelőzési célokat és 

feladatokat szolgálni. 

 

A feladatellátás szempontjából az illetékességi területet az alábbiak szerint osztották fel: 

 

Kiemelt területek: 

Széll Kálmán tér, Várkert teljes területe, Füzesi út a Május 1. út kereszteződéséig, Termálpark 

környéke, Hunyadi János út, Ady Endre utca a vasútállomásig, Pável Ágoston ltp., Kossuth 

Lajos utca a sporttelepig, Mártírok utca a József Attila utcáig, József Attila utca, Deák Ferenc 



utca, Rákóczi Ferenc utca, Árpád út Petőfi Sándor utcáig, Szabadságtéri liget, 

közintézmények környéke. 

 

Egyéb területek: 

A város további területei a városrészeket is beleértve. 

 

Közterületek, közparkok, temetők állapotának, tisztaságának ellenőrzése: 

 Általános, rendeltetésszerű állapot folyamatos helyszíni ellenőrzése. 

 Közterületen történő szemetelés ellenőrzése. 

 Ebtartással összefüggő közterületi szennyezés ellenőrzése. 

 Játszóterek állapotának ellenőrzése. 

 Közterületi dohányzási tilalmak betartásának ellenőrzése. 

 Temetők ellenőrzése. 

 

Ellenőrzés gyakorisága: 

 Kiemelt területeken: legalább kétnaponta. 

 Egyéb területeken: legalább hetente. 

 Temetők: legalább havonta, de ünnepek előtt két héttel, hetente (mindenszentek, 

halottak napja, húsvét, karácsony). 

 

Közutakon a közlekedéssel kapcsolatos feladatok: 

 Közúti jelzőtáblák, jelzések, kintlévőségek állapotának ellenőrzése. 

 A megállásra, várakozásra, táblával jelzett behajtási tilalomra, illetve korlátozásra 

vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. 

 Közlekedésre alkalmas területek burkolatának ellenőrzése (úthibák, sárfelhordás). 

 Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványa jogszerű használatának és 

birtoklásának ellenőrzése. 

 Üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő 

eltávolítása a helyi rendelet előírásai szerint. 

 

Ellenőrzés gyakorisága: 

 Kiemelt területeken: legalább kétnaponta. 

 Egyéb területeken: legalább havonta. 

 

Közterület jogszerű használatának ellenőrzése: 

 Kiadott közterület-bontási engedélyek betartásának helyszíni ellenőrzése. 

 Kiadott közterület-foglalási engedélyek betartásának helyszíni ellenőrzése. 

 Reklámtábla kihelyezések ellenőrzése. 

 A fenti engedély nélküli tevékenységek felkutatása, jelzése. 

 

Ellenőrzés gyakorisága: 

 Kiemelt területeken: legalább hetente. 

 Egyéb területeken: legalább havonta. 



 

Termelői piac és környezetének ellenőrzése: 

 Területfoglalások betartásának helyszíni ellenőrzése. 

 Közúton a megállási, behajtási tilalomra, illetve korlátozásra vonatkozó szabályok 

betartásának ellenőrzése. 

Helyszín: 

 termelői piac és térsége. 

Ellenőrzés gyakorisága: 

 Legalább kétnaponta 

 

Gondozatlan (kaszálatlan) területek ellenőrzése: 

 A helyi rendelet előírásai szerint a gondozatlan (kaszálatlan) területek felkutatása, 

beazonosítása a város egész területén. A helyi környezet- és természetvédelem 

szabályairól szóló 15/2019. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (2)-(3) bekezdése 

szerint: 

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

szükségesség mértékének megfelelően - de évente legalább két alkalommal - 

beépített ingatlan esetében május 15-ig, beépítetlen belterületi ingatlan esetében 

június 15-ig, illetve szeptember 15-ig, ingatlanaikat a gyomtól, gaztól, 

hulladéktól, vadon növő bokroktól stb. megtisztítani, illetve az ingatlanuk 

zöldterületi részének kaszálásáról gondoskodni. 

(3) Az ingatlanok előtt lévő zöldterületi részek (a telekhatártól az úttestig terjedő 

valamennyi zöldsáv) folyamatos tisztítását (kaszálását) az egyes ingatlanok 

tulajdonosa, kezelője, használója (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, 

szívességi használó) köteles elvégezni, vagy saját költségén elvégezni.” 

 Gondozatlan (kaszálatlan) területek dokumentálása (jegyzőkönyv felvétele, 

fényképfelvétel készítése) belterületi ingatlanok esetén bejelentés a hatóság felé, 

külterületi ingatlanok esetén jelzés a városüzemeltetés felé. 

 Hatósági határozatok végrehajtásának ellenőrzése, nem teljesülés esetén ismételt 

dokumentálás és bejelentés a hatóság felé. 

 

Ellenőrzés gyakorisága: 

 szükség szerint; 

 Közterület felügyelet illetékességi területe. 

 

A hóeltakarítással és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos feladatok: 

 Előzetes értesítések kihordása október 31-ig. 

 Helyi rendelet, a 15/2019. (VI. 26.) önkormányzati rendelet szól a síkosság-mentesítés 

és hóeltakarítás szabályairól.  

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez kötött 

tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése: 

· Kiadott közterület-foglalási engedélyek betartásának helyszíni ellenőrzése:  

 54 esetben 



· Reklámtábla kihelyezésének ellenőrzése: 

 29 esetben 

· Kiadott közterület bontási engedélyek betartásának helyszíni ellenőrzése: 

 13 esetben 

 4 esetben felszólítás helyreállítási határidő betartására. 

 

· Termelői piac és környezetének ellenőrzése:  

 hetente megtörtént 

Közutakon a közlekedéssel kapcsolatos feladatok: 

· Közúti jelzőtáblák, jelzések kintlévőségének, állapotának ellenőrzése: 

 Helyreállítással kapcsolatban: 24 esetben. 

 Állapotával kapcsolatban (láthatóság, fényvisszaverő képesség): 91 esetben. 

A megállásra, várakozásra, táblával jelzett behajtási tilalomra, illetve korlátozásra vonatkozó 

szabályok betartásának ellenőrzése. 

· Közlekedésre alkalmas területek burkolatának ellenőrzése (úthibák, sárfelhordás, stb.): 

 Útburkolati hibák: 31 esetben 

 Sárfelhordás: 6 esetben 

· Üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő eltávolítása: 

 4 esetben 

 11 esetben figyelmeztetés után a tulajdonos elszállíttatta. 

· Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványa jogszerű használatának és 

birtoklásának ellenőrzése. 

 ellenőrzés 34 esetben 

 figyelmeztetés 16 esetben 

Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, 

közterületek, közparkok, temetők állapotának, tisztaságának ellenőrzése: 

 Szentgotthárdon napi szinten. 

 Városrészekben hetente. 

 Általános rendeltetésszerű állapot folyamatos helyszíni ellenőrzése. 

Játszóterek állapotának ellenőrzése: 

 Heti rendszerességgel. 

Gondozatlan (kaszálatlan) területek ellenőrzése: 

 május 15-től folyamatosan a vegetáció befejezéséig. 

 felszólítás 128 esetben. 

 kényszerkaszálás 3 esetben 

A hó eltakarítással és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos feladatok: 

 nem volt (időjárás miatt, nem volt hó) 

Egyéb feladatok: 

· Lakossági lomtalanítással kapcsolatos ellenőrzés. 

 lomtalanítás után közterületen maradt (lomtalanítás során nem szállították el) anyagok 

felmérése: 2 esetben  

 Lomtalanításból visszamaradt anyag elszállításában részvétel: 2 esetben. 

· Rendkívüli munkavégzés: 



 nem volt 

Közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése: 

 37 esetben. 

Helyszíni birság: 

 29 esetben 386 000 Ft 

Parkolás szabályok megsértése: 

 figyelmeztetés 639 esetben 

 helyszínek: vasútállomás előtt, Jókai utca, Pável Ágoston ltp., mentőállomás térsége, 

Club3 mögötti terület, Fürdő utca, Széchenyi utca, hunyadi utca, termelői piac 

Hatósági jelzés nélkül vagy lejárt műszakival 30 napon túl közterületen parkolás: 

 figyelmeztetés 6 esetben 

Veszélyeztetés kutyával: 

 figyelmeztetés 6 esetben 

Feljelentés: 

 12 esetben 

Zöldterületen parkolás  

 figyelmeztetés 31 esetben 

 helyszíni bírságolás 19 esetben 

Kérelem jogosságának kivizsgálása  

 4 esetben 

Kutya sétáltatók ellenőrzése: 

 43 alkalom. 

 

A SZET Szentgotthárd Kft. Kegyeleti szolgáltatás és temető fenntartási és Közterület és 

parkfenntartás ágazataival kialakítottunk egy rövid információs rendszert, amely a sürgős 

esetek gyors elvégzéséhez járult hozzá. 

Közutakon a közlekedéssel kapcsolatos feladatokkal kapcsolatban figyelmet fordítottunk arra, 

hogy a közúti jelzőtáblák a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendeletnek megfeleljenek, miszerint úgy 

kell azokat alkalmazni és elhelyezni, hogy a közlekedők szükséges és elégséges információt 

kapjanak közlekedésük közben az úton fennálló veszélyekről, tilalmakról, kötelezettségekről, 

valamint a lehetséges mértékig tájékozódhassanak követhető útirányukról és az úton elérhető 

úticéljukról. 

Figyeltünk arra, hogy a kihelyezett közúti jelzőtáblák épek, tiszták, állandóan jól láthatók és 

előírt fényvisszaverő képességűek legyenek, azokat semmi el ne takarja. 

Jelzőtáblák láthatósága miatt növényzet nyírását, kivágását: 

 31 alkalommal kezdeményeztük. 

 

Folyamatosan ellenőriztük a közlekedésre alkalmas területek burkolatát, a víznyelők állapotát. 

A fenti feladatokat folyamatosan szem előtt tartottuk és jeleztük a Városüzemeltetés felé. 

 

A megállásra, várakozásra, táblával jelzett behajtási tilalomra, illetve korlátozásra 

vonatkozó szabályok betartását ellenőriztük, figyelmeztettünk, szükség szerint 

szankcionáltunk. 



