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2021. április 30-i  

polgármesteri döntés előterjesztései 



Tárgy: SZEOB Tótágas Bölcsőde gondozási térítési díj rendeletbe 

foglalása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról - ha a fenntartó önkormányzati társulás - a társulási megállapodásban erre 

kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 

rendeletet alkot. Esetünkben a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított 

valamennyi (szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata 

alkot rendeletet. 

A Szentgotthárd Város Önkormányzata és a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás tagönkormányzatainak előzetes véleményét kikérve Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának polgármestere és a Társulás elnöke a SZEOB Tótágas Bölcsőde 

intézményegységben biztosított gyermekek napközbeni ellátása után fizetendő intézményi 

térítési díjat - a hozzá tartozó kedvezményekkel, mentességekkel együtt – meghatározta. Jelen 

előterjesztés célja a térítési díjak illetve a díj megállapításával kapcsolatos részletszabályok 

rendeletbe foglalása.  

 

Hatásvizsgálat: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati rendeletek 

esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat eredményről a 

Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges. 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat: 

a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak” rendelet-

tervezetéhez: 

 

A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai: 

Társadalmi hatása: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése.  

Gazdasági hatása: az érintett intézmény bevétele nő, ezzel az önkormányzat működési kiadásai 

csökkenthetők.  

 

A rendelet költségvetési hatása: 

Az intézmény bevétellel rendelkezik, ami a költségvetési helyzetét javítja.  

 

A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei: 

A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. 

 

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 



A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem ismeretek.  

 

Egyéb hatás: 

A rendeletnek egyéb hatása nincs.   

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

biztosítása: 

A rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, és tárgyi 

feltételt, mindezekhez a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év költségvetésében 

tervezhető. 

 

A helyi rendelet megalkotásának szükségessége: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (2), 

94.§/A –ban, 104.§-ban, 146.-150.§-ban, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet; 

valamint a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

23/2003. (IV.30.) Önkormányzati rendelet 7.§-a alapján a rendelet elfogadására jogszabály  is 

kötelez bennünket.  

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

Az egyes szociális ellátási formákat igénybe vevő érintettek nem megfelelő térítési díjakat 

fizetnek, az esetleg rászorulók nem kapnak megfelelő támogatást, mely esetleg az intézmény 

létszámát is befolyásolhatja. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt 

okok indokolják. 

 

Szentgotthárd, 2021. április 30. 

 

 

                     Dr. Dancsecs Zsolt 

                   jegyző 



1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelméről szóló 

23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX.tv. 23.§ (5) bek. 11. pontja és a 42.§ 1. pontja, valamint A gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bek. b) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 

23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. § E rendelet 2021. május 01. napján lép hatályba. 

 

 

 

                         Huszár Gábor                                                  Dr Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                         jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:  

 

….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../…. (….) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

„A gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 

 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2021. 

évben: 795,- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 

 

 

Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft) Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap) 

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 

50.001 –  80.000.- 140.- 

80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 

110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 795.- 

  



Indokolás 

 

1.§.-hoz: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított 

gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó, 2021. május 01. időponttól alkalmazandó 

intézményi térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési díj 

megállapításához szükséges kedvezményeket- mentességeket tartalmazza. 

2. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés. 

 

 

  



Összefoglaló 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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. Ez az 

előírás a rendelet elfogadására is vonatkozik. Kiemelt fontosságú, hogy ebben a helyzetben is 

a képviselő – testület tagjainak legyen lehetősége a rendelet elfogadása előtt a rendelet 

tervezetének megismerésére, javaslataik megtételére. Erre tekintettel a melléklet szerinti 

rendelet tervezetét valamennyi testületi tag megkapja, a tervezetet írásban véleményezheti. A 

rendelet csak ezek után fogadható el. 

 

                           Huszár Gábor                                                Dr Dancsecs Zsolt  

                          polgármester                                                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Szociális rendelet módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulási megállapodásban erre kijelölt 

települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 

Esetünkben a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított valamennyi 

(szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata 

alkot rendeletet. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás tagönkormányzatainak előzetes véleményét kikérve a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások után fizetendő intézményi térítési díjat - a hozzá tartozó kedvezményekkel, 

mentességekkel együtt – meghatározta. Jelen előterjesztés célja a térítési díjak illetve a díj 

megállapításával kapcsolatos részletszabályok rendeletbe foglalása.  

 

Az új térítési díjak 2021. július 01. időponttól kerülnek alkalmazásra, az ellátásra jogosultak 

személyi térítési díjának felülvizsgálatát 2021. május hónapban elvégzi a Városi Gondozási 

Központ intézménye. 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 
 a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak” rendelet-

tervezethez: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati rendeletek 

esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat eredményről a 

Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges. 

 

- A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai: 

Társadalmi hatása: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése az arra rászorulóknak. 

Gazdasági hatása: az érintett rászorulók támogatása 

 

- A rendelet költségvetési hatása: 

Az intézmény és Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésében a szükséges 

költségvetési fedezet rendelkezésre áll. 

 

- A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei: 

A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. 

 

- A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 



A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem jelentősek.  

 

- Egyéb hatás: 

A rendeletnek egyéb hatása nincs.   

 

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

biztosítása: 

A rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, és tárgyi 

feltételt, a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év költségvetésében tervezett. 

 

- A helyi rendelet megalkotásának szükségessége: 

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. 

(IV.30.) Önkormányzati rendelet 20.§-a alapján a rendelet elfogadására jogszabály is kötelezi 

az intézményt és a fenntartót.  

 

-A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

Az egyes szociális ellátási formákat igénybe vevő érintettek nem megfelelő térítési díjakat 

fizetnek, a rászorulók esetleg nem kapják meg a számukra fontos támogatást. 

 

Jelen előterjesztés célja tehát a térítési díjak rendeletbe foglalása. 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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. Ez az 

előírás a rendelet elfogadására is vonatkozik. Kiemelt fontosságú, hogy ebben a helyzetben is 

a képviselő – testület tagjainak legyen lehetősége a rendelet elfogadása előtt a rendelet 

tervezetének megismerésére, javaslataik megtételére. Erre tekintettel a melléklet szerinti 

rendelet tervezetét valamennyi testületi tag megkapja, a tervezetet írásban véleményezheti. A 

rendelet csak ezek után fogadható el. 

 

Szentgotthárd, 2021. április 30. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 

 



1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/... (… . … .) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és a 42.§ 1. pontjában továbbá A személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 

2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és egyes 

szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. 

melléklete helyébe az ezen rendelet 1. mellékletével megállapított 6.  melléklet lép. 

 

2.§ Jelen rendelet 2021. július 01. napján lép hatályba. 

 

 

………………………………                          ……………………………….. 

                         Huszár Gábor                                                  Dr. Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                           jegyző 

   

 

Kihirdetési záradék: 

 

  

 

  Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 



1. melléklet 

a …/önkormányzati rendelethez 

 

„a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletéről 

 

1.ÉTKEZTETÉS 
 

A./ Intézményi térítési díj  

 

1.)  Ebéd szállítással: 900 Ft/nap/adag 

2.) Ebéd szállítás nélkül: 720 Ft/nap/adag 

   

B./ Személyi térítési díj  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

A. B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítással 

Ebéd 

Ft/adag 

ÁFA Összesen Szállítás 

Ft/alkalom 

ÁFA Összes 

1. 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         -  55000 78,74 21,26 100 7,87 2,13 10 

3. 55001-70000 299,21 80,79 380 7,87 2,13 10 

4. 70001-85000 393,7 106,3 500 62,99 17,01 80 

5. 85001-100000 480,31 129,69 610 86,61 23,39 110 

6.  100001-

115000 

519,68 140,32 660 110,24 29,76 140 

7.  115001- 566,93 153,07 720 141,73 38,27 180 

 

A B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítás nélkül  

Ebéd 

Ft/adag 

ÁFA Összesen 

1. 0 0 0 0 

2. 1        -  55000 78,74 21,26 100 

3. 55001 - 70000 299,21 80,79 380 

4. 70001 - 85000 393,7 106,3 500 

5. 85001 - 100000 480,31 129,69 610 

6. 100001 -115000 519,68 140,32 660 

7. 115001 - 566,93 153,07 720 

 

 

 

2.HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 
A./ Intézményi térítési díj 

 1 gondozási óra: 1000 Ft/óra 

(szociális segítés és személyi gondozás esetén is) 



 

B./ Személyi térítési díj:  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

A B C 

Fizetendő térítési díj: Ft/óra 

Sorsz. Jövedelmi sáv Gondozás és segítés óradíj 

1. 0 0 

2.  1         - 55000 300 

3. 55001 - 70000 600 

4.  70001 - 85000 700 

5.  85001 - 100000 800 

6.  100001 - 115000 900 

7.  115001 - 1.000 
 

 

3.JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 

A./ Intézményi térítési díj: 140.-Ft/nap 

B./ Személyi térítési díj: 140.-Ft/nap 

 
 

4.TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 
 

A./ Intézményi térítési díj  

1.) Személyi segítés óradíja: 1000.-Ft 

2.) Szállítási kilométerdíj: 170 Ft/km 

   

B./ Személyi térítési díj – személyi segítés (kedvezmények, mentességek) 

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

 

Szociálisan rászorultak esetén  

 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: Ft/óra  

1. 0 0 

2. 1         - 55000 300 

3. 55001 – 70000 600 

4. 70001 – 85000 700 

5.  85001 – 100000 800 

6.  100001 – 115000 900 

7.  115001 - 1.000 

 

6.NAPPALI ELLÁTÁS 
 

A./ Intézményi térítési díj  

 



1) Étkeztetés intézményi térítési díj 

 1.1) ebéd: 700 Ft/fő/nap  

 1.2,) reggeli: 260 Ft/fő/nap 

 

2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj : 150.-Ft 

 

 

B./ Személyi térítési díj (kedvezmények, mentességek) 

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye 

 

A B C 

   

Sorsz.  Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkod

ás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         - 55000 20 39,37 10.63 50 78,74  21,26 100 

3. 55001 - 70000 110 157,48 42,52 200 299,21  80,79 380 

4. 70001 - 85000 120 173,23 46,77 220 393,7 106,3 500 

5.  85001 -100000 130 188,98 51,02 240 480,31 129,69 610 

6.  100001-115000 140 196,85 53,15 250 519,68 140,32 660 

7. 115001 - 150 204,72 55,28 260 566,93 153,07 720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indokolás 

 

1. §-hoz: Az egyes ellátásokra vonatkozó, 2021. július 01. időponttól alkalmazandó intézményi 

térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési díj 

megállapításához szükséges kedvezményeket, mentességeket tartalmazza. 

 

2. §-hoz: : Hatályba léptető rendelkezés. 

 

  



Összefoglaló 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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. Ez az 

előírás a rendelet elfogadására is vonatkozik. Kiemelt fontosságú, hogy ebben a helyzetben is 

a képviselő – testület tagjainak legyen lehetősége a rendelet elfogadása előtt a rendelet 

tervezetének megismerésére, javaslataik megtételére. Erre tekintettel a melléklet szerinti 

rendelet tervezetét valamennyi testületi tag megkapja, a tervezetet írásban véleményezheti. A 

rendelet csak ezek után fogadható el. 

 

                           Huszár Gábor                                                Dr Dancsecs Zsolt  

                          polgármester                                                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. 
 

BESZÁMOLÓ 

 

Minden év áprilisában Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elé kerül 

egy beszámoló Szentgotthárd közrendjének, közbiztonságának helyzetéről. Az idei beszámoló 

keretében 
 

• a Rendőrkapitányság a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésében 

foglalt kötelezettsége alapján a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, 

• a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyelete 2020. évi 

működéséről 

ad tájékoztatást. 
 

 

1. A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse beszámolója 

 

A körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2020. 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, az együttműködő hivatalos és társadalmi szervezetekkel 

közösen végzett. 

 

Bűnügyi helyzet 

 

A 2020-as évben a 2019. évben történt 126 bűncselekményhez képest 81 bűncselekmény vált 

ismerté Szentgotthárd város közigazgatási területén. 

 

 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 

2020 28 29 7 12 

 

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma 50 %-ot 

meghaladóan csökkent. A közrend elleni, közterületi bűncselekmények száma, valamint a 

személy elleni bűncselekmények száma a korábbi alacsony számok ellenére is tovább csökkent. 

 

Betöréses lopás a tavalyi évben nem történt a városban és a személy elleni bűncselekmények is 

közel a felére csökkentek. 

 



Az elmúlt évben sem történt Szentgotthárdon emberölés, illetve emberölés kísérlete. Nem 

jelentek meg a szervezett bűnözői csoportok, nem váltak jellemzővé az erőszakos, garázda 

jellegű bűncselekmények, valamint nem történt 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 hat év tekintetében: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Testi sértés összesen 11 8 11 9 6 3 

Súlyos testi sértés 5 2 2 3 3 2 

Kiskorú veszélyeztetése 3 6 1 2 6 0 

Embercsempészet 2 0 0 0 0 0 

Garázdaság 13 11 13 9 10 9 

Önbíráskodás 1 0 1 0 0 0 

Visszaélés kábítószerrel (terjesztői 

magatartás) 

2 0 1 2 0 0 

Visszaélés kábítószerrel (birtoklás, 

fogyasztás) 

3 1 11 11 9 2 

Lopás 35 27 29 32 26 15 

Lakásbetörés 6 2 0 0 7 0 

Gépkocsi feltörés 1 0 0 3 3 1 

Jármű önkényes elvétele 2 0 2 0 1 1 

Zsarolás 3 1 0 0 1 0 

Orgazdaság 0 0 0 0 1 1 

Rongálás 6 5 11 4 12 6 

Segítségnyújtás elmulasztása 1 2 0 0 0 0 

Közúti baleset okozása 3 4 2 1 3 5 

Közúti jármű ittas vezetése 5 7 9 23 9 6 

Közúti jármű vezetése bódult állapotban 1 1 1 0 1 0 

 

Összességében 2020-ban az előző évhez képest jelentősen csökkent a városban az ismertté vált 

bűncselekmények száma, ahogy a lakosság biztonságérzetét alapvetően befolyásoló, 

közterületen elkövetett bűnesetek száma is. A legnagyobb számban előforduló lopások száma 

is jelentősen csökkent. 