 

Együttműködés: 

 Rendőrséggel, 

 GySEV-vel, 

 Vízüggyel, 

 Erdészeti Zrt-vel, 

 Vasi Volánnal, 

 Lajta-Hansági Gazdasággal, 

 ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti alapítvánnyal, 

 Szentgotthárdi Civil Fórummal. 

 

Összefoglalva: 

  

Az illetékességi területünkön mindent megtettünk a törvények, jogszabályok, rendeletek és a 

képviselő-testület által hozott rendeletek, szabályok és előírások betartására. 

A fenti szabályokat munkánk során nagyrészt sikerült betartatnunk, ugyanakkor voltak 

kudarcok is. 

A városrészeken döntően a kaszálással, az elhanyagolt ingatlanokkal voltak problémák. 

Nagy részüket sikerült helyszíni figyelmeztetéssel, felszólítással orvosolni, ugyanakkor voltak 

helyek, ahol a kényszerkaszálás elrendelésének szankciójával kellett élni.  

 

A belvárosban a fent említetteken kívül már zömmel a közlekedési szabálysértések és az 

illegálisan lerakott hulladékok okoztak problémát. 

  

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy közlekedési szempontból a következő területekre kellett 

különös gonddal figyelni: 

 Széll Kálmán tér szökőkút felőli része, 

 Club3 étterem mögötti rész, 

 Kossuth Lajos utca a papír-írószer boltnál, 

 Deák Ferenc utca, 

 Fürdő utca, 

 Spár-pakoló, 

 Széchenyi utca, 

 Rákóczi utca és orvosi rendelő térsége, 

 Hunyadi utcai turkáló térsége, 

 Közös Önkormányzati Hivatal épülete előtti terület. 

Ezekben az utcákban rendre szabálytalan vagy zöld területen parkolás észlelhető, amit 

figyelmeztetéssel, helyszíni bírsággal próbálunk felszámolni kisebb-nagyobb sikerrel. 

 

A zöldterületen való parkolások száma csökken. 

 



Nagyon sok gondunk van azokkal a helyi vállalkozókkal, akik azt gondolják, a szabályok 

rájuk nem, vagy csak kisebb mértékben vonatkoznak. Ezen a téren még nem sikerült áttörést 

elérni. 

 

Az illegálisan lerakott szemetet a SZET Szentgotthárdi Kft. szállítja el. Velük is folyamatosan 

együttműködve próbálunk egy tiszta és élhető kisvárost biztosítani az itt lakók, és az ide 

látogatók részére. 

Sajnos a város területén alkalmazott kamerarendszeren keresztül nehéz beazonosítani és 

bizonyítani a szabályszegéseket, s így nehéz fellépni a szabályszegőkkel, szemetelőkkel 

szemben. 

 

3. Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány 

 

A Közalapítvány határozataival az Alapító okirat szerinti célok támogatására fordította 

vagyonát. 

A Közalapítvány 2019 évben a következő pénzügyi tevékenységet folytatta, a következő 

kiadások és bevételek realizálódtak (forint): 

Alapítvány összes kiadása 2019. évben 876.155,- 

Riasztórendszer technikai fenntartása 284.480,- 

Könyvelés  91.440,- 

Számlázó program frissítése 4.445,- 

Papír-írószer beszerzés 82.851,- 

Banki költségek 31.359,- 

„Év rendőre” díj díszkardjának beszerzése 126.960.- 

Megyei Mentőcsoport támogatása 120.000,- 

„Éjszaka csendje” projekt támogatása 134.620,- 

Alapítvány összes bevétele 2019. évben 841.621,- 

Riasztórendszer üzemeltetése 473.600,- 

NAV-SZJA 1%-os felajánlás 8.021,- 

Támogatás 360.000,- 

 

1. Önkormányzati és állami alrendszeren keresztül a Közalapítvány 2019. évben támogatást 

nem kapott. A NAV-SZJA 1 %-os felajánlás keretében 8.021,- Ft támogatást kapott. 

Közalapítványunk 2019. évben az „éjszaka csendje” projekt keretében kapott támogatást 

(vendéglátóhelyek üzemeltetői). A Kuratórium továbbra is törekedett különböző 

pályázatokon való részvételre. 

 

2. A Közalapítvány továbbra is támogatja a helyi Polgárőrség szolgálati mobiltelefonjának 

fenntartását a költségek átvállalásával, számla ellenében. Egyéb támogatást addig nem tud 

nyújtani, amíg az előző pályázattal hitelt érdemlően el nem számol. 

 



3. A Közalapítvány az Önkormányzat által alapított „Év rendőre” kitüntető cím odaítélését 

dísztárgy-ajándék vásárlásával támogatta (Kossuth kard) 126.960,- Ft értékben. 

 

4. Közalapítványunk a Megyei Őrség-Goričko-Raab Mentőcsoport kérésére 2019-ben 

120.000,- Ft értékben adott támogatást, amit szerződés alapján beszerzésre használhattak fel. 

 

5. A Közalapítvány alapvető célja, hogy megteremtse azokat az alapfeltételeket, melyek 

felhasználásával segíteni tudja a város bűnmegelőzését. A bűnmegelőzésen kívül célként 

szerepel a helyi Rendőrőrs támogatása, anyagi eszközökkel, valamint pénzjuttatás 

formájában. Ezen kívül a Közalapítvány minden olyan szervezetet támogatott, amely részt 

vállalt a bűnmegelőzésben. Stratégiai partnere ebben a Polgárőrség. Közalapítványunk 

támogatta a különböző prevenciós programokban résztvevőket (pl.: „Egy iskola- Egy 

polgárőr” mozgalom), ez évben is támogatta a Polgárőrség munkáját, valamint elismerve 

bűnmegelőzési tevékenységét szolgálati mobiltelefonja költségeit átvállalta. 

A Közalapítvány bevételei a riasztórendszerből befolyt összegekből, valamint 

magánszemélyek által felajánlott eszközökből tevődnek össze. 

 

6. 2020. évre tervezett főbb feladatok: 

- a Rendőrkapitányság és a Katasztrófavédelem dolgozóinak túlmunka megváltása, valamint 

technikai eszköz fejlesztése, 

- a helyi polgárőrség további támogatása (eszközátadás), 

- a járási, megyei mentőcsoportok támogatása az ismétlő és nemzeti minősítő gyakorlatokon, 

- emléktárgy, kitüntetés alapítása és adományozása, 

- ifjúsági versenyek támogatása (polgárőr, rendőr, katasztrófavédelmi). 

 

7. A Kuratórium és az Ellenőrző Bizottság együttesen 3 alkalommal lett összehívva, melyek 

során 2 alkalommal határozatképtelenek voltak. 

 

4. Polgárőr Egyesület Szentgotthárd 

 

„Az elmúlt időszakban az egyesület tevékenységét az alapszabályban foglaltak szerint 

végezte, az Országos Polgárőr Szövetség ajánlásai és a Vas megyei Polgárőr Szervezetek 

Szövetségének útmutatása alapján. Tevékenységünk megfelelt a Polgárőr törvény vonatkozó 

szabályainak. Munkánkat Szentgotthárd város lakóinak megelégedésére végeztük. 

 

Fontosabb események, melyek meghatározták működésünket: 

A bűnmegelőzés egyik leghatékonyabb módja a közterületi jelenlét. 2019-ben összesen 15 

polgárőr volt jelen a közterületen 3019 órában. Ebből összesen 2041 óra önálló és 978 óra 

rendőri szolgálat volt. 

 A 2018-as évhez képest szolgálati óraszámunk nőt. 

 Az egyesület életét ezen kívül a különböző események határozták meg. Jelen voltunk 

koszorúzáson, városi rendezvényeken (Zöld Szentgotthárd, Történelmi napok, Városi 

Sportnap). Szerződést kötöttünk a GYSEV Zrt-vel 2016-ban. Megerősítettük 

járőrszolgálatunkat a város belterületén. Szeptember-októberben – immár hosszú évek óta – 



az egy iskola, egy polgárőr programmal jelen vagyunk a kisiskolások életében reggelente a 

zebráknál, hogy megkönnyítsük az iskolába jutásukat. 

Összefoglalva: a jelenlegi 30 fős létszámunk biztosítja a stabil szolgálat ellátását 

Szentgotthárdon és környékén. 

 

A rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel való együttműködésünk tökéletes. Az 

önkormányzattal való együttműködési megállapodást viszont szeretnénk megújítani, illetve az 

együttműködési megállapodás keretén belül szeretnénk irodát is, amit az élő, határozatlan 

ideig fennálló együttműködési megállapodás szerint biztosítani kellene az önkormányzatnak 

ingyen és bérmentve. 

Elkövetkezendő pár hónapon belül együttműködési megállapodást kötünk a helyi önkéntes 

tűzoltókkal, melynek lényege, hogy ha kell, kisegítjük őket. 

Tevékenységünket elismeri a város lakossága és önkormányzata, valamint az együttműködő 

rendvédelmi szervek.” 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere 

 

1. a Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2019. évi tevékenységéről, 

Szentgotthárd város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló jelentését elfogadja; 

 

2. a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd és a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyeletének 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját köszönettel tudomásul veszi. 

 

Határidő a közlésre: azonnal 

Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2020. április 20. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester  

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 



Tárgy: Értékelés Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi 

gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 
 

BESZÁMOLÓ 

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amit a képviselő-

testület megtárgyal. Az értékelést ezt követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. Az 

átfogó értékelés kötelező tartalmi elemeit a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. melléklete 

tartalmazza, jelen beszámoló ezen tartalmi elemeket részletezi. 

 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira 

 

Szentgotthárd állandó lakosságának száma 2019. december 31-én 8474 fő (egy évvel 

korábban 8516 fő volt!). 