 

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. Jellemzővé 

vált, hogy a korábban kábítószert fogyasztó személyek zömében olyan kábító hatású anyagokat 

fogyasztanak, melyek lefoglalásukkor nem minősülnek sem kábítószernek, sem új pszichoaktív 

anyagnak. 

 

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. 

Sok energiát fordítottak az illegális migráció felderítésére, megakadályozására, valamint a 

hazánkba beutazni kívánók ellenőrzésére a rábafüzesi, alsószölnöki, kévölgyi átkelőhelyeken, 

illetve a szentgotthárdi vasútállomáson. A szolgálati idő jelentős részét emésztette fel a 

járványhelyzettel kapcsolatban meghatározott ellenőrzések elvégzése is. 

 

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

környéke, Liget, Várkert területén visszatérően, esetenként gyalogosan láttak 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 szolgálatirányítói állomány teljes egészében közterületen történő alkalmazása csökkentette a 

körzeti megbízotti és járőrállomány terhelését és hozzájárult a túlórák számának jelentős 

csökkentéséhez is.  

 

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. 

 

Közlekedésbiztonsági helyzet 

 

A Rendőrőrs illetékességi területén a 2020. évben összesen 27 esetben 37 fő szenvedett 

sérüléses balesetet. Ez a 2019-es év 23 balesetének 27 fő sérültjéhez képest emelkedést mutat. 

A megye többi járásához képest továbbra is kevesebb baleset történt nálunk. Halálos kimenetelű 



baleset egy, súlyos sérüléssel járó 7, míg könnyű sérülést okozó 19 esetben történt az őrs 

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 kiosztott propagandaanyagok 

nagy népszerűségnek örvendtek. 

 

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

vett a helyi és megyei akciókban. Az elmúlt évben alkalmazott 645 alkoholszonda ellenére is 

csak kevés számban találkoztak ittasan közlekedőkel. A szeptemberi iskolakezdés kapcsán 

elrendelt, az iskolák fokozott ellenőrzését célzó akciót kiterjesztették, és lehetőségeikhez 

mérten folyamatosan végezték. 

 

A rendészeti tevékenység mutatói a Rendőrőrs illetékességi területén 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Saját kezdeményezésű büntető felj. 

száma: 

68 47 49 53 15 23 

Szabálysértési feljelentések száma: 65 63 62 153 106 125 

Elfogások száma: 32 30 48 28 17 51 

Előállítások száma: 39 28 27 34 20 30 
Kényszerítő eszközök alkalmazásának 

száma: 
60 29 35 19 19 27 

 

Helyszíni 

bírság 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 

Fő 109 117 272 320 229 

Ft 1.512.000,- 1.325.000,- 3.006.000,- 3.930.000,- 2.935.000,- 

 

A Szentgotthárdi Rendőrőrs 2021. évben 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-felügyelet 



 

A szentgotthárdi közterület felügyelet városrendészeti és közlekedésrendészeti feladatokat lát 

el két fővel a Városüzemeltetési csoporton belül, a város illetékességi területén. Szolgálatait 

gyalogosan, kerékpárral és szolgálati gépjárművel látták el. 

 

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

jogszabályok, helyi rendeletek alapján látták el feladataikat. 

A fenti jogszabályokat egészítette ki a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal által 

kiadott feladatmeghatározás a közterület-felügyelők részére, illetve 2020 évben a fenti 

szabályzókhoz csatlakoztak a Covid járványhoz kapcsolódó feladatok, amelyeket 

Kormányrendeletek határoztak meg. Ezen feladatok keretében hajtották végre délutánonként az 

épületbe történő beléptetést, illetve tartatták be a vonatkozó előírásokat, látták el a 

portaszolgálatot. 

Nagy hangsúlyt fektettek a közterületeken a folyamatos egyenruhás jelenlét idejének 

növelésére és ezáltal az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének biztosítására, illetve 

jelenlétükkel törekedtek a bűnmegelőzést szolgálni. 

Szentgotthárdon kisebb közlekedési  szabálysértések fordultak elő, amit a rendőrség vagy a 

Közterület-felügyelet figyelmeztetéssel, helyszíni bírsággal vagy feljelentéssel szankcionált. 

A szabálysértések jellemzően gépjárművekkel történtek, a közúti közlekedési szabályok kisebb 

fokú megsértésével, illetve a zöld területen való parkolással. 

Az utolsó negyedévben a fentiekhez csatlakoztak a „Tisztítsuk meg az Országot” projekthez 

kapcsolódó HulladékRadar applikációból származó feladatok. 

 

Az alábbi táblázat részletezi 2020 évben végzett feladatokat: 

 

Esemény/intézkedés megnevezése alkalom 

Közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése 64 

- Helyszíni bírság 30 

- Feljelentés 2 

Parkolás 197 

- 30 napon túl közterületen parkolás 14 

- Zöldterületen parkolás 46 

Kiadott közterület-foglalási engedélyek betartásának helyszíni ellenőrzése 8 

Üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő 

eltávolítása 
5 

Kaszálási felszólítás 31 

Reklámtábla kihelyezésének ellenőrzése 7 

Kiadott közterület bontási engedélyek betartásának helyszíni ellenőrzése 3 

Termelői piac és környezetének ellenőrzése hetente 

Közlekedésre alkalmas területek burkolatának ellenőrzése (úthibák, sárfelhordás 

stb.) 
16 



Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolvány jogszerű használatának 

és birtoklásának ellenőrzése 
14 

Lakossági lomtalanítással kapcsolatos ellenőrzés 2 

Lomtalanításból visszamaradt anyag ellenőrzése. 2 

Veszélyeztetés kutyával 18 

Kérelem jogosságának kivizsgálása 7 

Kutyasétáltatók ellenőrzése 29 

Felszólítás ároktisztításra 5 

Figyelmeztetések 307 

 

Összességében a 2020. év meghatározó eleme volt a koronavírus világjárvány és az ehhez 

kapcsolódó kormányzati korlátozó intézkedések. Ezek egyik következménye, hogy a 

rendelkezéseket fegyelmezetten betartó polgárok között lényegesen lecsökkent a napi 

kontaktusok, találkozások száma. Az időseknek különösen 2020. tavaszán ajánlott volt a 

„maradja otthon” felhívás. Az iskolák jelentős részben hónapokon keresztül zárva voltak 

(digitális oktatás). Akik dolgoztak munkahelyen és ott a home office rendszert alkalmazták, 

azok  is otthon voltak és otthonról dolgoztak. Ebből a szempontból jelentősen csökkent illetve 

megnehezült bizonyos bűncselekmények elkövetési lehetősége ami a közrend és közbiztonság 

elleni cselekmények csökkenését segítette. Ugyanakkor a lakásokba összezártság a felaszínre 

hozhatott olyan cselekményeket, amelyekre korábban kevesebb példa volt. Másik oldalról 

különösen a rendőrséget de a közterület – felügyeletet is jelentősen leterhelte a rendszabályok 

betartatásának folyamatos ellenőrzése. A kapott számadatokat összességében érdemes ezek 

tükrében is nézni.  

Minden  esetre köszönet minden hivatalos szervnek, amely a közrend – közbiztonság területén 

működött a  minden szempontból különleges 2020-as évben. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) 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 Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2020. évi 

tevékenységéről, Szentgotthárd város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló jelentését, valamint a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyeletének 2020. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

Határidő a közlésre: azonnal 

Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 



Szentgotthárd, 2021. április 20. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester    

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  



Tárgy: Értékelés Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi 

gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 
 

BESZÁMOLÓ 

Az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 

minden évben kötelező feladat minden önkormányzat számára. Az alább olvasható anyagnak 

vannak olyan részei, amelyek már más szempontrendszer szerint más beszámolókban már idén 

is olvashatók voltak. Itt most azok gyermekvédelmi és gyermekjóléti vonatkozásai lesznek 

hangsúlyosak.  

Szentgotthárd állandó lakosságának száma 2020. december 31-én 8442 fő (egy évvel korábban 

8474 fő volt). 

Ebből 0-18 éves korig 1327 fő, ami 13 fővel kevesebb, mint egy évvel ezelőtt: 

 

Település Szentgotthárd 
  

  
  

  

  
Állandó lakosság 

Kor Születési 
év 

Összesen Férfi Nő 

0 éves 2020 48 29 19 

1 éves 2019 67 33 34 

2 éves 2018 62 36 26 

3 éves 2017 64 33 31 

4 éves 2016 87 48 39 

5 éves 2015 68 29 39 

6 éves 2014 69 33 36 

7 éves 2013 63 37 26 

8 éves 2012 59 25 34 

9 éves 2011 53 27 26 

10 éves 2010 65 41 24 

11 éves 2009 79 42 37 

12 éves 2008 84 37 47 

13 éves 2007 67 31 36 

14 éves 2006 74 40 34 

15 éves 2005 72 37 35 

16 éves 2004 85 44 41 

17 éves 2003 78 43 35 

18 éves 2002 83 39 44 

Összesen 1327 684 643 
 

Figyelmeztető jelzésként kell értékelni a tavalyi év születési adatait. Reméljük, hogy ezek 

csak a 2020. elején megjelent koronavírus – járvány miatt alakultak így.   



2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 

(Szentgotthárd Város Polgármestere a V/15/2021. számú határozatával 2021. február 15-én – 

a hivatal hatósági munkájáról szóló beszámoló kapcsán – már 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 2020. 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. 

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

a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.  

2020. december 31-én a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma 

22 volt (2019. december 31-én 25 volt). 2020. évben összesen 49 gyermek (2019-ben 44) 

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 megállapítása 

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló törvényben 

meghatározott körülmények közül egy fennáll.  

Halmozottan hátrányos az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a 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 2020. évben 2 gyermek halmozottan hátrányos helyzetének és 7 gyermek 

hátrányos helyzetének megállapítására került sor.  

2020. december 31-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma 7 volt, illetve a gyámhivatal által 

nevelésbe vett kiskorú gyermekekkel, vagy utógondozásban részesülő fiatalokkal együttesen 9 

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 

 

2020. évben kiskorú gyermekeire tekintettel 21 család 38 alkalommal részesült rendkívüli 

települési támogatásban. A gyermekes családok támogatására fordított összeg 600.036,- Ft volt. 

13 esetben a támogatás természetbeni formában került megállapításra vásárlási utalvány, 

lakbér, közüzemi díj hátralék átvállalása formájában. 

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. 

2020. évben 16 gyermekes család részesült lakásfenntartási támogatásban havi 3.000 - 6.000,- 

Ft közötti összegben. 

 

Gyermekétkeztetés, nyári gyermekétkeztetés 

 

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 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 étkeztetés a gyermekek részére JustFood Kft. 

(Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) Széchenyi Konyhájáról biztosította a szünidőkben. Az étel 

elszállítása a jogosultak által ételhordóban történt.  

2020. évben a tavaszi és a nyári szünetben 5-5, az őszi és a téli szünetben 4-4 hátrányos helyzetű 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesült ingyenes étkezésben.  

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

3.1. A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2020. évi gyermekvédelmi 

tevékenysége (Szentgotthárd Város Polgármestere a 2021. március 1-jén meghozott 

V/24/2021. számú határozatával már elfogadta az e pontban olvasható beszámolót) 

 

A 2020. évben a Szentgotthárdi járáshoz tartozó 16 településen biztosította a Család- és 

Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye a család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

keretében az alapszolgáltatást, családsegítést és gyermekjóléti alapellátást, illetve a Család- és 

Gyermekjóléti Központ a hatóság közeli tevékenységet, az óvodai és iskolai szociális segítő 

munkát, valamint az ingyenesen igénybe vehető speciális szolgáltatásokat, valamint 

alapszolgáltatás keretében biztosítja a helyettes szülői ellátást. A helyettes szülő két gyermek 

befogadására alkalmas. 

 

Az intézmény egységei feladataikat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

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

NM rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján végzik. 

 



Az intézmény által nyújtott szolgáltatások szerint a munkakörök elkülönülnek. Az intézmény 

két egységre osztható: a Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatást (alapszolgáltatás, családsegítés, 

gyermekjóléti alapellátás) 4 fő családsegítő biztosítja, közülük 1 fő családsegítőként 

szolgálatvezetői feladatokat is ellát. 

A Család- és Gyermekjóléti Központban (hatóság közeli tevékenység) 2 fő esetmenedzser, 

ebből 1 fő belső helyettesítéssel, biztosítja a szociális diagnózis felvételi esetmenedzser 

feladatait, 1 fő tanácsadó és 2 fő óvodai és iskolai szociális segítő, illetve 1 fő szociális 

asszisztens végzi tevékenységét. A két egységet 1 fő intézményvezető fogja össze. 

 

A speciális feladatokat az előző évekhez hasonlóan külsős szakemberek – pszichológus, jogász, 

mediátorok – együttműködési megállapodások alapján végezték. 

 

A Központ által nyújtott speciális szolgáltatások: 

 

Utcai szociális munka keretében feltérképeztük a város frekventált köztereit, utcáit. A speciális 

tevékenység célja a magatartásával elsősorban saját testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését 

veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek, egyének speciális 

segítése. A járványügyi helyzet miatt bevezetett digitális oktatás miatt heti rendszerességgel 

történt utcai szociális munka során 2020. évben krízishelyzetben lévő gyermekkel/egyénnel 

nem találkoztunk. 

 

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 jogosultak számára. Az év folyamán egyik hatóságtól sem 

érkezett megkeresés kapcsolattartás vonatkozásában. 

 

Kórházi szociális munka keretében – az egészségügyi intézménnyel kötött együttműködési 

megállapodásnak megfelelően – a kórházi szociális munkát intézményünk szakembere heti 

négy órában biztosította a Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Szentgotthárd 

Rehabilitációs Osztályán. Szükség esetén a megállapodásban rögzített időn kívül is felkereste 

a szakember az osztályt. Az elmúlt évben ügyintézés, tájékoztatás, továbbirányítás, konkrét 

tanácsadás tekintetében 22 személy volt érintett, az esetkezelés rendszerint többszöri 

találkozást, egyeztetést igényelt. Az osztályokon, csoportos szociális munka keretében 

beszélgetések valósultak meg a betegek körében. Továbbá több személy esetében jelzéssel élt 

a területileg illetékes szolgáltatók felé, mely azonnali intézkedést igényelt a hatékony 

megsegítés érdekében. 