Ebből 0-18 éves korig 1340 fő, ami 4 fővel több, mint egy évvel ezelőtt: 

 

  
Állandó lakosság 

Kor Születési év Összesen Férfi Nő 

0 éves 2019           61               29               32     

1 éves 2018           61               36               25     

2 éves 2017           62               32               30     

3 éves 2016           90               47               43     

4 éves 2015           68               28               40     

5 éves 2014           69               34               35     

6 éves 2013           62               36               26     

7 éves 2012           62               28               34     

8 éves 2011           50               23               27     

9 éves 2010           65               41               24     

10 éves 2009           80               43               37     

11 éves 2008           83               35     48 

12 éves 2007           69               32               37     

13 éves 2006           72               39     33 

14 éves 2005           74               40               34     

15 éves 2004           87               44               43     

16 éves 2003           76               44               32     

17 éves 2002           78               37               41     

18 éves 2001           71               30               41     

Összesen 1340 678 662 

 



2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása (a 

Képviselő-testület a 2020. február 26-i ülésén – a hivatal hatósági munkájáról szóló 

beszámoló kapcsán - már megtárgyalta és elfogadta az e pontban olvasható beszámolót) 

 

A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátások körét a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási 

rendelete szabályozza, mely alapján a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és 

hatáskörébe tartozó feladatai voltak 2019. évben is: 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása, 

 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. 

  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermekintézményi térítési díj 

kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló 

gyermekek részére 100%, ennél idősebb gyermekek esetén 50%), évente két alkalommal 

6.000-6.500,-Ft összegű támogatásra és külön jogszabályban meghatározott kedvezményekre 

(pl. ingyenes tankönyv) jogosít. 

Változás a korábbi évekhez képest, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermekek számára évente két alkalommal járó, korábban kizárólag Erzsébet-

utalványként kapott egyszeri juttatás 2019. évtől pénzbeli formában került kifizetésre. 

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja 

meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.  

2019. december 31-én a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

száma 25 volt (2018. december 31-én 30 volt). 2019. évben összesen 44 gyermek (2018-ban 

56) részesült 6.000,-Ft, illetve 6.500,-Ft összegű egyszeri pénzbeli támogatásban.  

A vizsgált időszakban elutasítás nem volt. Fellebbezésre nem került sor. 

 

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet 

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló törvényben 

meghatározott körülmények közül egy fennáll.  

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek, nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekvédelmi törvényben felsorolt 



körülmények közül legalább kettő fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek és az 

utógondozói ellátásban részesülő tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal 

felnőtt. 

A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg kérelemre, külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsággal egyező időtartamra megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetének fennállását.  

Szentgotthárdon 2019. évben 1 gyermek halmozottan hátrányos helyzetének és 5 gyermek 

hátrányos helyzetének megállapítására került sor. 

2019. december 31-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma 5 volt, illetve a gyámhivatal 

által nevelésbe vett kiskorú gyermekekkel, vagy utógondozásban részesülő fiatalokkal 

együttesen 5 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szerepelt a nyilvántartásban. (2018. 

december 31-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma 4 volt, illetve a gyámhivatal által 

nevelésbe vett kiskorú gyermekekkel, vagy utógondozásban részesülő fiatalokkal együttesen 8 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szerepelt a nyilvántartásban.) 

Elutasítás, fellebbezés nem volt.  

 

Települési támogatás 

 

Szentgotthárdon a rendkívüli települési támogatás mellett, mely kötelezően biztosítandó 

ellátás, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

került bevezetésre. 

  

Rendkívüli települési támogatás 

 

2019. évben kiskorú gyermekeire tekintettel 18 család 40 alkalommal részesült rendkívüli 

települési támogatásban. A gyermekes családok támogatására fordított összeg 713.000,- Ft 

volt. 

(2018. évben 18 család 40 alkalommal, 2017. évben 29 család 57 alkalommal/858.000, Ft, 

2016. évben 31 család 61 alkalommal/1.227.220,-Ft, 2015. évben 31 család 68 

alkalom/934.520,-Ft). 

 

18 esetben a támogatás természetbeni formában került megállapításra vásárlási utalvány, 

lakbér, közüzemi díj hátralék átvállalása formájában. 

Az adatokból kitűnik, hogy a rendkívüli települési támogatási esetek száma és a támogatásra 

fordított összeg 2019. évben is csökkent. Elutasításra nem került sor, hiszen a személyesen 

nyújtott tájékoztatás alapján a jövedelemhatárt meghaladó érdeklődők be sem adják 

kérelmüket. 

Az ellátásra csupán a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek válhattak 

jogosulttá, akik elsősorban nem a gyermekes családok közül kerültek ki. 

 

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

 



A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a 

szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás 

céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 

hozzájárulás. Természetbeni formában biztosítja az önkormányzat, a kérelmező által 

kiválasztott szolgáltatóhoz történő utalással. 

Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

A lakásfenntartási támogatás 1 évre szól. 

2019. évben 18 gyermekes család részesült lakásfenntartási támogatásban havi 3.000 - 6.000,- 

Ft közötti összegben. 

(2018. évben 16, 2017. és 2016. évben 14-14 gyermekes család részesült lakásfenntartási 

támogatásban.) 

 

Gyermekétkeztetés, nyári gyermekétkeztetés 

 

A települési önkormányzat kötelező feladata az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda 

zárvatartása 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 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.) biztosította a szünidőkben. Az étel 

elszállítása a jogosultak által ételhordóban történt.  

2019. évben a tavaszi szünetben nem volt étkezést igénybe vevő gyermek. A nyári és az őszi 

szünetben 4-4 hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesült 

ingyenes étkezésben. A téli szünetben 5 gyermek kapott ingyenesen ebédet. (2018-ban a 

tavaszi és a nyári szünetben 1-1 hátrányos helyzetű gyermek részesült ingyenes étkezésben, a 

nyári és az őszi szünetben nem volt étkeztetést igénybevevő gyermek;2017-ben a tavaszi 

szünetben 1, a nyári szünetben 2, az őszi szünetben és a téli szünetben 1-1 fő vette ezt 

igénybe.) 



  



3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

3.1. A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2019. évi gyermekvédelmi 

tevékenysége (a Képviselő-testület a 2020. február 26-i ülésén már megtárgyalta és 

elfogadta az e pontban olvasható beszámolót) 

 

Az intézmény járási szinten látta el a járásszékhelyhez tartozó 15 települést, biztosította az 

alapszolgáltatást, a családsegítést, a gyermekjóléti alapellátást, illetve a hatóság közeli 

tevékenységet. 

A családsegítésre vonatkozó feladatokat továbbra is az 1993. évi III. törvény, illetve a 

gyermekjóléti szolgálat, továbbá a központ feladatait az 1997. évi XXXI. törvény 

szabályozza, továbbá az említett két törvényhez tartozó 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, és az 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet mint végrehajtási rendeletek rendezik. Központunk továbbra is 

változatlanul működteti a helyettes szülői ellátást az alapszolgáltatás keretében 1 fő helyettes 

szülővel, aki 2 fő gyermeknek a befogadására alkalmas. 

 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások által a munkakörök is elkülönülnek egymástól. Ez 

alapján az intézményvezető, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében 3 fő 

családsegítő, a család- és gyermekjóléti központot érintően, mely a hatóság közeli 

tevékenységek összességét foglalja magában, 2 fő esetmenedzseri, ebből 1 fő belső 

helyettesítéssel biztosítja a szociális diagnózis felvételi esetmenedzser feladatait, 1 fő 

tanácsadó, 2 fő óvodai és iskolai szociális segítő, illetve a szociális asszisztens munkakör 

alapján végezte tevékenységét a szakmai team. 

 

A speciális feladatokat az előző évekhez hasonlóan külsős szakemberekkel – pszichológus, 

jogász, mediátor –együttműködési megállapodások alapján láttuk el, intézményünk keretei 

között. 

 

A Központ által nyújtott speciális szolgáltatások: 

 

Utcai szociális munka, melynek keretében feltérképeztük a város frekventált köztereit. Célja 

a magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán 

töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése. Az elmúlt év során, krízishelyzetben 

lévő egyénnel nem találkoztunk, aki azonnali beavatkozást igényelt volna. 

  

Kapcsolattartási ügyelet célja, a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 

kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely 

biztosítása, amelyet kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosít intézményünk a 

gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult számára. Az év folyamán 1 kiskorú volt érintett, 

melyet a Körmendi Járási Bíróság Végzése alapján biztosítottunk, a mediátor szakemberek 

jelenlétével.  

 



Kórházi szociális munka keretében az egészségügyi intézménnyel kötött Együttműködési 

Megállapodásnak megfelelően, a kórházi szociális munkát intézményünk esetmenedzsere heti 

négy órában biztosította a Szentgotthárd Városában található Rehabilitációs Osztályon. 

 

Készenléti szolgálat célja, hogy az Intézmény nyitvatartási idején túl a felmerülő 

krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatásnyújtás 

megvalósuljon. A készenléti szolgálat egy állandóan hívható, már közismert telefonszám, az 

esetkezelések száma egyre gyakoribb, 56 esetben nyújtott konkrét és azonnali segítséget.  

 

Pszichológiai tanácsadás keretében a pszichológus heti rendszerességgel, pénteki napokon 

biztosított tanácsadást az Együttműködési Megállapodás alapján. A pénteki napokon, 

váltakozva intézményünkben, illetve a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és 

Gimnázium Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolában tartotta a terápiás 

foglalkozásokat. A szakember előre egyeztetett időpontok alapján, 51 fővel valósította meg a 

terápiás munkát. A szakemberrel rendszeresen esetkonzultációt valósítottunk meg.  

 

Jogi tanácsadás keretében az intézmény a kliensek részére ingyenes jogi tanácsadást biztosít 

előre egyeztetett időpontok szerint az Együttműködési Megállapodás alapján. A jogi 

szakember 32 fővel valósított meg jogi tevékenységet. Többnyire azokkal a kliensekkel 

foglalkozott, ahol súlyos családi konfliktusok vannak jelen a család életében, ebből kifolyólag 

szükséges rendezni a család kapcsolatrendszerét jogi vonatkozásban is.  

 

A mediáció célja a konfliktuskezelés, melynek eredményeképpen pl.: házastársak, családok 

megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. Az év folyamán, nem volt ilyen 

speciális, segítő tevékenység. 

 

2019. február 13-án a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek eleget téve megszerveztük és megtartottuk az Éves 

Szakmai Tanácskozást a Refektóriumban. A tanácskozás első részében a Központ jogásza 

tartott előadást az általa végzett tevékenységéről. Ezt követte az iskolai és óvodai szociális 

segítő előadása az újonnan bevezetésre került óvodai, iskolai szociális tevékenységről, 

annak jogszabályi alapjairól, személyi feltételeiről, a szolgáltatás kiépítéséről, az elméleti 

háttérről, valamint a szerzett tapasztalatokról. 

 

Intézményünk 2019. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmai együttműködésre.  

 

2019-ben a Vas Megyei Főügyészség állásfoglalás céljából, egyes gyermek veszélyeztetés 

kivizsgálása ügyében 6 alkalommal kért be írásos tájékoztatókat az általunk végzett 

munkáról, illetve a tapasztaltakról a hatóság közeli esetkezeléseket érintően.  

A veszélyeztetett gyermekek ellátása során szükség szerint, rendszeresen kapcsolatot 

tartottunk a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályával, konkrét 

esetkezelések kapcsán kaptunk gyermekvédelmi segítségre vonatkozó tanácsadást, 

állásfoglalást. 



 

2019 júniusában részt vett intézményünk a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztályának a szervezésében, a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetés helyzetének 

elemzése, bűnmegelőzési tevékenység értékelése témakörében bűnmegelőzési 

tanácskozáson. A bűnmegelőzési tanácskozásra egy előzetes írásos tájékoztatót kért be 

intézményünktől a hatóság, melyet konkrét szempontrendszer alapján elkészítettünk.  

 

2019. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt 

szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal 

Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályával is szoros kapcsolatot 

tartott fenn az Intézmény. A súlyos fokban veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban 

szükség szerint személyes konzultációra is sor került a Járási Gyámhivatallal. 

 

2019 novemberében részt vettünk a Körmendi Rendőrkapitányságon egy szakmai 

megbeszélésen Körmend és Szentgotthárd vonatkozásában. A megbeszélésen az érintett 

Központok és a Gyámhivatalok képviselői, a járási ügyész, illetve a nyomozóhatóság 

képviselői voltak jelen, akik 1-1 veszélyeztetetett kiskorú ügyében kihallgatnak minket. A 

gyermek veszélyeztetettségének az észlelése, annak kivizsgálása, illetve a bizonyítási 

eljárás folyamatának az áttekintése volt a cél, a szakmai kompetencia határai mentén. A 

rendőrkapitány a jövőre vonatkozóan úgy nyilatkozott, hogy tervezi további szakmai 

megbeszélések szervezését.  

 

2019 decemberében a járási jelzőrendszeri tanácsadó részt vett egy szakmai napon, 

szintén a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának a szervezésében, ahol 

megyei szinten került átbeszélésre a jelzőrendszer működése, illetve az ezzel kapcsolatos 

tárgyévi tapasztalatok. 

 

Központunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2019-ben is rendszeres kapcsolatot tartott a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal, mind szakmai (gyermekvédelmi), mind 

szociális jellegű kérdések megbeszélése miatt. Intézményünk szakfeladatai nem lennének 

önmagában képesek a hátrányokkal vagy veszélyeztetettségben élő családok, egyének 

helyzetének javítására az Intézmény fenntartója, a helyi önkormányzat és a Képviselő-

testület maximális pozitív irányú figyelme, támogatása és segítsége nélkül.  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatok Országos Egyesülete Módszertani Hálózatának a megbízásából Központunkban 

2019. április 11-én Work Shop megrendezésére került sor a megyei hálózati szakértő 

koordinálásával. A szakmai fórumon részt vettek megyei szinten a család- és gyermekjóléti 

szolgálatok, illetve a család- és gyermekjóléti központok munkatársai. A Fórumon lehetőség 

nyílt a jogszabályi változásokat követően a szakmai tapasztalatcserére, a gyakorlatban 

jelentkező problémák megvitatására. Továbbá havi rendszerességgel megszervezésre került 

a megyében működő Központokban a szakmai program, melyen rendszeresen részt vett 

intézményünk. 

 



2019 novemberében, a Csákányi László Filmszínház filmklubja egy film kapcsán kérte fel 

intézményünket a film vetítését követően a téma feldolgozására. A vetítést követően 

intézményvezetőnk mint terapeuta mutatta be a filmet a jelenlévők számára, a bántalmazás 

földrajza alapján, illetve az intézmény esetkezeléseiből szemléltetésképpen példák kerültek 

bemutatásra, hogy helyi szinten is megjelennek súlyosan abuzált egyének, akit egy egyedi, 

speciális, komplex és hosszantartó segítő folyamat eredményeként lehet csak kimenekíteni 

a bántalmazó környezetből. 

 

2019 decemberében szintén felkérésnek tettünk eleget a Móra Ferenc Városi Könyvtár és 

Múzeum szervezésében. Egy könyv bemutatására került sor, melynek keretében a 

kapcsolati erőszak témája került feldolgozásra. A programon részt vett a rendőrség 

munkatársa, a könyv kiadója, a szombathelyi áldozatsegítő központ, illetve intézményünk 

vezetője mint terápiás munkatárs. 

 

Központunk szervezésében december hónapban a szociális szakmacsoport tagjai számára 

előadást tartott Tuczayné Kovács Beáta a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

szakértői bizottságának elnöke „A gyermekvédelmi rendszer fekete foltjai, amikor a 

rendszer tehetetlen” címmel, melynek keretében interaktív módon történt tapasztalatcsere a 

megjelent szakemberek között. 

 

A Vas Megyei Család és Karrier Pont szervezésében 3 alkalommal részt vettünk a 

Körmendi Gyermekjóléti Központtal közösen a hatékony és konfliktusmentes 

kommunikáció elnevezésű tréningen. A szakmai továbbképzések jó hangulatban teltek, 

melynek keretében önismeretünket is fejleszthettük.  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd és a jelzőrendszeri tagok 

együttműködésének bemutatása: 

 

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok, 

a bölcsőde, az óvodák, az általános iskolák és középiskolák, a pedagógiai szakszolgálat, járási 

gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, egyházak, a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek. A jelzőrendszeri tagok intézményeinek 

képviselői részt vesznek a megrendezésre kerülő Családvédelmi és Egészségnevelő 

Koordinációs Bizottság Szakmaközi megbeszélésein. 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából a Család és Gyermekjóléti 

Szolgáltatás, továbbá a Család- és Gyermekjóléti Központ észlelő-jelzőrendszert működtet. 

A törvény által előírt 6 alkalmat biztosította intézményünk az elmúlt év során a 

szakmaközi megbeszélések keretében. 

 

A jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések száma, a jelzőrendszeri tanácsadó által 

elkészített összesítés alapján: 

 

Összességében elmondható, hogy Szentgotthárdról (25) érkezett a legtöbb jelzés. Ennek 

talán az is az oka, hogy bölcsőde, óvoda és több oktatási intézmény is található a városban. Az 



elszigeteltebb kistelepülésekről érkezett a legkevesebb jelzés, természetesen akadnak 

kivételek. Az oktatási intézményekből főként igazolatlan mulasztásokról, magtartási, 

viselkedési, mentális problémákról (6 gyermek), súlyosabb esetekben deviáns, agresszív 

(1 gyermek) viselkedésről számoltak be. Egyre több a hiperaktív, mentális problémával 

küzdő gyermek. Krízishelyzet, amikor azonnal beavatkozásra volt szükség a jelzés 

tartalma miatt, három alkalommal (2 kiskorú gyermek, 1 személy) történt. Az elszigetelt, 

kisebb lélekszámú településekről főként szociális, egészségügyi, mentális, izolációs, lakhatási 

problémáról számoltak be a jelzések, jóval kevesebb gyermeket érintve. A jelzőrendszeren 

belül a védőnők (5 gyermek), iskolák - ifjúságvédelmi felelősök - (7 gyermek), valamint 

polgármesterek, jegyzők (5 személy), valamint az általában anonimitást kérő 

állampolgárok (5 személy) a legaktívabbak. A védőnői jelzésekben egyre többször fordul 

elő a családon belüli erőszak, a bántalmazás gyanúja (4), ami sok esetben a kiskorú 

gyermekeket is érintette, ha nem is testi, de lelki veszélyeztetettség szintjén megállapításra 

került. A jelzésekre a jelenlegi törvényi vonatkozások értelmében Szolgálatunk öt napon 

belül reagált, súlyos vagy krízishelyzetben még aznap felvette a családdal vagy a jelzett 

személlyel a kapcsolatot, családlátogatás keretében. 

 

A jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések száma, vagyis ki mennyi jelzést küldött 

(halmozott adat): 
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A jelzések száma a probléma jellege szerinti felbontásban (halmozott adat): 

 

 
 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd tapasztalatai 2019-ben járási 

szinten: 

 

A krízisesetek száma: 9 gyermeket érintett, akik esetében ideiglenes hatályú elhelyezésre 

tett javaslatot Központunk. A vezető probléma a szülők közti kapcsolati nehézségek, 

melyek hosszabb folyamatok után életveszélyes állapotokhoz vezettek, a családon belüli 

bántalmazás, továbbá a gyermekek súlyos fizikai, lelki elhanyagolása, a szülők terhelt 

pszichés állapota. 9 gyermek esetében alakult ki krízis helyzet, amit a Központ 

kompetenciájának megfelelően igyekezett kezelni.  
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Védelembe vételek tapasztalatai: 

 

Járási szinten a védelembe vett gyermekek száma 34 fő. A védelembe vételi javaslatok 

esetében a szülői bántalmazás - fizikai, lelki -, a szülői elhanyagolás, a tankötelezettség 

elmulasztása, a gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, az egészségügyi, 

illetve a lakhatási veszélyeztetettség, miatti veszélyeztetettség okai szerepeltek a 

javaslatokban, a fokozatosság elvét szem előtt tartva. A jelzőrendszerrel folyamatos és 

szoros kapcsolat valósult meg a veszélyeztetettségben élő kiskorúak élethelyzetének 

figyelemmel kísérése érdekében, az elkészített gondozási nevelési terv alapján, az 

esetmenedzserek, illetve a tanácsadó által. A Járási Gyámhivatal felé a szükséges 

felülvizsgálatok megvalósítása érdekében Intézményünk a komplex szakvéleményt minden 

esetben megküldte a meghatározott felülvizsgálatokra, szükség esetén rendkívüli 

felülvizsgálatot kezdeményeztünk a védelembe vett gyermek veszélyeztetettségének a 

súlyosbodására vonatkozóan, 7 kiskorú esetében. 