 

Készenléti szolgálat célja az intézmény nyitvatartási idején túl a felmerülő 

krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A 

készenléti szolgálat egy állandóan hívható, már közismert telefonszám, az esetkezelések száma 

egyre gyakoribb, 19 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 Iskolájában tartotta a terápiás foglalkozásokat. A szakember 

előre egyeztetett időpontok alapján, 17 fővel valósította meg a terápiás munkát. A szakemberrel 

rendszeresen esetkonzultációt valósítottunk meg. A koronavírus járvány miatt a pszichológiai 

tanácsadás időszakosan szünetelt (2020. március 27-től június 11-ig, valamint szeptember 

hónaptól). 

 

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

előre egyeztetett időpontok szerint az együttműködési megállapodás alapján. A jogi szakember 

15 főnek biztosított jogi segítségnyújtást. 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 válsághelyzetet követően az 

igénybevevők száma jelentősen megnőtt, elsősorban családjogi, polgári peres ügyekben vették 

igénybe a szolgáltatást a Központban. Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt intézményünk 

továbbra is szükségesnek tartotta ezen szolgáltatás lehetőségének biztosítását. Ez időszakban a 

szolgáltatás igénybevételének módja a kliensek igényeinek megfelelően telefonos egyeztetést 

követően az ügyvédnő irodájában valósult meg. 

 

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

megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. Az év folyamán nem valósult meg e 

speciális, segítő tevékenység. 

 

2020. 02. 19-én a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek eleget téve rendezte meg Éves Gyermekvédelmi 

Tanácskozását a szentgotthárdi Család- és Gyermekjóléti Központ a refektóriumban. 

 

Intézményünk 2020. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmai együttműködésre.  

 

2020-ban a Vas Megyei Főügyészség állásfoglalás céljából egyes gyermek veszélyeztetés 

kivizsgálása ügyében 6 alkalommal kért be írásos tájékoztatót 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 Szentgotthárdi Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási és 

Gyámügyi Osztályával, konkrét esetkezelések kapcsán kaptunk gyermekvédelmi segítségre 

vonatkozó tanácsadást, állásfoglalást.  

 

2020. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt 

szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal 

Hatósági, Foglalkoztatási és Gyámügyi 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. 



 

Központunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2020-ban is rendszeresen kapcsolatot tartott a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal mind szakmai, gyermekvédelmi, mind 

szociális jellegű kérdések megbeszélése miatt. Szakmai munkánk eredményességéhez 

intézményünk fenntartója, Szentgotthárd Város Önkormányzata és Képviselő-testülete 

maximálisan hozzájárult 2020-ban is. 

 

 

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 járványügyi helyzet miatti korlátozások 

miatt az Éves Tanácskozáson kívül nem gyűlt össze a jelzőrendszer, a Családvédelmi és 

Egészségnevelő Koordinációs Bizottság üléseire nem került sor. 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

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

törvény által előírt 5 alkalom a fent említett okok miatt nem valósult meg. 

 

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

elkészített összesítés alapján: 

 

Összességében elmondható, hogy Szentgotthárdról érkezett a legtöbb jelzés (27 - Szolgálathoz 

18, Központhoz 9). 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 magatartási, viselkedési 

problémáról, igazolatlan hiányzás (4 gyermek) súlyosabb esetekben deviáns, agresszív (1 

gyermek) viselkedésről számoltak be. A jelzésekben egyre több esetben merül fel a kiskorú 

gyermekek veszélyeztetése, ami mögött a szülők anyagi/szociális/lakhatási/életvezetési 

nehézségei (13 gyermek) állnak. Az életvezetési problémák (szenvedélybetegségek, 

függőségek) elmélyülésének kifejezetten kedveztek/nek a járványügyi korlátozások, sok 

szenvedélybeteg alkohollal, droggal, gyógyszerekkel próbálja oldani az egyre elhatalmasodó 

szorongásait. Egyre több zavart, mentális problémával küzdő személy esetében kérnek a közeli 

hozzátartozók/anonim személyek segítséget intézményünktől, ami véleményünk szerint 

összefüggésben áll a járványügyi helyzet miatti korlátozások izolációs problémájával, valamint 

a bizonytalanság érzésével, ami sok esetben létbizonytalanságot is jelent. Krízishelyzet, amikor 

azonnal beavatkozásra volt szükség a jelzés súlyos tartalma miatt, nyolc alkalommal történt. 

Az elszigetelt, kisebb lélekszámú településekről főként szociális, egészségügyi, mentális, 

izolációs, lakhatási problémáról számoltak be a jelzések, jóval kevesebb gyermeket érintve 

azok. A jelzőrendszeren belül a védőnők (11 gyermek), polgármesterek/ önkormányzati 

ügyintézők (6 személy), az anonimitást kérő állampolgárok (7 személy), valamint a közeli 

hozzátartozók (9 személy) a legaktívabbak. A védőnői jelzésekben egyre többször fordul elő a 



családon belüli erőszak, a bántalmazás gyanúja (5 gyermek), ami sok esetben a kiskorú 

gyermekeket is érintette, ha nem is testi, de lelki veszélyeztetettség szintjén mindenképpen. A 

konfliktusban lévő pároknak minden esetben felajánlottuk a speciális szolgálatatások közül a 

mediációt. A jelzésekre a jelenlegi törvényi vonatkozások értelmében intézményünk öt napon 

belül reagált, súlyos vagy krízishelyzetben még aznap kiment a családhoz vagy a jelzett 

személyhez. Gyermekeket érintő, főként viselkedési, tanulási, mentális probléma esetén 

minden alkalommal fel lett ajánlva az alapellátás, a pszichológiai megsegítés lehetősége, 

valamint az óvodai és iskolai szociális munkás rendszeresen foglalkozott a gyermekekkel, a 

járványügyi helyzetre való tekintettel kizárólag egyéni foglalkozások keretében, a kifejezetten 

erre célra létrehozott közösségi felületen (Megért Elek Messenger csoport). 

  



 

Települések szerinti felbontásban, vagyis adott településről hány jelzés érkezett (halmozott 

adat): 
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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 2020-ban járási szinten: 

 

A krízisesetek 7 gyermeket érintettek, 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. 

7 gyermek esetében alakult ki krízis helyzet, amit a Központ kompetenciájának megfelelően 

igyekezett kezelni.  

 

Védelembe vételek tapasztalatai: 

 

Járási szinten a védelembe vett gyermekek száma 35 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 felülvizsgálatokra intézményünk a komplex szakvéleményt 

minden esetben megküldte. 
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Nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartás: 

 

Az érintett gyermekek száma 13 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 motiválhatok arra, hogy ismét „jó szülővé” váljanak. A 

gyermekükkel való kapcsolattartások 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: 

 

2020. évben 14 családba fogadott gyermekkel tartottunk kapcsolatot. Az érintett kiskorúak 

nagy része a kistérségi községekben él, valamelyik nagyszülő gondozásában, az ő 

háztartásában. Mivel a gyámként kirendelt nagyszülők a koruknál fogva ügyeik vitelében 

segítségre, érdekképviseletre szorulnak, az érintett esetmenedzser/tanácsadó tartja a 

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

felülvizsgálat keretében elkészíti a komplex szakvéleményt a családba fogadás fenntartására 

esetlegesen megszüntetésére vonatkozóan, 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 teljeskörű betöltésére. 

 

Egyszeri esetkezelés tapasztalatai: 

 

Hatóság közeli tevékenységünk keretében foglalkozunk azokkal a gyámhivatali végzéssel 

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 1 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 megvalósult. 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 valósultak meg a fogadóórák, a tanulók, szülők és 

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



Ezenkívül probléma esetén, folyamatos volt a kapcsolattartás az intézményekkel telefonon, 

személyesen és email-ben is. 

A tevékenységek 58 %-át a pedagógusokkal, valamint a szülőkkel való konzultáció tette ki. 

Jelentős arányban (24 %) jelent meg az egyéni segítő beszélgetés. Ezen kívül családlátogatás, 

részvétel nevelőtestületi üléseken, sport- és szabadidős programok szerevezése is fontos elemei 

a munkának. 

Egyéni segítő beszélgetéseken 10-15 gyermek vett részt rendszeresen. Közülük 4 fő 

védelembe vétel alatt áll, 4 fő családba fogadott. A kolléga figyelemmel kísérte óvodai, iskolai 

tevékenységét 21 fő védelembe vett és 5 fő alapellátott, 5 fő családba fogadott gyermeknek, 

róluk rendszeresen konzultált a pedagógusokkal. A felmerülő problémák változatosak: 

legnagyobb arányban a magatartás- és teljesítményzavar (58 %), szülők vagy család életvitele 

(22 %) és a gyermek intézménybe való beilleszkedésének nehézsége (15 %) jelent meg. 

A nyári szünetben egyhetes nappali tábort, valamint két hét nappali gyermekfelügyeletet 

szerveztünk, ahol a programok szervezésében és lebonyolításában az óvodai és iskolai szociális 

segítő is részt vett. Szükség szerint a nyári szünet időtartama alatt is megtartotta a segítő 

beszélgetéseket, segítséget nyújtott a pótvizsgára készülő tanulók felkészülésében a Család- és 

Gyermekjóléti Központban. Alkalmanként családsegítő kollégákkal részt vett 

családlátogatásokon. 

A nagyobb ünnepek alkalmával kézműves foglalkozásokat vezetett, valamint kiscsoportos 

tanulásfejlesztő tréninget is szervezett. 

 

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 1 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, melyek az élethelyzetének jobbá tételéhez 

szükségesek. 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 84 személlyel - ami 65 családot jelent 

– kerültünk kapcsolatba. 

Ebből alapszolgáltatás keretében 33 személlyel álltunk kapcsolatban a 2020-as év folyamán. 

Ebből 3 családdal alapellátás keretein belül tartottuk a kapcsolatot, mivel ezen családok 

esetében felmerült a kiskorú gyermekek veszélyeztetettsége. A Központ által 5 család 

esetében – ahol a kiskorú gyermekek védelembe vételére került sor – bevonásra került a 

szociális segítő tevékenység nyújtása. 

A klasszikus családsegítés keretében 12 személy, illetve családjával valósult meg a szociális 

segítő tevékenység. 

Egyszeri esetkezelés keretében 51 személlyel kerültünk kapcsolatba mely 42 családot jelent. 

 

A gyermekjóléti alapellátás keretében kapcsolatban álló családok közül egy család esetében 2 

kiskorú gyermek súlyos veszélyeztetettsége és elhanyagolása miatt a Család- és 

Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel éltünk. A gyermekek esetében védelembe vételére került 

sor, a szociális segítő tevékenység nyújtása kapcsán a szülőkkel továbbra is kapcsolatban 

állunk. A súlyos anyagi probléma miatt javaslattal éltünk az önkormányzat felé rendkívüli 

települési támogatás ügyében. Javaslatunk pozitív elbíráslásban részesült, a megállapított 

összeg a lakbérhátralék csökkentésére fordítódott. 

Két kiskorú gyermek esetében a védelembe vétel megszüntethetővé vált, így alapellátás 

keretein belül segítettünk a családnak. 

A Központ által 2 család ügyében, ahol a kiskorú gyermekek védelembe vételére került sor az 

alapszolgáltatás bevonásra került a szociális segítőmunka nyújtására. 

Egy család esetében a kiskorú gyermek veszélyezettségének csökkentése családba fogadás 

intézményével volt megszüntethető. E család ügyében is a Központ az alapszolgáltatást bevonta 

a szociális segítő tevékenység folytatására. E családnál elsődlegesen a megfelelő szülői attitűd 

kialakításában, a szociális nehézségek feloldásában, valamint ügyintézésben nyújtottunk 

segítséget. Az információnyújtás is folyamatosan megvalósult egyéb szolgálatatások 

igénybevételéhez, vagy szociális támogatás – pénzbeli és természetbeni – megigényléséhez. 

1 család esetében, ahol védelembe vételre került sor, a gyermekek veszélyeztetettségét a 

lakhatási problémák tovább súlyosbítják. A szociális segítő tevékenység keretében tanácsadás 

történt a lakhatással kapcsolatos kiadások rendszeres, valamint a hátralék rendezése érdekében 

szükséges feladatok kapcsán. 

A családgondozás folyamatában az esetmenedzser/tanácsadó kollégával folyamatos volt az 

együttműködés, konzultáció a családok ügyében. A tavalyi évhez képest kevesebb kiskorú 

gyermek ügyében éltünk jelzéssel a Központ felé. 

 

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 család Szentgotthárdra költözött, akik több kiskorú gyermeket nevelnek. A család szociális 

helyzetének javítása, az anya elhelyezkedésének segítése, az élethelyzet alapján igényelhető 

ellátások érdekében különböző ügyintézésekben való támogatással segítettük a családnak. 

Adományok közvetítése is rendszeresen megvalósult. 



Egy család, melyben az édesanya egyedül nevelte kiskorú gyermekét és fiatal felnőtt korú 

gyermeke ellátásáról is gondoskodott, az év elején nagyon nehéz élethelyzetbe került. 

Természeti kár miatt nagyobb felújítást kellett végezni az ingatlanon, melyre kölcsönt vett fel. 

A helyreállítási munkálatok miatt a család megélhetése átmenetileg veszélyeztetetté vált. 

Emiatt javaslattal éltünk az önkormányzat felé rendkívüli élethelyzet miatt, javaslatunk pozitív 

elbírálásban részesült. 

 

A 2020-as év folyamán az észlelő és jelzőrendszer 18 kiskorú gyermek és 16 felnőtt személy 

esetében élt jelzéssel. A jelzőrendszer tagjait igyekszünk bevonni az esetkezelés folyamatába, 

a komplex segítségnyújtás érdekében. A tavalyi évhez képest a jelzések száma kis fokú 

emelkedést mutat. Megfigyelhető, hogy az állampolgárok által adott jelzések száma is 

növekedett. 

 

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

igénybevétele céljából. Jellemzően jogi tanácsadásra volt leginkább szüksége az 

intézményünkhöz fordult személyeknek/családoknak. A vírushelyzet miatt az emberek, 

családok összezártsága felerősítette a párkapcsolati problémát. Ezen szolgáltatások helybeni 

elérése megkönnyíti a családok élethelyzetét. Továbbá szakmai segítséget nyújt kollégák 

számára egy-egy eset kapcsán. 

 

Egy család esetében, ahol az édesanyát és két kiskorú gyermekét jelezték, lakhatási probléma 

merült fel. A család hosszú külföldön tartózkodás után tért haza, és egy, nem lakhatásra szolgáló 

épületben laktak. Nehézséget jelentett még a gyermekek oktatása is. Felvettük a kapcsolatot a 

nagymamával, és az anya a gyermekeivel édesanyjához költözött. 

 

Az egyszeri esetkezelések esetében megnőtt az információt kérők száma a járványügyi helyzet 

miatt, és ezzel összefüggésben az ügyintézés keretében nyújtott támogatás. 

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

segítségnyújtás a hangsúlyos, azonban az adományok, élelmiszer juttatása, közvetítése – 

felerősödött az elmúlt évben. Sajnos a járványügyi helyzet miatt sokan elvesztették állásukat, 

így átmenetileg a megélhetésük nehezítetté vált. 

 

Az eltelt időszakban az Önkormányzat felkérésére 5 család esetében környezettanulmány 

készítésére került sor a kiskorú gyermekek hátrányos helyezte ügyében. 

Egy család esetében, ahol két kiskorú gyermek veszélyezettsége merült fel, a Körmendi Család 

és Gyermekjóléti Központ felkérésére készítettünk környezettanulmányt. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye a szociális segítő tevékenysége 

során 5 család esetében rendkívüli települési támogatás ügyében javaslatot tett az 

Önkormányzati felé, melyből egy esetben kifejezetten a téli tüzelő biztosítása érdekében. Az 

intézmény által tett javaslatok pozitív elbíráslásban részesültek. 

 

Az Önkormányzat általi szünidei gyermekétkeztetés keretében tájékoztatták a családsegítő 

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

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű 



kiskorúak nevelkednek. 5 család részére nyújtottunk tájékoztatást, amennyiben a család kérte, 

az ehhez szükséges nyilatkozat kitöltésében is segítséget nyújtott Szentgotthárd 

vonzáskörzetében. 

 

Önkéntes munka lehetőségének biztosítása: 

 

2020. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk munkánk sorá 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 napra vonatkozóan.  

 

Az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok száma 3 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 SZC. 

III. Béla Technikumból, VMSzC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikumból és a Teleki 

Blanka Szakképző Iskola és Kollégiumból naponta 5 órát töltöttek az intézményben, segítettek 

a gyermekeknek szervezett program lebonyolításában, a gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek 

igazoló dokumentumot kaptak az önkéntes munka teljesítéséről intézményünktől. 

 

Megvalósult prevenciós programjaink: 

 

2020-ban a Covid-helyzet miatt táborunkat és felügyeleti heteinket a higiénés szabályok szigorú 

betartása mellett szervezetük meg. Ahhoz, hogy a gyermekek számára biztosítani tudjuk a 

szociális távolságtartás szabályait, csak kisebb létszámú csoportokat fogadtunk. A táborra 

2020.07.06-07.10. között került sor 12 fő részvételével, a nyári felügyeleti hetekre pedig 

2020.07.20-07.24. és 2020.08.03-08.07. között, melyeken 10-10 fő vett részt.  

A nyári tábor idén is színes programokat kínált a hátrányos helyzetű gyermekek részére. 

Tematikája a környezet- és állatvédelem fontosságát kívánta hangsúlyozni. Ennek értelmében 

a programok közt újrahasznosított kézműves termékek készítése, madáritató és mezítlábas 

ösvény építése, kutyamenhely látogatás és előadás a felelős állattartásról is szerepelt. 

Lehetőségünk volt kirándulni a Hársas-tóhoz, ahol a tanösvény körbejárása során sok hasznos 

ismeretet szerezhettek a gyermekek, egyúttal környezettudatos magatartásuk is fejlődött. A hét 

közepén a Szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda támogatásával az orfalui Tűzlepke Öko 

Farmra látogattunk, ahol játékos feladatok során ismerkedhettek a táborozók a tanösvénnyel. A 

kötélpálya megmászása igazi kihívást jelentett a gyermekeknek, akik örömmel járták végig az 

izgalmas kalandparkot. A pénteki táborzárón „exatlon” csapatversenyeken mérték össze 

tudásukat, majd „ki mit tud,” keretein belül láthattunk nagyszerű zenei és táncos előadásokat. 

 

A Gyermekfelügyeleti hetek programjai, tapasztalatai: 

 

A felügyeleti hetek programjait is igyekeztünk úgy összeállítani, hogy biztosítsa a hátrányos 

helyzetű gyermek hasznos időtöltését, fejlődjenek szociális készségeik, valamint új, hasznos 

ismeretekre tegyenek szert. Az első héten a népi kismesterségek témája keretein belül raffia 

kosár készítés, keresztszemes hímzés, bőrszütyő varrás, népmesei programok színesítették a 



mindennapokat. Egy napon lehetőségünk volt a Szentgotthárd Spa & Wellness jóvoltából 

ellátogatni a szentgotthárdi fürdőbe, ahol egy teljes napot töltöttünk fürdőzéssel, csúszdázással 

a gyermekek nagy örömére. A második felügyeleti hét is sok érdekes lehetőséget tartogatott a 

kis táborozók számára. Kézműves foglalkozások mellett, amennyit csak tudtunk, a szabadban 

tartózkodtunk. A játszótéri programok mellett meglátogattuk az új fitness parkot és minden nap 

hosszú sétákat tettünk. 

A gyermekek a tábor és a felügyeleti hetek alatt a sok érdekes program mellett számos 

ismerettel és új barátságokkal gazdagodtak. 

 

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 2020. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásáról: 

 

 

Az év folyamán 98 gyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást, ebből az óvodai nevelésbe 

távozók száma: 43 fő. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek, a működési engedélyben 

felsorolt ellátási területekről érkeztek. A térség falvaiból 17 gyermek vette igénybe a bölcsődei 

ellátást. 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 2020.01.01-2020.12.31. között eltelt időszak adatai: 

• bölcsődébe felvett gyermekek száma: 98 fő 

• ingyenes étkezésre jogosult 52 fő, ebből: 

- 5 fő (tartós beteg), 

-  8 fő (nagycsaládos), 

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

miatt) 

• hátrányos helyzetű gyermek: 1 fő 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek: 2 fő 

• védelembe vett: 2 fő 

 

A kialakult veszélyhelyzet miatt elhúzódott a gyermekek felvétele, a gyermekek adaptálása a 

bölcsődei környezethez még most is tart. 

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 egy 

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

az éves munkájáról beszámolót készít. 

A nevelési év elején a kisgyermeknevelőkkel elkészíti a szülőcsoportos beszélgetés témáinak 

tervezetét, melyek prevenciós programként az egészséges életmódra, szemléletváltásra 

fókuszálnak. 

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. 

 

2020. évben: 

• 4 gyermekről készült 1-1 alkalommal pedagógiai jellemzés a Család- és Gyermekjóléti 

Központ Szentgotthárd részére. 

• 2018 szeptemberétől a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

együttműködési megállapodás keretében szociális munkát biztosít a bölcsődében is. A 

szülőket írásban tájékoztattuk e szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről. 

 

A 2019/2020-as nevelési év változást hozott a bölcsőde életében. A március 16-án bejelentett 

veszélyhelyzet miatt az éves munkatervben tervezett tevékenységek, családi programok, 

szülőcsoportos beszélgetések elmaradtak. A délutánra tervezett programokat délelőtt, kizárólag 

gyermekekkel valósítottuk meg. A szülők óvatosabbak voltak az ellátás igénybevételével, így 

április hónap második felétől – az igénylések függvényében – nyújtottunk ismét szolgáltatást. 

Amíg a szolgáltatás szünetelt vagy kiscsoportos bölcsődei ellátás igénybevételére volt igény, 



addig az otthon lévő gyermekek szüleinek segítettünk abban, hogy ezekben a nehéz napokban 

vidáman, tevékenyen töltsék el a napokat. Ajánlottunk a szülőknek egy napirendet, hogy 

gyermekük otthon is érezze a kiszámíthatóságot. 

A napirendhez tartozó, naponta változó játéktevékenységek (mese, vers, ének, mozgás, 

alkotótevékenység) mintáját hetente elérhetővé tettük a közösségi oldalon létrehozott szülői 

csoportokban. A szülői beszámolókból kiderült, hogy örömmel fogadták segítségünket. 

A kialakult veszélyhelyzet miatt óvó-, védőintézkedéseket hoztunk, erről a szülőket 

tájékoztattuk, piktogramokat helyeztünk el a szabályos kézmosásról, a kötelező 

kézfertőtlenítésről. A szülőnek nyilatkoznia kellett, arról, hogy egészséges gyermeket hoz a 

bölcsődébe. A fenntartótól kapott kézfertőtlenítő adagolókat a mai napig rendszeresen használja 

szülő, dolgozó. A bevezetett óvó-, védőintézkedéseket a szülők elfogadták, betartották. A 

kialakult helyzet felelőségteljes magatartást követelt meg a bölcsőde összes dolgozójától. 

 

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 jogszabályváltozásokat 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 és 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. 

Fontosnak tartjuk a családias hangulatú bölcsődei légkör megteremtését, ahol nemcsak a 

gyermekek, hanem az őket nevelő-gondozó felnőttek is jól érzik magukat és sajátjuknak érzik 

munkahelyüket. 

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

gyermekek és családjaik jólétéhez. 

A direkt és indirekt kapcsolattartási formák alkalmazásával sikerült a családokkal jó kapcsolatot 

kialakítani, bizalommal fordultak hozzánk, látták, hogy gyermekeik jól érzik magukat az 

intézményben. 

A szülők pozitív visszajelzései megerősítettek minket abban, hogy munkánkat nagy odaadással, 

megalapozott szakmai tudással végeztük. 

 

 

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 Cslád- és Gyermekjóléti Központ az előző évekhez hasonlóan a 2021. 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 áldozattá válás elkerülése 

érdekében kiemelten kezelte a gyermek- és ifjúságvédelmet, a drogmegelőzést és a megelőző 

vagyonvédelmet. Folytatta a Rendőrség biztonságra nevelő programját, tájékoztatást adtak 

bűncselekmények megelőzésével, különösen a kábítószer prevencióval kapcsolatban. A DADA 

bűnmegelőzési program oktatását, kiképzett oktatói hiánya miatt, nem tudja az általános 

iskolákban végezni, azonban a balesetmegelőzési bizottság, valamint az „Iskola rendőre” az 

általános, míg a bűnmegelőzési tanácsadó a középfokú oktatási intézmények tanulóit szólítja 

meg. A Rendőrőrs tanévkezdéskor folytatta és továbbra is folytatja a 2008. évben elkezdett 

„Iskola Rendőre” programot. Az alsó tagozatos diákok részére a közlekedésbiztonság 

témakörben kiosztott propagandaanyagok nagy népszerűségnek örvendtek. 

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 

2020-ban három olyan büntetőeljárást folytattak, melynek elkövetői fiatalkorú személyek 

voltak. Egy 2002-ben illetve 2003-ban született szentgotthárdi testvérpár és 2004-ben, illetve 

2005-ben született ráűbagyarmati barátaik, iskolatársaik voltak az elkövetők. 

A Széchenyi Általánis Iskola tetején elkövetett motiválatlan rongálást az idősebb testvér 

rábagyarmati barátjával, és az önkényuralmi jelkép használatát falfirka készítésével szintén a 

nagyobbik testvér követte el. 

A kisebbik testvér egy zaklatás és a egy lopás bűncselekményt követett el. A Kaszagyár 

területén korábban barátjával együtt nézelődtek, de a bűncselekményt, egy használaton kívüli 



gépkocsi eltulajdonítását rábagyarmati fiatalkorúval követte el. A zaklatás sértettjét testi 

épségének sértésével fenyegette meg. 

A testvérpár korábbi, Zala megyei lakhelyén több, köztük személy és vagyon elleni 

bűncselekményt követett el, mely eljárások részben még folyamatban vannak. 

A fiatalkorú személyeket egyedül nevelő édesanyjuk nem tudja kordában tartani, azok nem 

képesek és nem is akarnak jogkövető magatartást tanúsítani. Cselekményeikhez kapcsolódó 

barátaik befolyásuk alatt állnak, önállóan bűncselekményt nem követtek el. 

 

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. Sajnos a pandémia miatt 2020-ban a legtöbb hagyományos rendezvény 

elmaradt. 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület egész évben szervez programokat a gyermekek részére.  

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) 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 2020. 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, 2021. április 20. 

 

         Huszár Gábor 

                                                                                                          Polgármester 

 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző  

 

 

 

 



Tárgy: Pannon Egyetem és Szentgotthárd Város Önkormányzata 

közötti együttműködés 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

Az elmúlt időszakban több egyeztetést is folytattunk Dr. Németh Istvánnal, a Pannon Egyetem 

stratégiai rektorhelyettesével. A tárgyalások eredményeképpen egy olyan együttműködés 

körvonalai rajzolódtak ki, amely az egyetem képzési struktúrájának biztosítása és 

eredményeinek felhasználása mellett Szentgotthárd szakképzési rendszerének 

fenntarthatóságát is nagymértékben szolgálná. Hozzájárulna nem csupán a város, de a 

szűkebb régió fejlődéséhez is. Közvetlenül a helyi szakképzési rendszer fejlesztésén, a 

szakképzési rendszer kínálatának bővítésén van ugyan a hangsúly, de általa helyi 

gazdaságfejlesztési célok is elérhető közelségbe kerülnének: előbbre léphetnénk a helyi 

munkaerőpiaci igények kielégítésében és újabb vállalkozások letelepedéséhez szükséges 

szakképzett humánerőforrás biztosításában is. 