 

Nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartás: 

 

Az érintett gyermekek száma 15 fő. Az érintett gyermekvédelmi gyámokkal, a 

nevelőszülőkkel, a nevelőszülői tanácsadókkal folyamatos kapcsolattartás valósult meg az 

esetmenedzserek és a tanácsadó kolléga által. A törvényi előírásnak megfelelően félévente, 

illetve évente elkészítettük a komplex felülvizsgálati iratanyagainkat a Járási Gyámhivatal 

számára. Az érintett szülőkkel való tevékenység során figyelemmel kísértünk két fontos 

tényezőt: a szülő-gyermek kapcsolat alakulását, illetve a szülő életkörülményeiben 

bekövetkezett változásokat. Tapasztalataink szerint a nevelésbe vett gyermekek szülei a 

komplex segítségnyújtás ellenére sem motiválhatók arra, hogy ismét „jó szülővé” 

váljanak. A gyermekikkel való kapcsolattartás gyakorisága az idő előrehaladtával 

csökken és egyre inkább ritkul. Ezáltal a nagykorúság betöltésével kerülnek ki a 

gyermekek az állami rendszerből, többnyire nem kérik az utógondozásukat. 

 

Családba fogadás tapasztalatai: 

 

2019. évben 9 családba fogadott gyermekkel tartottunk kapcsolatot. Az érintett kiskorúak 

nagy része a kistérségi községekben él, az apai nagyszülő gondozásában, otthonában. Mivel 

a gyámként kirendelt nagyszülők a koruknál fogva ügyeik vitelében segítségre, 

érdekképviseletre szorulnak, az érintett esetmenedzser tartja a jelzőrendszerrel a 

kapcsolatot, figyelemmel kíséri a gyermekek megfelelő ellátását, az éves felülvizsgálat 

keretében elkészíti a komplex szakvéleményt a családba fogadás fenntartására, 

esetlegesen a megszüntetésére, bekéri a jelzőrendszeri tagok írásos tájékoztatóját és 

megküldi a Járási Gyámhivatal részére. Tapasztalataink szerint, amíg a nagyszülők 

egészségi állapota lehetővé teszi, alkalmasak a gyámi tisztség teljes körű betöltésére. 

 

Egyszeri esetkezelés tapasztalatai: 

 



A hatóság közeli tevékenységünk keretében foglalkozunk azokkal a gyámhivatali végzés 

alapján történő felkérésekkel, melyek során környezettanulmányokat, tájékoztatókat, 

szakmai véleményeket készítünk a veszélyeztetettség feltérképezése érdekében, 

esetmegbeszélést, illetve esetkonferenciát szervezünk. Azoknál a gyermekeknél, ahol nem 

állapítunk meg veszélyeztetettségre utaló tényezőket, nem teszünk javaslatot semmilyen 

gyermekvédelmi intézkedés megtételére a Hatóság felé. Az elmúlt évben 7 esetben tettünk 

„nemleges javaslatot” a gyámhivatal felé. 

 

Óvodai, iskolai szociális segítő munkás tapasztalatai: 

 

Az iskolai és óvodai szociális segítői munka a Szentgotthárdi járás mind a 18 köznevelési 

intézményében megvalósul. A munkakörben két főt foglalkoztatunk, jelenleg az egyik 

munkavállaló tartós távolléte miatt egy fő látja el a szakmai feladatot. Az intézményekben 

kétheti rendszerességgel, egy alkalommal valósulnak meg a fogadóórák, a tanulók, szülők 

és pedagógusok ezen időpontokban is felkereshetik az óvodai és iskolai szociális segítőt. 

Ezenkívül probléma esetén folyamatos a kapcsolattartás az intézményekkel telefonon, 

személyesen és email-ben is. 

A tevékenységek 66 %-át a fogadóórák, valamint az egyéni segítő beszélgetések teszik ki. 

Jelentős arányban jelenik meg a konzultáció és az információnyújtás, valamint a prevenciós 

csoportmunka. 

Egyéni segítő beszélgetéseken 10 gyermek vett részt rendszeresen. A 10 főből 5 gyermek 

védelembe vétel alatt áll, 3 fő alapellátott és 2 fő családba fogadott. A felmerülő 

problémák változatosak, de legnagyobb arányban a magatartás- és teljesítményzavar (53%), 

szülők vagy család életvitele (22%) és a gyermek intézménybe való beilleszkedésének 

nehézsége (17%) jelenik meg. 

 

Szociális diagnózis készítő esetmenedzser tapasztalatai: 

 

A diagnózis felvétele a szociálisan rászoruló egyén segítségnyújtásának a feltérképezésére 

és szükségleteinek meghatározására szolgál. A diagnózis készítése azon folyamat, amely 

megalapozza az egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv elkészítését, amelynek során képet 

kaphatunk az egyén aktuális helyzetéről és állapotáról. A diagnózis egyfajta értékelési 

folyamat, amelyben az egyén életútját, önmagáról alkotott képét és a vizsgálatok eredményeit 

a diagnózist készítők és maga az érintett személy összeveti. Az elmúlt év során a szolgáltatás 

területén dolgozó kollégák 6 esetben kérték a szociális diagnózis felvételét. A találkozások 

az egyénnel rendszerint az intézményben történtek, strukturált interjú alapján. Minden 

esetben az egyénnel egyszeri találkozáson kívül az esetgazdával is történt esetkonzultáció 

a szubjektív és objektív tapasztalatok megvitatása céljából. Az értékelő lap elkészítését 

követően a családsegítő kollégával egyeztetésre kerültek az egyén feladatai, ami az 

élethelyzetének jobbá tételéhez szolgált. A diagnózis felvétele és készítése során gyakorta 

tapasztalható, hogy az esetgazda az egyén megsegítésének érdekében ugyanazokat a 

feladatokat írja elő a cselekvési terv alapján, melyet az esetmenedzser rögzít az értékelő 

lapon feladatként. A diagnózis felvétele arra viszont jó célt szolgál, hogy egy másfajta 



szemlélet, struktúra mentén közelíti meg az egyén élethelyzetét, ezáltal az esetgazda plusz 

információkhoz is juthat a kliensével kapcsolatban. 

 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás tapasztalatai Szentgotthárd közigazgatási 

területén: 

 

Szentgotthárd közigazgatási területén az elmúlt év során 141 személlyel - ami 85 

családot jelent – kerültünk kapcsolatba. Ebből alapszolgáltatás keretében 76 személlyel 

álltunk kapcsolatban a 2019-es év folyamán. Ebből 14 családdal alapellátás keretein belül 

tartottuk a kapcsolatot, mivel ezen családok esetében felmerült a kiskorú gyermekek 

veszélyeztetettsége. A Központ által két család esetében bevonásra került a szociális 

segítő tevékenység nyújtása. A klasszikus családsegítés keretében 16 személlyel, illetve 

családjával valósult meg a szociális segítő tevékenység. Egyszeri esetkezelés keretében 65 

személlyel kerültünk kapcsolatba, ami 53 családot jelent. 

 

A gyermekjóléti alapellátás keretében kapcsolatban álló családok közül négy család esetében 

8 kiskorú gyermek súlyos veszélyeztetettsége és elhanyagolása miatt a Család- és 

Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel éltünk. Egy család esetében a családi kapcsolati 

konfliktusok, szülők életviteli problémái, a lakhatási veszélyezettség miatt a kiskorú 

gyermekek veszélyeztetettsége súlyosbodott, ami miatt jelzéssel éltünk a központ felé. 

A másik családban 3 kiskorú gyermek nevelkedik, a szülők közötti konfliktus 

felerősödött, több alkalommal ez a gyermekek előtt történt, így indokolt volt a jelzés a 

Központ felé.  

Egy család esetében pedig a szülők életvitele, családi konfliktus miatt éltünk jelzéssel, ez 

esetben 2 kiskorú gyermek volt érintett. 

A negyedik család esetében a szülői elhanyagolás miatt vált elsődlegesen veszélyeztetté egy 

kiskorú gyermek, mely miatt szükségessé vált a Központ bevonása. 

 

A Központ által 3 család ügyében, ahol a kiskorú gyermekek védelembe vételére került 

sor, az alapszolgáltatás bevonásra került a szociális segítőmunka nyújtása céljából. Ezen 

családoknál elsődlegesen a megfelelő szülői attitűd kialakításában, a szociális nehézségek 

feloldásában, valamint ügyintézésben nyújtottunk segítséget. A családgondozás 

folyamatában az esetmenedzser/tanácsadó kollégával folyamatos volt az együttműködés, 

konzultáció a családok ügyében. Tavaly az alapellátott családok, majdnem fele esetében 

szükséges volt a Központ felé jelzést tenni hatósági intézkedés céljából.  

 

A családsegítés területén a szociális problémák, egészségügyi problémák halmozott 

jelenléte miatt több alkalommal súlyos anyagi nehézségeket tapasztaltunk, és javaslattal 

éltünk a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal felé. Egy egyedülálló személy 

élethelyzete nagyon nehezített volt, halmozott problémával küzdött: foglalkoztatási, anyagi 

probléma, tartós betegség. Segítséget nyújtottunk a szociális ellátórendszerbe jutásához. Egy 

alkalommal jelzéssel éltünk az önkormányzat felé magasabb összegű rendkívüli 

települési támogatás elérése céljából, mely által a kliens minimális megélhetése 



biztosítottá vált, önkormányzati bérlakásba tudott költözni, így a kiadásai csökkentek. Egy 

másik személy esetében életviteli problémák, nehezített lakáskörülmények, 

foglalkoztatási probléma, anyagi probléma miatt nyújtottunk folyamatos támogatást. A 

kliens gondnokság alatt állt, így a Járási Gyámhivatallal, valamint gondnokával rendszeres 

kapcsolattartás valósult meg. Emellett a Városi Gondozási Központtal is együttműködtünk a 

kliens élethelyzetének javítása érdekében. 