 

Szentgotthárd oldaláról az együttműködés központi szereplője a Vas Megyei SZC III. Béla 

Technikum intézmény és a hamarosan az intézmény részeként működő Dr. Vargha Gábor 

Kollégium. Az iskola több szempontból (humán erőforrás és tárgyi feltételek) is kiváló háttérrel 

rendelkezik egy, a felsőoktatási intézménnyel közösen biztosítandó új képzési forma, az 

okleveles technikus képzés elindításához. A tanulók az együttműködő szakképzési és 

felsőoktatási intézmény közös, emelt szintű szakmai programja alapján szerezhetnének majd 

szakmát és érettségit, tanulmányaikat pedig felvételi nélkül folytathatnák az egyetemen: a 

képzés lehetővé tenné, hogy a legmagasabb szintű szaktudást/egyetemi diplomát - az előre 

meghatározott kreditek beszámításával - akár rövidebb idő alatt is megszerezhessék. A diákok 

számára az okleveles technikusképzés tudatosan tervezhető életpályát, munkalehetőséget, a 

gazdálkodó szervezetek számára pedig hatékonyabb utánpótlási, toborzási eszközt, a városnak 

fejlődési lehetőségeket jelentene hosszútávon. 

 

Az együttműködés rendszerét, az együttműködő felek vállalásait az előterjesztéshez csatolt 

együttműködési megállapodás – keret jelleggel - tartalmazza. Az együttműködés helyi 

szakképzést érintő részeinek megvalósításához természetesen elengedhetetlen a Vas Megyei 

Szakképzési Centrum, mint az intézmény fenntartójának támogatása is, az együttműködés 

tárgyára vonatkozó részletes szabályokat, jogokat és kötelezettségeket pedig külön 

megállapodásokban rögzítik majd a tervek szerint. 

 

Jelen megállapodás megkötése a felek számára semmilyen anyagi kötelezettséget nem 

keletkeztet automatikusan – amikor költségek merülnek fel, annak részleteit a külön 

megállapodások rögzítik majd. 

 

Az ügy rendkívüli fontossága azt is felveti, hogy ebben a kérdésben külön Polgármesteri 

Megbízotti pozíciót nevesítsünk azzal, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata részéről a 

Pannon Egyetemmel kötött együttműködést Polgármesteri Megbízottként Koszár András 



alpolgármester koordinálja, aki teljes felelősséggel tartozik ennek során a polgármesternek – és 

rajta keresztül az Önkormányzat Képviselő–testületének. Munkáját a polgármesterrel 

egyeztetve, de önállóan végzi, munkájáról pedig folyamatosan beszámol. Koszár András a 

megelőző tárgyalások aktív részese is volt. 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 – Szentgotthárd város szakképzési 

rendszerének fejlesztése érdekében - egyetért a Pannon Egyetem és Szentgotthárd Város 

Önkormányzata közötti együttműködés létrehozásával az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 

Együttműködési Megállapodás szerint.  

Szentgotthárd Város Polgármestere az Együttműködés koordinálásával Polgármesteri 

Megbízottat bíz meg: Koszár András alpolgármestert, akinek a feladata az együttműködés 

rendszerének kialakítása és a gyakorlatban történő megvalósítása. Munkáját a polgármesterrel 

előzetesen egyeztetve köteles ellátni, munkájáról folyamatosan köteles beszámolni.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Koszár András alpolgármester 

              dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2021. április 29. 

 

         Huszár Gábor 

          polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

TERVEZET  
 

Amely létrejött egyrészről a Pannon Egyetem (8200 Veszprém Egyetem u. 10., Intézményi 

azonosító: FI 80554, KSH-szám: 15308816 8542 312 19, törzskönyvi nyilvántartási (PIR) 

szám: 308812, adószám: 15308816-2-19, képviseli: Dr. Gelencsér András rektor, Csillag Zsolt 

kancellár), a továbbiakban: Egyetem  

 

másrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.,  

képviseli: Huszár Gábor polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, 

 

 között, az alábbi helyen és időben, a következő feltételek szerint: 

 

 

I. PREAMBULUM 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Egyetem, felismerve partneri 

együttműködésük szükségességét és hasznosságát, hangsúlyozva elkötelezettségüket a 

magyar felsőoktatás, ezen belül a Pannon Egyetem képzési struktúrájának biztosítása és 

eredményeinek felhasználása iránt, továbbá Szentgotthárd szakképzési rendszere és a helyi 

középiskolai intézményrendszer fejlesztése iránt, a jelen megállapodás által megjelölt 

területeken és keretek között, együttműködési megállapodást kötnek egymással. 

 

2. Az Egyetem képzéseivel, szakember utánpótlás biztosításával a régió meghatározó 

jelentőségű felsőoktatási intézménye. Erre tekintettel az Önkormányzat kiemelten 

fontosnak tartja az együttműködést, amelynek keretében egyfelől a rendelkezésre álló 

eszközeivel segíteni kívánja az Egyetemen folyó képzések fenntarthatóságát, másfelől az 

Egyetem által biztosított lehetőségek támogatásával hozzá kíván járulni Szentgotthárd és 

térsége fejlődéséhez is, különösen az alábbiak vonatkozásában: 

 

- a városban és térségében az ipari és szolgáltató szektorban működő vállalkozások 

munkaerőpiaci igényeinek kielégítéséhez, szakmai továbbképzéseinek elősegítéséhez, 

kapcsolódva az Ipar 4.0 törekvéseihez, 

- a helyi gazdaság fejlesztéséhez, további vállalkozások letelepedéséhez szükséges 

szakképzett humánerőforrás biztosításához, 

- a helyi szakképzési rendszer fejlesztéséhez, a szakképzési rendszer kínálatának 

bővítéséhez a felsőoktatási képzések irányába mutatóan, összhangban a térség 

társadalmi-gazdasági igényeivel, 

- a térség  leendő és jelenlegi munkavállalóinak versenyképes, hasznosítható tudást 

biztosításához,  

- továbbá Szentgotthárd Városi Ifjúságpolitikai Koncepciója és Cselekvési Programja 

részeként elindított, „Helyben a jövőd!” program kiterjesztéséhez. 

 



3. A jelen megállapodásban meghatározott célok összhangban állnak mind az Önkormányzat, 

mind az Egyetem törekvéseivel, a szakképzéssel és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos 

céljaikkal. 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzata az együttműködés kialakítására és működtetésére, a 

koordinációs feladatok ellátására  Polgármesteri Megbízottat  bíz meg, aki folyamatosan 

kapcsolstot tart a megállapodás valamennyi érintett szereplőjével, intézményével.  

 

5. Jelen megállapodásban meghatározott együttműködés kiemelten fontos szereplője a 

Szentgotthárd város székhellyel működő a Vas Megyei SZC III. Béla Technikum 

(Szentgotthárd, Honvéd utca 10., a továbbiakban: Középiskola) intézmény, amelynek  

fenntartó és működtető szerve a Vas Megyei Szakképzési Centrum (9700 Szombathely, 

Akacs Mihály u. 8-10.). 

A Középiskola és a Dr. Vargha Gábor Kollégium (Szentgotthárd, Hunyadi út 27., a 

továbbiakban: Kollégium) ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat.  

A Kollégium - a Középiskola fenntartójának kezdeményezése és tulajdonos Önkormányzat 

jóváhagyása alapján – várhatóan a Középiskola intézményegységeként működik tovább.  

A Középiskola a város és a régió életében mind képzésileg, mind gazdaságilag 

meghatározó szereplő, ezért az Önkormányzat kiemelt tekintettel van a Középiskola 

működésére, az általa biztosított (szak)képzések fenntartására, fejlesztésére, bővítésére és 

népszerűsítésére.  

Az iskola középszinten 130 éve folytat szakmai képzést, jelenleg technikusi, szakképző 

iskolai formában. Szakmát és/vagy érettségit szerezhetnek a tanulók, nappali tagozaton és 

felnőttképzésben egyaránt. Az iskola megfelelő tapasztalati háttérrel rendelkezik a 

felsőoktatási intézménnyel együtt megvalósított képzések terén. 

 

II. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TARTALMA 

 

1. Jelen együttműködési megállapodás keretében a Felek – a fentieken túlmenően - a 

rendelkezéseikre álló eszközökkel támogatják a Középiskolában az új képzési forma, az 

okleveles technikus képzés elindítását, amelynek során a tanulók az együttműködő 

szakképzési és felsőoktatási intézmények közös, emelt szintű szakmai programja alapján 

szerezhetnek szakmát és érettségit, majd tanulmányaikat felvételi nélkül folytathatják az 

adott szakirányú egyetemen.  

A Középiskola jó kiindulási alapokkal rendelkezik humánerőforrás és tárgyi feltételek 

terén, melyek célzott fejlesztésével megvalósítható az okleveles technikusi képzés, általa 

pedig elérhetők a kapcsolódó helyi társadalom- és gazdaságfejlesztési célok. 

Az új képzési forma lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy a legmagasabb szintű 

szaktudást az előre meghatározott kreditek beszámításával akár rövidebb idő alatt is 

megszerezhessék, ti. egyetemi diplomához juthatnak rövidebb idő alatt. 

A diákok számára az okleveles technikusképzés tudatosan tervezhető életpályát, 

kiszámítható munkalehetőséget, a gazdálkodó szervezetek számára pedig hatékonyabb 

utánpótlási, toborzási eszközt, a városnak fejlődési lehetőségeket jelent közép és 

hosszútávon egyaránt. 

 

2. Az Egyetem az együttműködés során vállalja:  



- a korábban a képzéshez kidolgozott okleveles technikusi pilot programok átadását, 

közös átdolgozását a helyi sajátosságoknak megfelelően, 

- az ennek megfelelő struktúrában a Középiskolában végzett tanulók számára – 

bizonyos feltételek mellett – biztosítja, hogy tanulmányaikat felvételi nélkül 

folytathassák az Egyetem szakirányán,  

- a képzéssel összefüggő marketing és PR tevékenységekben való közreműködést,  

- a beiskolázási kör kiszélesítését a környező megyékre,  

- a képzéshez kapcsolódó szakmai feltételrendszer fejlesztésének elősegítését,  

- a városi igényekhez kapcsolódó képzések, köztük a duális szakképzés 

megvalósításához szükséges szervezeti keretek biztosítását, az oktatók szakmai 

továbbképzését és a szükséges tudásbázis elérését,  

- elősegíti, szakmailag támogatja a szakmai fórumok, konferenciák megvalósulását a 

városban. 

 

3. Az Önkormányzat az együttműködés keretében: 

 

- támogatja és ösztönzi a jelen együttműködési megállapodásban foglaltak 

megvalósítását, ezek között az okleveles technikus képzés elindítását a Középiskolában,  

- Polgármesteri Megbízottat bíz meg a teljes körű koordináció végzésére. 

- a jelen megállapodás teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre bocsátja a 

tulajdonában álló infrastruktúrát (ingatlan, tárgyi feltételek), lehetőségeihez mérten 

elősegíti az iskola és a beiskolázási kör kiszélesítéséhez szükséges kollégiumi 

feltételrendszer infrastrukturális megújítását, megragadja a tulajdonos számára 

megnyíló pályázati lehetőséget, 

- támogatja a célok eléréséhez szükséges marketing tevékenységeket (reklámok, 

tájékoztatások, akciók, fórumok, rendezvények) elsősorban a „Helyben a jövőd!” 

programon keresztül, 

- feltérképezi a Szentgotthárdi Ipari Park mint Tudományos és Technológiai Park és a 

szolgáltatási piac szereplőinek igényeit (Vállalkozói fórum), elemzi és javaslatot tesz 

szakmai oktatás és képzések megvalósítására, bevezetésére, elősegíti a cégek bevonását 

a duális szakmai képzésekbe közép- és felsőoktatás területén egyaránt, 

- a helyi szolgáltatókkal együttműködve támogatja a szakmai fórumok, konferenciák, 

továbbképzések megszervezését a városban. 

 

III. KAPCSOLATTARTÁS: 

 

1. A Felek az együttműködésre, kapcsolattartásra jelöli ki: 

 

 

Egyetem részéről: 

  

Dr. Németh István stratégiai rektorhelyettes 

Tel: 36 30 616 2127 

E-mail: strategiai.rektorhelyettes@uni-pannon.hu 

 

Önkormányzat részéről: Koszár András, Polgármesteri Megbízott 

Tel.: 36 30 824 8867 

E-mail: koszar.andras@szentgotthard.hu 

 



2. A kijelölt kapcsolattartók eljárhatnak minden olyan kérdésben, amely összefügg a jelen 

megállapodás teljesítésével, de nem jelenti annak módosítását vagy megszüntetését. 

 

3. A Felek az együttműködés minden fázisában lehetőséget biztosítanak egymás számára, 

hogy képviselőik által kifejthessék véleményüket, illetve közreműködhessenek a 

részletesebb együttműködés kidolgozásában. A Felek megállapodnak abban is, hogy a 

képviselőik a szükség szerinti rendszerességgel, de legalább félévente kötelesek 

átbeszélni az együttműködés tapasztalatait és az abból eredő aktuális feladatokat. 

 

IV. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE 

 

1. A jelen Megállapodás, annak mindkét Fél által történő aláírása napjától kezdődően, 

határozatlan időtartamra szól. 

 

2. A Megállapodás bármilyen módosítása, felfüggesztése, továbbá a Felek által minden 

szerződéses jogkövetkezmény érvényesítése csak írásban, a Felek képviselői által 

cégszerűen aláírt formában történhet. 

 

3. Jelen Megállapodást bármelyik fél írásban, legalább 3 hónapos felmondási idővel az 

aktuális tanév végére jogosult felmondani a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozat 

útján. 

 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

1. Jelen megállapodás Felek számára semmilyen anyagi kötelezettséget nem keletkeztet. 

Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás teljesítése során felmerülő költségek esetén, az 

egyes tevékenységek részleteit a Felek külön megállapodás(ok)ban rögzítik, melyek jelen 

megállapodás mellékleteit képezik. 