 

A 2019-es év folyamán az észlelő és jelzőrendszer 15 kiskorú gyermek és 12 felnőtt 

személy esetében élt jelzéssel. A jelzőrendszer tagjait igyekszünk bevonni az esetkezelés 

folyamatába, a komplex segítségnyújtás érdekében. 

 

Több személy/család esetében jelzést tettünk a Központ felé a speciális szolgáltatások 

igénybevétele céljából. Ezen szolgáltatások helybeni elérése megkönnyíti a családok 

élethelyzetét., továbbá szakmai segítséget nyújt a kollégák számára egy-egy eset kapcsán. 

 

Az egyszeri esetkezelések területén kiemelendő, hogy egy személy esetében a helyi 

Karitász élt jelzéssel, súlyos egészségügyi és anyagi probléma miatt. Egészségügyi 

állapota miatt otthonában történő ápolása, kezelése nem tudott megvalósulni. Természetes 

támasszal rendelkezett, azonban tőle megfelelő segítség nem volt elvárható életviteli 

problémája miatt. A háziorvossal együttműködve a jelzett személy kórházba került. Anyagi 

támogatásokhoz való hozzájutásban nyújtottunk segítséget.  

Több esetben is tapasztalható, főként idős, egyedül élő személyek esetén, hogy természetes 

támaszok nincsenek, vagy ha vannak, nem elérhetőek, így szükségessé válik mesterséges 

támasz bevonása pl. Városi Gondozási Központ.  

Az egyszeri esetkezelések során továbbra is az információnyújtás és az ügyintézésben való 

segítségnyújtás a hangsúlyos.  

 

Az eltelt időszakban az Önkormányzat felkérésére 2 család esetében környezettanulmány 

készítésére került sor a kiskorú gyermekek hátrányos helyezte ügyében, valamint 2 

felnőtt személy esetében került sor környezettanulmány felvételére. 

Három család esetében javaslattal éltünk az Önkormányzat felé rendkívüli települési 

támogatás ügyében, mindkét alkalommal pozitív elbírálásban részesült javaslatunk. 

1 idős személy ügyében Budapest Főváros Kormányhivatala megkeresésére készítettünk 

környezettanulmányt, a megfelelő lakókörülmények és családi kapcsolatok feltérképezése 

céljából. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye a szociális segítő 

tevékenysége során 7 család esetében rendkívüli települési támogatás ügyében javaslatot 

tett a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal felé, 3 esetben kifejezetten a téli 

tüzelő biztosítása érdekében. Az intézmény által tett javaslatok pozitív elbíráslásban 

részesültek. 

 

Az Önkormányzat által nyújtott szünidei gyermekétkeztetésről tájékoztatták a családsegítő 

kollégák a gyermekes családokat, célzottan azokat, ahol hátrányos helyzetű gyermek, 



rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 

kiskorú nevelkedik. 3 család részére nyújtottunk tájékoztatást Szentgotthárd 

vonzáskörzetében.  

 

 

Önkéntes munka lehetőségének biztosítása: 

 

2019. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk munkánk során az önkéntesek bevonására. 

6 fő végzett önkéntes tevékenységet az FHT-ra való jogosultság feltételeként, az 

Intézmény területén. Az önkéntes munkát vállalók, az ellátásuk tovább folyósításának 

érdekében, megkapták a szükséges igazolást a teljesített 30 napról. 

 

Az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok száma 8 fő volt, akik az előző évhez 

hasonlóan részt vettek az egyhetes Menő Manó nyári napközbeni táborunkon, mely az 

ellátási területen lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára került megszervezésre. A 

középiskolások a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumból, illetve a Szombathelyi 

Műszaki SZC Savaria Szakgimnáziuma és Kollégiumából naponta 5 órát töltöttek az 

intézményben, segítettek a gyermekeknek szervezett program lebonyolításában, a 

gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek igazoló dokumentumot kaptak az önkéntes munka 

teljesítéséről Intézményünktől. 

 

Jövőbeni célok: a 2020-as év során a szociális feltérképezés keretébe megkeressük az észlelő 

és jelzőrendszer tagjait, elsődlegesen szociális szempontból rászoruló személyek/családok 

feltérképezése céljából.  

 

Megvalósult prevenciós programjaink: 

 

Központunk 2019. június 24. és 2019. június 28. között szervezte meg hagyományos 

napközbeni táborát, melyben a helyi és a kistérségben lakó hátrányos helyzetű gyermekek 

20 fővel vettek részt. A jogszabályi változásokat figyelembe véve történtek meg a tábor 

szervezési feladatai, mindez a Népegészségügyi Osztálynál is bejelentésre került. A tábor 

programjának felépítése során fontos szempont volt, hogy a résztvevők számára maradandó 

élményeket nyújtsunk, sokrétű színes tevékenységeket kínáljunk. A hét folyamán a 

Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulói közül 8 fő érkezett hozzánk közösségi szolgálatot 

végezni, melynek során segítettek a gyermekek felügyeletében, a gondozási feladatokban, 

valamint a kézműves és egyéb tevékenységek alkalmával. Többen közülük nagyon jó 

kapcsolatot alakítottak ki a gyermekekkel.  

Az Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából minden nap friss gyümölcsöt tudtunk kínálni a 

gyermekeknek, hozzájárulva egészségük megőrzéséhez, valamint az egészséges életmód 

kialakításához. Programjaink során lehetőséget kaptak a gyermekek különböző kézműves 

foglalkozások során kreativitásuk kibontakoztatására, fejlesztettük kézügyességüket, 

ízlésüket. A csapatok közötti kvízjátékok és konstruáló játékok kapcsán megtapasztalhatták az 

együttműködés, a közös munka örömét, fejlődtek a szociális kompetenciáik. Mozgásos 

tevékenységek alkalmával sorversenyeket szerveztünk, fogó-futójátékokkal valamint 



labdajátékokkal ismerkedhettek. Az Egészségfejlesztési Iroda támogatásának 

köszönhetően Huszár Vanda testnevelő tanár tartott a táborozóknak zenés tornát, valamint 

vidám váltóversenyt. A Vas Megyei Polgárőrszövetség által szervezett délelőtti interaktív 

foglakozáson Méhes Attila, a Kőszegi Polgárőr Egyesület elnöke segítségével képet kaptak a 

polgárőrök tevékenységéről, áldozatos munkájáról, mindezt megtörtént eseményekkel 

tarkítva. Játékos feladatra is sor került, ahol megismerkedhettek azokkal a telefonszámokkal, 

melyeket baj esetén kell hívni. Betekintést kaptak egy „drogtáska” rejtelmeibe, majd a 

polgárőr autó kipróbálása és ügyességi verseny következett.  

A hét közepén a Szentgotthárd Spa & Wellness Fürdő jóvoltából közös strandoláson vettek 

részt a táborozók. Az egész napos programon a vízi játékok mellett kipróbálhatták a 

csúszdákat is. A vízi tevékenységek során a gyermekek gyakorolták a felállított szabályok 

betartását, megértették azok fontosságát. A pénteki nap is tartalmasan telt, a SZET Kft. 

támogatásával az Alpokalja Kempingben tarthattuk táborzáró napunkat. A nap végén apró 

ajándékkal és oklevelekkel leptük meg a gyermekeket. 

 

A Gyermekfelügyeleti hetek programjai, tapasztalatai: 

 

A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is két alkalommal került sor a 

gyermekfelügyeleti hetek megszervezésére, megtartására. Az első felügyeleti hetünkre 2019. 

július 22-26. között került sor. A programok elsődlegesen hátrányos, illetve halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek részére lettek megszervezve. A gyermeklétszám 12 fő volt. 

Szigligeti kirándulásunkat 2019. július 22-re szervezetük, melynek megvalósulást az 

Egészségfejlesztési Iroda Szentgotthárd (EFI) által nyújtott támogatás tette lehetővé. 

A kirándulás során a gyermekek sok élménnyel és ismeretekkel gazdagodtak: bővültek 

történelmi, helyrajzi ismereteik. Egy valódi időutazás részesei lehettek a várban történő 

barangolás által. A délután balatoni fürdőzéssel telt, a gyermekek nagy örömmel játszottak a 

vízben, mely lehetőséget adott a közösségi élmény fejlesztésére. A vízi programok során 

fejlődött szabálytudatuk, felelősségtudatuk.  

A hét többi napján kézműves foglakozás, játszótéri program, aszfaltrajzverseny, közös 

pizzázás is színesítette a programot. A gyermekek nagy örömére egy napot eltöltöttünk a 

szentgotthárdi élményfürdőben is. 

A második felügyeleti héten 11 gyermek vett részt. Színes programjainknak köszönhetően 

ez a hét is nagyon mozgalmasan telt. A Hársas-tónál a fürdőzés mellett a Kocsis Balázs és 

felesége által üzemeltetett lángososnál mindenki kedvére fogyaszthatott a hagyományos és az 

újragondolt lángosokból. 

Az Őr-Nyék Hagyományőrző Alapítvány támogatásával a hét további programjait a 

hagyományőrzés jegyében szerveztük: rendhagyó történelem óra, népi motívumokkal díszített 

kavics készítés, élményfestés. Ezen a héten sem maradhatott ki a jól megérdemelt fürdőzés. A 

hagyományőrzés szellemében kirándulást tettünk a rábahídvégi Csodaszarvas 

Tájparkba. 

További megvalósult prevenciós programunk a Húsvétváró foglalkozás, a Karácsonyi 

kézműves foglalkozás illetve egy módszertani tanulás, melyek az intézményben kerültek 

megszervezésre. 

 



3.2. Gyermekek napközbeni ellátása 

 

A gyermekek napközbeni ellátását a SZEOB Tótágas Bölcsőde biztosítja. Az intézmény 

fenntartója a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa. 

Alábbiakban közöljük az intézmény tájékoztatását a 2019. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásáról: 

 

Az év folyamán 230 napos nyitva tartási idővel 114 gyermek vette igénybe a bölcsődei 

ellátást, ebből az óvodai nevelésbe távozottak száma 48 fő. A bölcsődei ellátásban részesülő 

gyermekek a működési engedélyben felsorolt ellátási területekről érkeztek. A napközbeni 

ellátás keretében biztosított szolgáltatás időtartama a szülő munkarendjéhez igazodik, 12 órás 

nyitvatartási renddel. 