 

2. A jelen megállapodásban rögzített együttműködés helyi szakképzést érintő részeinek 

megvalósításához elengedhetetlen a Vas Megyei Szakképzési Centrum támogatása és 

közreműködése is. A területhez kapcsolódóan a Felek, illetve a fenntartó Vas Megyei 

Szakképzési Centrum és az Egyetem az együttműködés tárgyára vonatkozó részletes 

szabályokat, jogokat és kötelezettségeket külön megállapodásokban rögzít(het)ik. 

 

3. A Felek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás érdekeit, különös tekintettel a felmerülő 

adatvédelemre és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokra. 

 

4. A Felek jelen együttműködési megállapodást elolvasták, a tartalmát megértették, majd azt, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

5. Jelen Megállapodást Szentgotthárd Város Önkormányzata a …………….. határozatával, 

az Egyetem Szenátusa a …………… határozatával hagyta jóvá. 

 

Veszprém, 2021. ………    Szentgotthárd, 2021. ………………. 

 

   



…………………… 

Dr. Gelencsér András  

rektor 

Pannon Egyetem 

…………………… 

Csillag Zsolt  

kancellár 

Pannon Egyetem 

…………………………………… 

Huszár Gábor  

polgármester   

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Városrészi keret felosztása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

A koronavírus járvány miatti szigorító intézkedések nem tették lehetővé, hogy a „Civil 

szervezeteket és városrészeket támogató alap” teljes szabályzatát elkészítsük, hiszen a 

programok, rendezvények szervezése egyelőre nem megengedett. Ezért a legutóbbi 

döntéshozatal alkalmával csak a városrészi keret felosztásához készült szabályzat, ugyanis a 

járványhelyzet nem befolyásolja a beruházások, felújítások, fizikai munkálatok megkezdését, 

folytatását.  

 

A beruházások, felújítások, munkálatok tekintetében a városrészi önkormányzatok nyújthatták 

be kérelmeiket a szabályzatban foglaltak szerint (lásd: 1. számú melléklet). Idén is 350 000,- 

Ft jut egy-egy városrészre, amelyet természetesen később is lehívhatnak majd. (A 

következő pályázati időszak a járványhelyzet alakulásához igazodik majd.) 

 

A városrészi kerethez az alábbi kérelmek érkeztek be:  

 

VÁROSRÉSZI 

ÖNKORMÁNYZAT 

A KÉRELEM TÁRGYA A KÉRELEM 

ÖSSZEGE 

Máriaújfalu A Szent Péter és Szent Pál kápolna mellett 

található hősi emlékmű felújítása 

190 500,- 

Rábatótfalu Játszótéri elemek, sportcélú eszközök 

beszerzés, parkosítás 

350 000,- 

Zsida-Zsidahegy Sportpálya átalakítás, Kultúrház renoválás, 

faluszépítés 

250 000,- 

(+ a 2020. évi 

maradvány) 

Farkasfa Helységnév tábla felújítása, kiegészítése és 

farkasfai szerek névtáblái fából kifaragva 

350 000,- 

Jakabháza Városrészi klub bejárati ajtajának cseréje 350 000,- 

Rábafüzes Wéber Antal Rábafüzes egyetlen 

plébánosának emlékhely kialakítása és 

szabadtéri programok későbbi 

megvalósításához megfelelő helyszín 

biztosítása 

350 000,-  

 

A támogatásigénylő lapok, illetve a kérelmek részletesen a mellékletekben olvashatók.  

 

 

 



 

Hatásvizsgálat 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 

A városrészi keret hosszú évek óta részét képezi az alapnak és a költségvetésnek, a 

városrészek idén is számítanak a támogatásra, amelyből megvalósíthatnak fejlesztéseket, 

és ha a helyzet később engedi, programokat is.   

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 megvalósítás során keletkezett számlák az 

Önkormányzathoz kerülnek, az Önkormányzatnak, mint támogatást nyújtónak rálátása van 

az adott összegek felhasználására. 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 – ezt hivatott kiküszöbölni az a hivatali / önkormányzati 

kontroll és a szerződéskötés. 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A támogatás elmaradása esetén nem valósulnak meg a tervezett fejlesztések. 

  

Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést és lebonyolítást végző civil referensnek 

vannak, majd az utalást, könyvelést végző hivatali dolgozónak. Mindez többlet erők 

bevonását nem igényli. 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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: 

→ Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata – a Szent Péter és Szent Pál kápolna mellett 

található hősi emlékmű felújítására irányuló – kérelmét 190 500,- Ft-tal támogatja, 

→ Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata – játszótéri elemek, sportcélú eszközök 

beszerzésére, parkosításra irányuló – kérelmét 350 000,- Ft-tal támogatja,  

→ Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata – sportpálya átalakítására, kultúrház 

renoválására, faluszépítésre irányuló – kérelmét 250 000,- Ft-tal támogatja, 

→ Farkasfa Városrészi Önkormányzata – helységnév tábla felújítására, kiegészítésére és 

farkasfai szerek névtábláinak elkészítésére irányuló – kérelmét 350 000,- Ft-tal 

támogatja, 



→ Jakabháza Városrészi Önkormányzata – városrészi klub bejárati ajtajának cseréjére 

irányuló – kérelmét 350 000,- Ft-tal támogatja, 

→ Rábafüzes Városrészi Önkormányzata –Wéber Antal emlékhely kialakítására és 

szabadtéri rendezvényhelyszín kialakítására irányuló – kérelmét 350 000,- Ft-tal 

támogatja 

azzal, hogy  

- az infrastrukturális jellegű munkálatok kötelezettségvállalásai előtt előzetesen a 

városüzemeltetési vezető jóváhagyását kell kérni, továbbá 

- a számlákat a kézhezvételt követően, a fizetési határidő lejárta előtt kell a Pénzügyre 

eljuttatni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2021. április 30. 

 

 

 

         Huszár Gábor 

          polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. számú melléklet 

 

SZABÁLYZAT  

A VÁROSRÉSZI KERET 2021. ÉVI FELOSZTÁSÁRÓL  

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi 

költségvetése Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap (a továbbiakban: 

Alap) megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet tartalmaz, amelyből elsősorban 

szentgotthárdi civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, valamint 

városrészek számára nyújtható támogatás. Az Alapból támogatás nyújtására csak külön 

önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet sor. A 

támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk. 

 

2. A járványhelyzet miatt az Alapból egyelőre kizárólag a városrészi önkormányzatok 

igényelhetnek támogatást, így jelen szabályzat kizárólag a városrészi keret (a 

továbbiakban: Keret) felosztására vonatkozik. 

 

3. A Keretet 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. Veszélyhelyzetben 

értelemszerűen az annak megfelelő szabályozás szerint kell eljárni. 

 

4. A Keret éves összege 2.450.000,- Ft, amely egyenlően oszlik meg a hét városrész között, 

minden városrész összesen 350.000,- Ft-ot igényelhet.  

 

5. További intézkedésig a Keretből a városrész közösségi, kulturális életét érintő tárgyi 

eszközök beszerzésére, fejlesztésére, beruházásokra, felújításra, a környezet 

megóvására, szépítésére, illetve a városrészen élők igényeinek megfelelő – 

kellőképpen alátámasztott – egyéb projektek kivitelezésére igényelhetnek 

támogatást a városrészi önkormányzatok.  

 

6. A városrészen megvalósuló rendezvényekre, programokra egyelőre nem nyújtható be 

támogatási kérelem. Amennyiben később az év során erre lehetőség nyílik, a 4. pontban 

meghatározott városrészi keret abban az esetben sem léphető túl, ezért a jelen szabályzat 

szerint benyújtott támogatási kérelmeket erre tekintettel kell összeállítani. 

 

7. A támogatás igénylésének menete:  

a. a megvalósítandó projektet részletező írásos kérelem és támogatásigénylő lap 

benyújtása a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez, 

b. amennyiben rendelkezésre állnak, árajánlatok, egyéb információk csatolása, 

c. a benyújtás határideje: 2021. április 28. 16.00 óra. A határidőn túl benyújtott 

támogatási kérelmeket automatikusan elutasítjuk. 



 

8. A beérkezett kérelmek elbírálása 2021. április 30-a után történik meg. 

 

9. A megítélt támogatás felhasználásáról támogatási szerződést kell kötni. 

 

10. A megvalósítás során keletkezett átutalásos számláknak az alábbi névre kell szólniuk:  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

9970 Széll K. tér 11. 

Adószám: 15833720-2-18 

 

Jelen szabályzatot a Polgármester a V/58/2021. számú határozatában fogadta el 2021. április 

15-én, hatályos további intézkedésig.  

 

Szentgotthárd, 2021. április 15.  

 

                 Huszár Gábor 

                  polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Takács Jenő 

Alapfokú Művészeti Iskola kérelme 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola 

kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Az Alapítvány pályázatot nyújtott be a BGA Zrt. által 

kiírt „Városi Civil Alap” felhívásra, amelynek pozitív elbírálása esetén Egy hauptware alapú 

virtuális mobil orgonát szeretnének beszerezni két manuálos érintő képernyővel. Ennek a 

vételára 4.831.150,- Ft, sajnos ennél olcsóbb – a szükséges paraméterekkel – nem kapható.  

A pályázat keretösszege (3.000.000,- Ft) azonban nem fedezi a hangszer teljes vételárát, így a 

különbözet (1.831.150,- Ft) biztosításáról gondoskodni szükséges. 331.150,- Ft összesen az 

orgonához tartozó mobilitást biztosító gurulós állvány és az eszköz szállítási költsége, ezt az 

Alapítvány saját forrásból finanszírozza. A fennmaradó 1.500.000,- Ft biztosítását kérik az 

Önkormányzattól.  

 

A beszerzéssel nem csupán az intézmény, hanem a város kulturális élete is bővülhetne, hiszen 

akár a városban működő kórusok koncertjeinek részévé is válhat az orgona kíséret, de a Brenner 

kápolnában tartott szentmiséknek is méltó zenei hátteret biztosítana.  

 

A Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola és A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány a város 

kulturális életének és az önkormányzati rendezvényeknek aktív szereplői, munkájuk szervesen 

hozzájárul a programok sikeréhez.  

 

A hangszer felhasználási területei miatt célszerű lenne a Nagyboldogasszony Plébániával is 

egyeztetni a támogatásról, az egyházzal közösen könnyebben megvalósítható lenne a vásárlás.  

 

 

Hatásvizsgálat 

 

6. Mi indokolja, miért szükséges? 

Amennyiben a benyújtott pályázat nyer, a különbözetet viszont az intézmény nem tudja 

vállalni, akkor vissza kell lépni a pályázattól.  

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

feltételek?  

A költségvetésben nincs tervezve, a fedezetet meg kell találni hozzá.  

8. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns, tekintettel arra, hogy a megvalósítást követően a támogatásról el kell 

számolni. Legfeljebb a hangszer karbantartása jelentkezik majd a későbbiekben, mint 

feladat de ezt a hangszer tulajdonosának kell finanszírozni.  

 

 

 



9. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően 

használják fel a támogatást – ezt hivatott kiküszöbölni az a hivatali / önkormányzati 

kontroll és a szerződéskötés. 

10. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A támogatás elmaradása esetén máshonnan kell a forrást megszerezni, vagy nem valósulhat 

meg a beszerzés. 

11. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést és lebonyolítást végző civil referensnek 

vannak, majd az utalást, könyvelést végző hivatali dolgozónak. Mindez többlet erők 

bevonását nem igényli. 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a 

Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola kérelmét legfeljebb 750 000,- Ft összegig támogatja a 

2021. évi költségvetés terhére. A támogatási szerződés a „Városi Civil Alap” felhívásra 

benyújtott pályázat pozitív elbírását követően köthető meg, a támogatás elszámolásának 

határideje a BGA Zrt. felé benyújtandó elszámolás határidejéhez igazodik.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Kovács Ágnes pénzügyi vezető  

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2021. április 30. 

         Huszár Gábor 

          polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tárgy: Szentgotthárdi Sportegyesületek TAO támogatás önrészének 

biztosítása 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A helyi látványcsapat sportág egyesületek a korábbi években több millió forintot nyertek TAO 

pályázatokból, amelyhez a szükséges önrészt az Önkormányzat biztosította. Ilyen fejlesztések 

voltak: az automata pályaöntöző rendszer kiépítése, pályakarbantartó fűnyíró beszerzése, 

mélyfúrású vízkút és ellátórendszer kivitelezése, labdafogó háló beszerzése, kerítésjavítás és 

áthelyezés, új kispadok, kerítésépítés, kisbusz vásárlás, valamint az utánpótlás 

csapatversenyeztetési költségeinek finanszírozása. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében 13.952.509,- Ft-ot tervezett 

be a helyi látványcsapat-sportágak TAO pályázatának önrész biztosítására. Városunkban a 

Szentgotthárdi VSE két szakosztálya (labdarúgó és kézilabda), a Rábatófalui SE, a Máriaújfalui 

SE kézilabda szakosztálya, valamint a Szentgotthárdi Kézilabda Klub adhat be TAO pályázatot 

- jelen előterjesztés a már elbírált és megítélt pályázatokat tárgyalja, idén várhatóan más TAO 

önrész támogatási kérelem nem érkezik az önkormányzatunkhoz. (A 2021-ben benyújtott 

pályázatokhoz jövőre kell önrészt biztosítani.) 