A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek szakszerű nevelését, gondozását 5 csoportban 

68 férőhelyen biztosítjuk. A gyermekek harmonikus testi-lelki fejlődését 11 fő szakképzett 

(ebből 4 fő diplomás) kisgyermeknevelő és 3 szakképzett bölcsődei dajka segíti. 

 

A 2019.01.01-2019.12.31. között eltelt időszak adatai: 

 bölcsődébe felvett gyermekek száma: 114 fő 

 nem étkező 1 fő (speciális diétája miatt otthonról étkeztetett) 

 ingyenes étkezésre jogosult 63 fő, ebből: 

- 3 fő  (tartós beteg), 

- 20 fő (nagycsaládos), 

- 38 fő (a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a jövedelmi 

helyzet miatt). 

A bölcsődei ellátás iránti nagy igénybevételi hajlandóság miatt a gyermekek felvétele 

folyamatosan, szeptember, október, november hónapokban történt, így már a nevelési év 

elején minden rendelkezésre álló férőhelyet betöltöttek a szolgáltatást igénybevevők. 

Hátrányos helyzetű gyermek, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermek nem járt bölcsődébe, de ellátunk 2 fő korai fejlesztésben részesülő 

gyermeket, illetve 3 fő védelembe vett gyermeket. 

A felvételi kérelmek benyújtásakor döntő indok, hogy mindkét szülő dolgozik, de nagyon 

fontos prioritás a gyermekek szociális háttere is (gyermekét egyedül nevelő szülő, 

ingerszegény, elhanyagolt környezet, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 3 vagy több 

gyermek a családban). 

 

A bölcsődébe járó gyermekek különféle szociális háttérből érkeznek, szinte minden réteget 

képviselve, mely lehetővé teszi, hogy az eltérő kultúrából érkezők jól integrálódjanak, 

szocializálódjanak, így már a korai életszakaszban fontos társadalmi értékek közvetítésére 

nyílik lehetőség. 

A nevelő-gondozó munkánk során a tudatos, átfogó és hatásos preventív tevékenység 

megvalósítására törekszünk. A tudatosság a gyermek, a család megismerésével 

(családlátogatás, szülői értekezlet) kezdődik, a nevelő-gondozó munka tervezésével 

folytatódik. 



A prevenciós tevékenység kulcsembere a kisgyermeknevelő, aki nagymértékben segíti a 

gyermekvédelmi felelős munkáját. A beszoktatás előtt a családlátogatás során 

környezettanulmányt készít. 

 

A gyermekvédelmi felelős éves munkaterv alapján látja el feladatát. A nevelési év elején 

elkészíti munkatervét, csoportonként felméri a gyermekek családi körülményeit, szociális 

helyzetét. 

Fokozott figyelemmel kíséri, a hátrányos helyzetű családok sorsának alakulását, kéri a 

kollégák jelzéseit, ha a gyermek fejlődésében negatív változást tapasztalnak. 

Esetenként a rászoruló családoknak ruhát, cipőt, játékot oszt ki, a tavalyi évben erre 1 

alkalommal volt lehetősége (szülői felajánlás révén). A Család- és Gyermekjóléti Központ 

felé az éves munkájáról beszámolót készít. 

 

2019. évben: 

 1 alkalommal 3 gyermekről készült pedagógiai jellemzés (a Szentgotthárdi Járási 

Hivatal Gyámügyi- és Igazságügyi Osztály kérésére). 

  3 gyermekről készült 1-2-1 alkalommal pedagógiai jellemzés (a Család- és 

Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd részére). 

 1 alkalommal 1 gyermek esetében a központ által kezdeményezett esetmegbeszélésen 

vettünk részt. 

 2018 szeptemberétől a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

együttműködési megállapodás keretében szociális munkát biztosít a bölcsődében. A 

szülőket írásban tájékoztattuk-e szolgáltatás igénybevételi lehetőségéről. 

 

A nevelési év elején a gyermekvédelmi felelős a kisgyermeknevelőkkel elkészíti a 

szülőcsoportos beszélgetés témáinak tervezetét, melyek az egészséges életmódra, 

szemléletváltásra fókuszálnak prevenciós programként. 

A háromhavonta megtartott szülőcsoportos beszélgetések során a szülők nevelési, 

életvezetési tanácsokat kapnak. A beszélgetésekre több alkalommal szakembereket kértünk 

fel, gyermekorvost, pszichológust. 

A szülői kompetencia fejlesztésére, egészségvédelemre, az egészséges életmód 

megalapozására törekszünk akkor, amikor pszichopedagógust (Kovácsné Bulin Andrea) 

kérünk fel, hogy előadás keretében minél több információval lássa el a szülőket. 

Bár a szülők anyagi, családi gondjait nem tudjuk megoldani, a gyermekek gondozása, 

nevelése, fejlesztése alkalmat adhat az elvárható szülői magatartás formálására. A családok 

értékrendjének, szokásainak elfogadása, az esetlegesen eltérő nevelési elvekben a közös 

pontok megtalálása, egyeztetése együttműködésünk alapját képezik. 

A kisgyermeknevelők részéről többlettörődés, egyéni bánásmód biztosítása a meghatározó a 

nevelő-gondozó munka során, miközben tiszteletben tartják a szülők gyermekneveléssel 

kapcsolatos kulturális sajátosságait, hagyományait, szokásait. 

 

Kapcsolattartás 

A gyermekvédelmi felelős munkáját nem fogadóóra keretében végzi, de a szülők a 

problémáikkal felkereshetik személyesen a bölcsődében, a segítő beszélgetéshez külön 



helyiséget tudunk biztosítani. A gyermekjogi képviselő, a gyermekvédelmi felelős 

elérhetősége a gyermekátadók faliújságjain jól látható helyen megtalálhatók. Az észlelő-

jelzőrendszer külső tagjaival igyekszik kialakítani pozitív, hatékony kapcsolatot, indokolt 

esetben felveszi a kapcsolatot a Család- és Gyermekjóléti Központtal. 

A havonként megrendezett koordinációs üléseken részt vesz, az ott hallottakat és a 

gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi változásokat ismerteti a kisgyermeknevelőkkel. 

Célja a gyermek jogainak védelme. az esélyegyenlősség megteremtése, ennek érdekében a 

jelzőrendszer tagjai egymás munkáját megismerve, támogatva, kiegészítve dolgoznak. 

 

Egészségvédelmi feladatok ellátása 

A nevelő-gondozó munkánk egyik alapfeladata az egészségvédelem, az egészséges életmód 

megalapozása, a helyes szokások kialakítása (gyümölcsnapok bevezetése, só-szoba, 

tornaterem használata). A 15/1998 (IV. 30.) NM rendeletnek megfelelő óraszámban dr. Tőkés 

Emma gyermek szakorvos biztosítja a gyermekek egészségügyi ellátását. A bölcsődeorvos a 

nevelési év elején illetve 3 havonta fejtetvességi szűrővizsgálatot végez. 

 

Érdekképviseleti Fórumot működtetünk a gyermekek védelméről szóló törvény 35. §-ának 

megfelelően. A fórum tagjait 3 fő szülő, 1 fő kisgyermeknevelő alkotja, illetve a fenntartót is 

1 fő képviseli. A szülők érdekeit képviselő szülői tagokat az összevont szülői értekezleten 

választja meg a szülői közösség. 

A gyermek szülője vagy törvényes képviselője, továbbá a gyermek érdekeinek védelmét 

ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek 

az intézmény vezetőjénél vagy érdekképviseleti fórumánál az ellátást érintő kifogások 

orvoslása érdekében, a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói 

kötelezettségszegése esetén. 

Bölcsődénkben az ellátás tekintetében a szülők nem éltek panasszal, a fórumnak 

panaszkezelés céljából nem kellett üléseznie.  

Az érdekképviseleti fórum tagjainak a neve, elérhetősége az átadókban kifüggesztésre került. 

Házirendünk és egyéb belső szabályzóink nyilvánosak, a szülők számára elérhetők. 

 

A bölcsődei ellátásban, az ellátást nyújtónak és az igénybevevőnek egyaránt érdeke a jó 

színvonalú ellátás megvalósítása. A hatékony együttműködés alapja a két nevelési szintér 

kölcsönös és sokoldalú megismerése, az igények és a vélemények feltárása. 

Ilyen megfontolásból terveztük és tervezzük a bölcsődekóstolgató megrendezését a városban 

és a kistérségben élő kisgyermekes családok számára. A 2019. április 28-án tartott 

bölcsődekóstolgatóra 38 gyermeket hozott el 76 szülő és 3 nagyszülő. 

Feladatunknak érezzük, hogy támogassuk a családi funkciók teljesítését, hozzájáruljunk a 

gyermekek és családjaik jólétéhez. 

 

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatai, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások 

 



Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzésre a tárgyévben nem került sor. 

 

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

 

Összességében elmondható, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ esetkezelései során 

a jelzőrendszeri tagok aktív munkája, illetve a fenntartó hatékony támogatása 

maximálisan segítette a Központ munkáját. A törvényi, a szakmai elvárásokat 

folyamatosan figyelemmel kísérik, szakmai napokon, konzultációkon, különböző 

tanácskozásokon vesznek részt annak érdekében, hogy a szakma „kihívásaira” legjobb 

tudásuk szerint reagáljanak. 

 

Tevékenységük során a megváltozott társadalmi körülmények és egyéb tényezők 

következtében egyre több problémás egyénnel, gyermekkel, családdal találkoznak, az 

oktatási intézmény és a családsegítés szerepe megnő. A jelzőrendszer működtetése 

kiemelkedő, az óvodai és iskolai szociális segítők jelenléte elsődleges prevenciót 

eredményez. A szociális diagnózis hozzásegíti a klienst, illetve a segítőt, hogy egy átfogó 

értékelést kapjon arra vonatkozóan, hogy melyek azok a szükségletek kielégítésére 

szolgáló feladatok, mellyel az egyén élethelyzete javítható. A 2020-as évben kerül 

elkészítésre a  szociális térkép, a lakosság (demográfia, jövedelmi helyzet, anyagi 

körülmények, gazdasági aktívitás, kulturális tőke, egészségügyi állapot, devianciák, 

lakásviszonyok, kapcsolati hálók) helyzetét, problémáit fogalmazza meg. 