  

Az egyesületek már megítélt TAO pályázatai az alábbiak szerint épülnek fel: 

 

 

SZENTGOTTHÁRDI VSE – LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY 

 

2020 Jóváhagyott pályázat (1. sz. mellékletben a határozat) 

 

Tárgyi eszköz, beruházás:  

• 170 m hosszú és labdafogó háló (5 m magas) az edzőpálya köré, így a 2021-ben tervezett 

kerítéssel együtt az egész sporttelep bekerítésre kerülne 

 

Költség: 5.198.898 Ft  

Szükséges önrész: 1.570.664 Ft 

Utánpótlás, tárgyi eszköz /nem ingatlan /: 

• Sportfelszerelés,  

• Edzői bér /10 edző /  

• Utazási, étkezési költségek, 

• Fűnyíró traktor 

• Informatikai berendezések, hangosítás,  

• Mosógép, szárítógép 



• Öltözőberendezése 

 

Költség: 23.996.752 Ft  

Szükséges önrész: 3 410 282 Ft 

 

Összes szükséges önrész a 2020. évi pályázathoz: 4.980.946 Ft 

 

2019 Hosszabbított pályázati elemek (2. sz. mellékletben a határozat) 

 

Tárgyi eszköz, beruházás:  

• 51 fős lelátó 

 

Költség: 2.408.979 Ft  

Szükséges önrész: 722 694 Ft 

 

Tárgyi eszköz nem beruházás:  

• Felszerelések 

 

Költség: 1.527.557 Ft  

Szükséges önrész: 458.267 Ft 

 

Utánpótlás nevelési feladatok: 

• Edzői bér, sporteszköz, sportfelszerelés 

 

Költség: 5.878.846 Ft  

Szükséges önrész: 587 885 Ft 

 

Összes szükséges önrész a 2019. évi pályázathoz: 1.768.846 Ft 

 

A 2019-2020-es TAO Pályázatokhoz szükséges összes önrész: 6.749.792 Ft 

 

 

 

RÁBATÓTFALUI SE (LABDARÚGÁS) 

 

2020. évi pályázat (elbírált) (3. sz. mellékletben): 

 

• UP nevelési feladatok támogatás 

 

Költség: 6.708.754 Ft 

Szükséges önrész: 676.968 Ft 

 



• Tárgyi eszközbeszerzés - felszerelés 

 

Költség: 1.326.705 Ft 

Szükséges önrész: 400.817 Ft 

 

• Tárgyi eszköz (infrastruktúra fejlesztés – térkövezés, játékoskijáró, külső kerítés 

befejezése) 

 

Költség: 3.703.718 Ft 

Szükséges önrész: 1.118.948 Ft 

 

2019. évi pályázat (elbírált) - 3. sz. mellékletben 

 

• Tárgyi eszközbeszerzés – pálya körüli korlát 

 

Költség: 3.905.056 Ft 

Szükséges önrész: 1.179.775 Ft 

 

Valamint Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 126/2019. számú 

határozatában: 844.430,- Ft támogatást biztosított (utánpótlás nevelés céljára) illetve 

2.981.279,- Ft támogatást biztosított a tárgyi eszköz beszerzés (fűnyíró) céljára, azonban az 

egyesület mégsem kívánta átadni a korábban beszerzett fűnyírótraktort, ezért ettől a 

támogatástól elesett, de továbbra is igényt tartana a támogatásra. A 126/2019. számú határozat 

alapján annak a fűnyírótraktornak a használatát, amelyet korábban vásárolt szintén 

önkormányzati támogatással, biztosítani kellett volna a városüzemeltetésről gondoskodó SZET 

Szentgotthárdi Kft-nek. Erről megállapodást kötött volna az egyesület az Önkormányzattal, 

azonban ennek nem tettek eleget, amit azzal indokoltak, hogy nekik a megyei II. osztályban a 

két pálya karbantartásához egyszerre kettő fűnyírótraktorra van szükségük. Ezek után 

módosították a kérésüket: a megítélt támogatást már a kerítésépítés befejező részére kívánják 

felhasználni.  

 

A 2019-2020-es TAO Pályázatokhoz szükséges összes önrész: 7.202.717 Ft 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

12. Mi indokolja, miért szükséges?  

A TAO támogatások a megfelelő versenyeztetéshez és infrastrukturális fejlesztésekhez 

(lásd: előterjesztésben részletesebben) használhatók fel, ehhez pedig szükség van az 

önrész biztosítására is, amelyet az egyesületek nem tudnak biztosítani. 

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

feltételek? 



Az önrész biztosításának feltételeivel az Egyesület nem rendelkezik, az Önkormányzat a 

2021. évi költségvetésében szerepel TAO önrész támogatásra. 

14. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns kérdés. 

15. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Ha az önkormányzati támogatást nem a megjelölt célokra használják fel, a támogatás 

összegét vissza kell fizetni az önkormányzatnak a megkötendő támogatási 

megállapodások alapján. 

16. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?  

Az Egyesületek elesnek a TAO támogatástól, amivel nem tudják megvalósítani a 

tervezett fejlesztéseket, illetve nem tudják versenyeztetni az utánpótlás csapatokat, 

veszélybe kerül a következő évi indulásuk. 

17. Az előterjesztés adminisztratív terhei?  

Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás átutalása és elszámolásának 

ellenőrzése. 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 

-  a Szentgotthárdi VSE labdarúgó szakosztálya számára a TAO pályázat 

megvalósításának önrészére 6.749.792, - Ft támogatást biztosít 

- a Rábatótfalui SE számára a TAO pályázat megvalósításának önrészére 7.202.717, - Ft 

támogatást biztosít 

azzal, hogy a támogatottak a támogatással kötelesek elszámolni az Önkormányzat felé, illetve 

az Önkormányzatot a rendelkezésére álló felületeken / csatornákon támogatóként kötelesek 

megjeleníti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

        Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

       Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

Szentgotthárd, 2021. április 26. 

 

         Huszár Gábor  

          polgármester                        

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 



1. számú melléklet

 
 

 

 

 



 



 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

 

 
 



 

 

 

3. számú melléklet 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Vízi Vándor Tábor eszköz fejlesztése című projekt  
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség kiemelten foglalkozik az egészségre nevelés kérdésével, így 

csatlakozott egy átfogó országos kormányzati programhoz a Vízi Vándor Tábor programhoz, 

amelynek segítségével népszerűsíthetik a szabadidősportot és a vízitúrázást. A Vizes Vándor 

Tábor program 2017-ben indult, több helyszínen (Tisza, Duna, Bodrog, Körösök, Tisza-tó). 

 

A 2021-es Vízi Vándor Tábor túraútvonali közé bekerült a Rába folyó szentgotthárdi és 

körmendi szakasza is. A Rába Magyarország egyetlen időszakosan vadvíz jellegű vízfolyása. 

Itt, főleg a felső szakaszon kiváló lehetőség van izgalmakban bővelkedő túrát tenni 

kalandkedvelő és gyakorlott vízitúrázók számára.  Ennek kapcsán Szentgotthárd és Körmend 

Város Önkormányzatának lehetősége nyílt, hogy pályázatot nyújtsanak be vízi eszközök 

beszerzésére. A projekt keretében a Rába folyó Szentgotthárd - Csörötnek - Rábagyarmat - 

Csákánydoroszló - Körmend szakaszán lévő vizes eszközparkját és turisztikai infrastruktúráját 

lehet fejleszteni.  

 

Elsődlegesen eszközök beszerzésére és infrastruktúra fejlesztésre lehet pályázni. Egy másik, 

kizárólag Szentgotthárd által megvalósított projekt keretében további fejlesztések is 

megvalósulnak az Alpokalja Motel területén, ezek részben szintén a vándortáborok 

színvonalának emelése érdekében történnek (faházak-, kemence-, csónakház építése). 

 

Az előkészítés során a beszerezni kívánt eszközökről a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és Körmend Város Önkormányzata egyeztettek 

egymással. A pályázati kiírásnak megfelelően a projekt 2021. év végéig befejeződik. 

 

A támogatás összesen 12.500.000, - Ft, amely a projekt terv szerint a következő elemekből 

tevődik össze: 

 

A PROJEKT ELEMEI Bruttó Ft 

Vadvízi túrázásra alkalmas kenuk  beszerzése: Körmendre (5db) és Sztg-ra (5db) 3 300 000 

Körmend kiszálló (gát fölött) stég beszerzés 3 400 000 

Körmend beszálló (gát alatt) stég beszerzés 3 000 000 

Magyarlaki gát kiszálló stég beszerzés 3 000 000 

átszállóhelyek környezetének kialakítása (gépi munkák, tereprendezés) 200 000 

eszközbeszerzés (Körmend és Sztg) 5 600 000 

ÖSSZESEN 18 500 000 
  

A KIADÁSOK (18,5 M Ft) FEDEZETE 
 

támogatás 12 500 000 

Körmend 3 000 000 



Sztg 3 000 000 

ÖSSZESEN 18 500 000 

 

Szentgotthárd tehát vadvízi túrázásra alkalmas kenukat (5db, összesen kb. 1.650.000,- Ft 

értékben) és a vízi sporteszközöket kap (összesen kb. 2,8 M Ft értékben) a projektből. Utóbbi 

kapcsán egy részletesebb árajánlat is rendelkezésre áll az alábbiak és az előterjesztés 

mellékletéhez csatoltak szerint. 

 

• Gumotex Twist 2 (felfújható kajak) – 6 db 

• Kenulapát felnőtt Dag – 25 db 

• Kenulapát gyermek Dag – 5 db 

• Kajaklapát felnőtt Dag – 12 db 

• Kajaklapát gyermek Dag – 3 db 

• Sisak gyermek Dag – 3 db 

• Kézi pumpa Shark – 2 db 

• Kompresszor + adapter Metabo – 1 db 

• Vízhatlan zsák 20 liter – 30 db 

• Neoprén cipők - 15 db 

• Neoprén kesztyűk Mystic vágott ujjú – 15 db 

• mentőmellények (több méretben) – 30 db 

• 5 méter felúszókötél – 11 db 

 

A költségeket a fenti táblázatban bemutatott finanszírozási felosztás szerint a támogatás, 

továbbá Körmend és Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítaná 3-3 M Ft mértékig. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

18. Mi indokolja, miért szükséges? 

Mivel a Rába folyót az eddiginél sokkal több területen szeretnénk kihasználni, ezt csak 

megfelelő felszerelések megléte esetén tudjuk megtenni – vagyis a fejlesztésekhez 

megfelelő eszközök kellenek. Ezeket fejlesztési források híján magunknak kell 

beszerezni és finanszírozni. Ha azonban van külső finanszírozási lehetőség, akkor azt 

érdemes kihasználni. Az eszközök beszerzése szükséges a vándortáborok 

megvalósításához - így a szentgotthárdi víziturisztikai lehetőségek is bővülnek a 

beszerzések által.   

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

feltételek?  

Az önkormányzat 2021-es költségvetésében nem szerepel ilyen eszközbeszerzés, így arra 

a forrást meg kell találni.  

20. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Az eszközök üzemeltetéséről, használatáról és karbantartásáról gondoskodnunk kell. 

Célszerűnek tűnik az Alpokalja Kempinget működtető SZET Szentgotthárdi Kft-t 

bevonni ebbe. A vizitúrázás szervezése, a köréje felépülő idegenforgalmi tevékenység 



bevételeket hoz, a bevételekből pedig a fenntartási költségek is finanszírozhatók. 

21. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns. 

22. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

 Az eszközöket nem tudjuk beszerezni és ezt a tevékenységet nem tudjuk elkezdeni. 

23. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Konzorciumi megállapodás előkészítése Körmend Város Önkormányzatával, beszerzés, 

önrész utalása, elszámolás, fenntartás-karbantartás. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 a Vízi Vándor Tábor eszköz fejlesztése című 

projekt megvalósítását támogatja, ahhoz 3.000.000,- Ft-ot biztosít a költségvetési tartalék 

terhére. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

     dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                 Kovács Ágnes pénzügyi vezető az utalásért 

 

Szentgotthárd, 2020. április 14. 

        

    Huszár Gábor  

    polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 



1. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Jó Pásztor kápolna közüzemi víziközmű-hálózatra történő 

csatlakoztatása  
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Boldog Brenner János emlékét a Jó Pásztor-kápolna is őrzi vértanú halála közelében, 

Szentgotthárd-Zsida városrészen a temető utáni területen. A kápolnát a Brenner János 

Emlékhely Alapítvány építtette azon a helyen, ahol a vértanú pap az utolsó útján haladt. Az 

alapítvány vizesblokkot kíván építeni a kápolnánál és kéri ehhez az önkormányzat korábbi 

ígéretének megfelelően a víziközmű-hálózat kiépítését. 

A víziközmű-hálózat gerincvezetékei jelenleg az Örökzöld utca utolsó lakóházáig érnek el. 

Innen cca. 260 fm hosszúságban kellene az ivóvíz-, illetve szennyvíz bekötővezetékeket 

kiépíteni a kápolnáig, illetve a szennyvízvezeték esetében a temető vonaláig gravitációs 

vezeték, majd ezt követően nyomóvezeték épülne, mivel a temetőben lévő ravatalozó sincs 

jelenleg a szennyvízcsatorna hálózatra csatlakoztatva és így a ravatalozó rácsatlakozását is meg 

tudnánk oldani.  

A fenti munkálatok elvégzésére szakkivitelezőtől árajánlatot kértünk, amely alapján a kiépítés 

bekerülési költsége bruttó 6,10 mFt lenne, ez nem tartalmazza a tervezési díjat, amelynek 

költsége még további 300,- eFt + ÁFA. Ez az összeg tartalmazza 260,00 fm hosszúságú d40-es 

méretű vízvezeték, 175 fm hosszúságú d63-as méretű szennyvíz nyomóvezeték, 85 fm D 160-

as méretű KG PVC szennyvíz gerincvezeték, 5 db szennyvíz akna, illetve a kiépítendő új 

hálózat végén egy szennyvíz átemelő szivattyú, illetve szerelvényei építését, mivel a nyomott 

vezetéken csak így tud majd a szennyvíz a közüzemi hálózatba eljutni. Továbbá tartalmazza 

egy kisebb, a megfelelő víznyomás biztosítása érdekében 1 db víznyomásfokozó akna, 

szivattyú és szerelvényei beépítését. 

Az árajánlat nem tartalmazza az elektromos vezetékek kiépítését az átemelőhőz és 

nyomásfokozóhoz ezt a kérelmezőnek majd a vizesblokk kialakításakor kell megvalósítania, 

illetve a zsidai ravatalozó szennyvízének rákötését (bekerülési költsége cca. 100-150 eFt). A 

tervezés során a közmű kezelői hozzájárulásokat kell kérni a Vasivíz Zrt., az EON Zrt.-től és 

az ÉGÁZ Zrt-től, amelyek beszerzését a tervezési díj tartalmazza.   