 

A Központ az előző évekhez hasonlóan a 2020- évben is törekszik a gyermekek, az egyének, 

a családok érdekeit szem előtt tartva, egyéni esetkezelés alapján, a szociális munka és a 

mentálhigiéné módszerével végezni munkáját. 

 

 

6. A bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégia főbb pontjainak bemutatása 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiája három 

prioritást jelöl meg, melyek a jövőbeni bűnmegelőzési, közbiztonsági munkát meghatározzák: 

prevenciós programok, közterületi jelenlét fokozása és az ifjúságvédelem. Utóbbi az egyik 

legfontosabb feladat a bűnmegelőzés terén: nem csak az ifjúság áldozattá válásának 

megakadályozásáról van itt szó, hanem ugyanilyen fontos cél annak megelőzése, hogy 

bűnelkövetőkké váljanak. 

 

A fiatalokra, kiskorúakra leselkedő egyik legnagyobb veszélyként a drogveszélyt jelöli meg a 

dokumentum. A kábítószer Szentgotthárdon jelen van, annak „kemény”drog formája egyelőre 

nem jellemző. Évente változó számban fedez fel a rendőrség használókat, terjesztőket, 

termelőket. A probléma ellen mindenképpen fel kell lépni rendőrségi eszközökkel is, 

megelőzéssel is. 

 



A Szentgotthárdi Rendőrőrs a bűnmegelőzés érdekében fokozott figyelmet fordít a 

társszervekkel és az önkormányzattal való együttműködésre. Az általános iskolában az 

„Iskola rendőre” program, a gimnáziumban bűnmegelőzési tanácsadó működik, ezek 

keretében ad a rendőrség a bűncselekményekkel és a drogmegelőzéssel kapcsolatban az 

intézményekben tanulóknak tájékoztatást. Továbbra is kiemelten kezelik a családon belüli 

erőszak jelenségét és az ehhez kapcsolható kiskorú veszélyeztetése bűncselekményét. 

 

A Stratégia is leszögezi, hogy a Rendőrőrs legfontosabb célkitűzései között szerepel a 

közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek számának és súlyossági fokának 

csökkentése. A feladatok végrehajtása érdekében a Baleset-megelőzési Bizottság propaganda 

tevékenységet folytat. A szeptemberi iskolakezdés kapcsán elrendelt, az iskolák környékének 

fokozott ellenőrzését célzó akciót a polgárőrök segítségével végzik. 

 

A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrsétől kapott tájékoztatás alapján 

szentgotthárdi illetőségű fiatal- vagy gyermekkorú személy a vizsgált időszakban a Körmendi 

Rendőrkapitányságon nem került gyanúsítottkénti felelőségre vonásra. 

Viszont egy szentgotthárdon lakó, 2020 augusztusában született fiatalember az év során 

Rédicsen követett el életveszélyt okozó testi sértést (kerékpározó személyt kővel fejbe 

dobott). Vele szemben más ügyben (2019-ben iskola előtti verekedéssel megvalósított 

garázdaság miatt) a Körmendi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya is folytat eljárást, de de 

gyanúsítottkénti kihallgatására még nem került sor. Jelzett személy a társadalmi normákat 

nem követi, beilleszkedési zavarai vannak, az elmúlt években több hatóság folytatott vele 

szemben eljárásokat különböző kisebb súlyú cselekmények miatt. 

 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

 

A Szentgotthárdon működő civil szervezetek jelentős része foglalkozik a gyermekekkel és az 

őket érintő területekkel. A gyermekekhez kapcsolódó feladatok közül leginkább a nyári 

táboroztatásból veszik ki a részüket, s ehhez az Önkormányzat is nyújt anyagi támogatást a 

Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap terhére. Mindezt az alábbi táblázatban 

foglaltuk össze: 

Ikt. sz. 
Határoza

t száma 
Szervezet Támogatás tárgya 

Támog

atás 

összege 

SZT/173-

23/2019. 
74/2019.  

Szentgotthárdi 

Nyugdíjas Egyesület  

Juniális, avagy 

nagyszülők és unokák 

sportnapja 

35000 

SZT/173-

24/2019. 
74/2019.  

Evangélikus 

Egyházközség 
Hittantábor 192000 

SZT/173-

26/2019. 
74/2019.  

Iskolánk Tanulóiért 

Alapítvány 
Gyereknap 120000 

SZT/173-

27/2019. 
74/2019.  

Nyugdíjas Pedagógusok 

és Barátaik Egyesülete 

Patronált gyerekek 

kirándulása 
60000 

SZT/173-

29/2019. 
74/2019.  Rábafüzesért Egyesület  

Gyereknap és Szent Iván 

éj 
40000 



SZT/173-

50/2019. 
123/2019. SZEMLE Egyesület Ifjúsági alkotótábor 146000 

SZT/173-

52/2019. 
123/2019. 

A Szentgotthárdi 

Muzsikáért Alapítvány 
Művészeti tábor  300000 

SZT/173-

53/2019. 
123/2019. 

Nagyboldogasszony 

Plébánia 
Nyári hittantábor 250000 

SZT/173-

55/2019. 
123/2019. 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 
Olvasótábor 100000 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület egész évben szervez programokat a gyermekek 

részére. A 2019. évi ilyen programjait az alábbiakban részletezzük: 

 

Február 26-án a MeseKapu gyermekszínházi bérlet keretében a Kalimpa Színház: 

Királykisasszony cipője című darabot láthatták a gyerekek 10.00 és 14.00 órai kezdettel 

a Színházban. Eladott jegyek száma: 457 darab. 

 

Március 2-án Télűző Farsangi Mulatság és fánksütő verseny volt. A farsangi mulatság 

JátszóKapuval indult, ahol a gyerekek bohócos díszeket, kiszebábot és álarcokat 

készíthettek maguknak. A jókedvet Mutyi bohóc biztosította, aki egy fergeteges farsangi 

műsorral kápráztatta el a nézőit. Az ötletes jelmezeiket egy felvonulás keretein belül 

mutathatták meg a gyerekek. A jelmezverseny eredményhirdetése előtt a 

legszerencsésebbek ajándékokat nyerhettek a tombolán, majd a napot fánk party-val 

zárták. 

 

Április 9-én rendezték meg az Aranykapu zenekar koncertjét 10.00 és 14.00 órakor a 

MeseKapu gyermekszínházi bérleten belül. Az interaktív koncerteken zongora-, gitár, 

nagybőgő, harangjáték, cajon, udu és egyéb ritmushangszerek is kísérték a nép- és 

gyermekdalokat, mondókákat. Eladott jegyek száma: 305 darab. 

 

Április 18-án, a tavaszi szünet első napján egész napos tavaszi játszóházba várták a 

gyerekeket. A gyerekek tojást festettek, tojástartót és húsvéti üdvözlőlapot készítettek. 

A mesemozi és locsoló versmondó verseny is nagy sikert aratott. A napot tojásvadászat 

és nyusziteke zárta. 

 

Május 26-án, a Színház környékén megrendezett Városi Gyermeknapon idén is rengeteg 

programmal várták a kicsiket és nagyokat. 15.00 órakor a Partium AMI évzáró néptánc 

műsorával indult a rendezvény, majd a SZVSE tornaszakosztály tornászai, a Lufi 

Együttes és a Mesebolt Bábszínház szórakoztatta a közönséget. A délután folyamán 

még ugrálóvárak, elektromos kisautók, csillámtetoválás, lovagoltatás, kézműves 

játszóház és szerencsekerék várta a rendezvényre érkező aprónépet. 

 

Október 30-án került sor az Őszi szünidei JátszóKapura. Egy kis kutyasimogatás után 

elkészültek a halloweeni lámpások, melyekkel visszavárták a gyerekeket a másnap esti 

Tökparti jelmezes felvonulására. 



 

Október 31-én, a halloweeni hagyományoknak megfelelően idén is megrendezték a 

Tökpartit Szentgotthárdon. Rengeteg család vett részt a lámpás felvonuláson és az utána 

következő programokon, majd az este befejezéseként diszkóban tombolhattak a 

gyermekek, ahol a legötletesebb jelmezeket díjazták. 

 

November 26-án a MeseKapu gyermekszínházi bérlet keretében a Hókirálynő című 

bábjátékot láthatták a gyerekek 10.00 és 14.00 órakor a Griff Bábszínház előadásában. 

Eladott jegyek száma: 365 darab. 

 

November 28-án sokan vettek részt az Adventi koszorúkészítés programon, ahol 

mindenki elkészíthette a saját otthoni díszét. A gyerekek mellett felnőttek is szívesen 

bekapcsolódtak a programba. 

 

December 24-én - a korábbi évekhez hasonlóan - idén is Adventváró Játszóházzal indult 

a téli szezon. 15.00 órától „Pásztorjáték” címmel a Glória Színjátszó Kör adta elő 

misztériumjátékát. 

 

Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa 2015. november 13-a óta működik Szentgotthárdon. 

Ez a szervezet minden évben, így a vizsgált időszakban is szervezett fiataloknak szóló 

programokat, mint pl: 

- 2019. június 3-án megszervezte a Szentgotthárdi Ifjúsági Napot, 

- kapcsolódott az Európai Ifjúsági Hét programjaihoz, 

- szervezett prevenciós előadást és közönségtalálkozót, 

- 2019. november 7-én Pályaválasztási Napot szervezett, 

- az Ifjúsági Tanács a rendelkezésére álló pénzügyi keretből 15.000,- Ft-tal támogatta a 

fenti táblázatban is szereplő Iskolánk Tanulóiért Alapítvány gyermeknapi programját 

és 9.000,-Ft-tal hozzájárult a helytörténeti vetélkedő megvalósításához is. 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere megismerte és elfogadja a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló 

értékelést, egyben megköszöni az ezen a területen munkálkodó és munkájáról beszámoló 

valamennyi intézmény és szervezet munkáját. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2020. április 8. 



 

Huszár Gábor 

Polgármester 

 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző  

 

 