A fentiekben körülírt vezetékek megépítése csak a kérelem tárgyát képező létesítmény 

(vizesblokk) kielégítésére szolgálnak, nem lesznek alkalmasak további létesítmények 

kiszolgálására. Egyéb fejlesztések esetén az utcában a meglévő víziközmű gerinchálózatot is 

bővíteni, fejleszteni kellene (pl.: nyomásfokozó). 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Boldog Brenner János vértanú pap boldoggá avatásával megnövekedett a kápolna 

látogatottsága, amely indokolja vizesblokk kialakítását de víziközmű-hálózat hiánya miatt ezt 

jelenleg nem lehet kialakítani. Az emlékhely növekvő látogatottsága miatt a mai kornak nem 

felelnek meg az ott található jelenlegi állapotok. Zarándokok érkeznek az ország távoli helyeiről 

is buszokkal, autóval vagy éppen gyalogosan – megérkezve a kápolnához sem a wc-



lehetőségek, sem a kézmosási lehetőségek nincsenek meg – ez méltatlan a helyhez. 

Önkormányzati érdek is, hogy a helyzet megváltozzon – erre is tekintettel tettünk ígéretet már 

évekkel ezelőtt az önkormányzati segítségre. A mai napig nem volt aktuális a beruházás – most 

azonban a megkeresés szerint indulna a vizesblokk kialakítása.  

 

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

feltételek?  

A víziközmű vezetékek kiépítéséhez szükséges forrást az önkormányzat költségvetésében 

biztosítani kell. Az alapítvány vállalta a vizesblokk megépítését és az önkormányzat 

vállalásának teljesítésével, a víziközművek kiépítésével egy kölcsönös együttműködés 

keretében biztosítani lehetne a kápolnához érkező zarándokok alapvető szükségleteinek mai 

kor színvonalának megfelelő kielégítését. 

 

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

A tárgyi víziközmű-hálózat kiépítése után az önkormányzat költségvetésében biztosítani kell a 

vezetékek üzemeltetésének, fenntartásának, karbantartásának stb. költségeit, mivel 

bekötővezetékeknek fognak minősülni és így a szolgáltató nem veszi át őket üzemeltetésre. 

Magának a vízfogyasztásnak a költségeit az Alapítvány fogja biztosítani.  

 

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Pénzügyi forrás hiányában nem történik meg a víziközművek kiépítése és így az alapítvány sem 

tudja megépíteni a vizesblokkot.   

 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A kápolnához érkező zarándokok mai kor igényeinek megfelelő színvonalú kiszolgálása nem 

történik meg. Nem a legjobb vélemény alakul ki sem az Alapítványról, sem az emlékhelyről 

emiatt. A problémát előbb – utóbb valakinek meg kell oldania. 

 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Nem jelentős. 

 

 

Határozati javaslat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú 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 egyetért azzal, hogy a Szentgotthárd - Zsida városrészen lévő Jó Pásztor 

kápolnánál tervezett vizesblokkhoz a víziközmű bekötővezetékek kiépítésre kerüljenek. 



A megvalósításhoz legfeljebb 6,40 millió Ft összegű forrást az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésében biztosítani kell.  

 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács Ágnes pénzügyi vezető, Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2021. április 29. 

 

 Huszár Gábor  

 polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

                    Dr. Dancsecs Zsolt 

                               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft 2020. évi 

beszámolója 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A gazdasági társaságoknak az éves beszámolójukat május 31-ig kell elkészíteniük és 

közzétenniük. A beszámolót a tulajdonosnak el kell fogadnia. 

A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft ( SZET Szentgotthárdi Kft) 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társasága. Így 

a Polgári Törvénykönyv szerint a Kft. taggyűlésének – jelen esetben a Képviselő-testületnek – 

kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. 

Fentiekre tekintettel a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetése a T. Képviselő-testület elé 

terjesztette az 1. számú melléklet szerinti 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a 

kiegészítő mellékletet, a könyvvizsgálói jelentést, és a 2. számú melléklet szerinti Felügyelő 

Bizottság véleményét.  

A Kft ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelt kiegészítő mellékletben tájékoztatta a 

tulajdonos önkormányzatot 2020. évi gazdálkodásáról. Mivel a társaság egyszerűsített 

beszámolót készít, üzleti jelentés készítése nem kötelező. Ugyancsak nem kötelező az 

önköltségszámítás szabályozása – amit a tulajdonos önkormányzat nem igényel - így a 

szakágazatok nyereségességének/veszteségességének megállapítása nehézkes.  

Összességében elmondható, hogy a Kft eredményesen látta el az önkormányzat által rábízott 

feladatait. Származtak bevételei a piacról is. 

A képződött eredményből megállapítható, hogy a Kft jól gazdálkodott 2020-ben, 4.901 eFt 

adózótt eredménnyel zárta az évet. 

A Kft mérlege alapján biztosított a tőkemegfelelés.   A saját tőke emelkedett, a jegyzett tőke 

nem változott. Nőtt a gazdálkodó tőkeerőssége. A követelések mértéke az előző évhez 

viszonyítva emelkedett, de nem jelentősen, viszont a kötlezettségek állománya csökkent. A 

hosszú lejáratú kötelezettségek jogcíme pénzügyi lízing (Opel Vivaro) állománya év végén 

2.932 eFt. 

A társaság fejlesztési tartalékot nem képezett. Az árbevétel az előző évhez képest csökken 

9,4%-kal, a Kft jelentősebb árbevételeit részletezi a kiegészítő melléklet.  

A Kft a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatalától 6.782 eFt vissza nem 

térítendő támogatásban részesült.  

 A vállalkozás pénzügyi elemzése kapcsán  rövid távon a két legfontosabb likviditási mutatót 

kiemelve (likviditási mutató, likviditási gyorsráta) összességében elmondható, hogy ezen 



mutatók alapján likvidnek tekinthető. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított volt, 

a hosszú távú likviditás javult. 

A könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámolót a számviteli törvény és a nemzetközi számviteli 

standardoknak megfelelően készítették el. A tulajdonos számára elfogadásra javasolja a Kft. 

2020. évi beszámolóját.  

A Felügyelő bizottság a 2020. évi beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel 118.666 eFt eszköz-

forrás egyezőséggel, 4.901 eFt adózott eredménnyel (nyereséggel) a maga részéről elfogadja és 

a tulajdonosnak elfogadásra javasolja. 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  27/2021. (I.29.) 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 a SZET Szentgotthárdi Kft 2020. évi 

számviteli törvény szerinti beszámolóját 118.666 eFt eszköz-forrás egyezőséggel elfogadja, és 

egyben hozzájárul osztalék kifizetése nélkül a 2020. évi 4.901 eFt adózott eredmény 

eredménytartalékba helyezéséhez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Gál József ügyvezető igazgató 

 

 

Szentgotthárd, 2021. április 30. 

 

         Huszár Gábor  

          polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: A Szentgotthárdi Ipari Park Kft 2020. évi beszámolója 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A gazdasági társaságoknak az éves beszámolójukat május 31-ig kell elkészíteniük és 

közzétenniük. A beszámolót a tulajdonosnak el kell fogadnia. 

A Szentgotthárdi Ipari Park Kft Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-os 

tulajdonában lévő gazdasági társasága. Így a Polgári Törvénykönyv szerint a Kft. taggyűlésének 

– jelen esetben a Képviselő-testületnek – kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény 

szerinti beszámoló jóváhagyása. 

Fentiekre tekintettel a Szentgotthárdi Ipari Park Kft. ügyvezetése a T. Képviselő-testület elé 

terjesztette az 1. számú melléklet szerinti 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a 

kiegészítő mellékletet, könyvvizsgálói jelentést, és a 2. számú melléklet szerinti Felügyelő 

Bizottság véleményét.  

A Kft ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelt kiegészítő mellékletben tájékoztatta a 

tulajdonos önkormányzatot 2020. évi gazdálkodásáról. Mivel a társaság egyszerűsített 

beszámolót készít, üzleti jelentés készítése nem kötelező. A Kft saját forrása csökkent. 

Kötelezettségei között legjelentősebb összeget még mindig a telekadó jelenti.  

A Felügyelő Bizottság a 2020. évi beszámolóról szóló véleménye az előterjesztés 

mellékleteként rendelkezésre áll.  

A Kft mérlegében a saját tőke állománya 2020.év végén negatív értékkel szerepel – 48.895 eFt,  

Az adózott eredmény -40.038 eFt, ennek oka a kivetett telekadó, abból származó tartozás,  

melynek nagysága év végén késedelmi pótlékkal együtt 243.179 eFt. A kötelezettség a 100%-

ban tulajdonos Önkormányzat felé áll fenn.  

2020.évben ingatlanértékesítésből származó bevétele nem volt a Kft-nek. 

A könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámolót a számviteli törvény és a nemzetközi számviteli 

standardoknak megfelelően készítették el. A tulajdonos számára elfogadásra javasolja a Kft. 

2020. évi beszámolóját.  

A Felügyelő bizottság a 2020. évi beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel 195.706 eFt eszköz-

forrás egyezőséggel, - 40.038 eFt adózott eredménnyel (veszteséggel) a maga részéről elfogadja 

és a tulajdonosnak elfogadásra javasolja 

 

Határozati javaslat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  27/2021. (I.29.) 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 a Szentgotthárdi Ipari Park Kft 2020. évi 

számviteli törvény szerinti beszámolóját  195.706 eFt eszköz-forrás egyezőséggel elfogadja, és 

egyben hozzájárul a 2020. évi  - 40.038 eFt adózott eredmény (veszteség) következő évekre 

történő elhatárolásához. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Gál József ügyvezető igazgató 

 

 

Szentgotthárd, 2021. április 30. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Gotthárd-Therm Kft 2020. évi mérlege. Törzstőkeemelés 
 

ELŐTERJESZTÉS 

I.Gotthárd-Therm Kft kérelme 

A Gotthárd-Therm Kft az elrendelt vészhelyzet miatt 2020. novemberétől ismét zárva tart, így 

bevételt nem tud realizálni közel fél éve, viszont az üzemszünet alatt is vannak állandó kiadások 

melyek egyrészt a dolgozói munkabérek és járulékai, másrészt a közüzemi díjak, kötelező 

szerződésekből (biztosítás, informatikai szolgáltatások, munka-, tűzvédelem...) adódó 

kifizetések. 

Jelenleg a Kft a Kormány gazdaságvédelmi programjában meghirdetett – munkabérre és a 

munkáltatói járulékokra vonatkozó támogatást tudja igénybe venni, amely utófinanszírozású és 

mértéke 50%-os. 

 

A januárban esedékes munkabérek és járulékok kifizetéséhez, továbbá a lejárt számlák 

kiegyenlítésére 15 millió forint összegben nyújtott tagi kölcsönt az önkormányzat. 

/V/1/2021.sz.határozat/ 

 

A munkabértámogatás, és a januárban felvett 40 millió forintos MKB hitel a júniusig felmerülő 

összes bérköltségre nyújt fedezetet. /V/14/2021.számú határozat/ 

Az általános működési költségek nagysága havi 5 millió forint kiadást jelent, ezen kiadások 

fedezetére már nincs forrása a Kft-nek. 

 

Továbbá jelen helyzetben lehetőség lenne olyan felújítási, karbantartási munkák elvégzésére, 

amelyeknek a kivitelezése vendégforgalom mellett nem, vagy csak nehezen megoldható. Az 

épület, eszközök, berendezések állapotát tekintve, a nyitásra megfelelő minőségű 

vendégkiszolgálás és szolgáltatás biztosítása érdekében, az 1. számú mellékletben csatolt 

Kérelemben felsorolt feladatok elvégzésére lenne szükség. Az itt szerepeltetett tételek közül 

vannak, amelyek azonnali megoldást kívánnak, és természetesen vannak halasztható, időben 

később is megvalósítható munkák, beszerzések. 

 

A Gotthárd-Therm Kft kéri a tulajdonos támogatását ebben a bevétel nélküli időszakban, hogy 

továbbra is biztosítani tudja a minimális feltételekkel megvalósuló üzemeltetést, és az 

újranyitáshoz szükséges felkészülést. 

A jelenleg fennálló likviditási problémák kezelésére megoldást jelentene 50 millió forint 

nagyságú  tulajdonosi pótbefizetés . 

 

 

II. Gotthárd-Therm Kft 2020.évi beszámolója 

A gazdasági társaságoknak az éves beszámolójukat május 31-ig kell elkészíteniük és közzé 

tenniük. A beszámolót a tulajdonosnak el kell fogadnia. 



A Gotthárd-Therm Kft. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő 

gazdasági társasága. Így a Polgári Törvénykönyv szerint a Kft. taggyűlésének – jelen esetben a 

Képviselő-testületnek – kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti 

beszámoló jóváhagyása. 

Fentiekre tekintettel a Gotthárd-Therm Kft. ügyvezetése a T. Képviselő-testület elé terjesztette 

az 1. számú melléklet szerinti 2020. évi éves beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentést, és a  

Felügyelő Bizottság véleményét.  

A Kft ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelt kiegészítő mellékletben és üzleti 

jelentésében tájékoztatta a tulajdonos önkormányzatot 2020. évi gazdálkodásáról. 

A Kft mérlege alapján nem biztosított a tőkemegfelelés, a saját tőke: -337.668  e Ft, a jegyzett 

tőke (140.800 e Ft) 50 %-a alá csökkent, negatív lett. Ugyanakkor a Társaságnak – 143.047 e/Ft 

adózott eredménye (vesztesége) keletkezett.  A vállalkozás folytatásának elve csak a tulajdonos 

hozzájárulásával (tőke megfelelőség biztosításával) valósulhat meg. 

A hosszú lejáratú kötelezettségek az MKB Bank Zrt által jegyzett 2 375 000 e Ft-ból egy éven 

túli (2022-től esedékes) fennmaradó tőketartozás összegét tartalmazza, ami 2.200.225 e Ft. 

A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel az MKB hitel 2021. évre esedékes 

törlesztőrészlete 124.925 e Ft-al.  

 

A Kft-nél 2019.évben a gazdasági adatok javultak, de sajnos a 2020.évben jelentkező Covid-

19 vírus okozta helyzet miatt többször kényszerült bezárni, így bevételszerzésre korlátozottan 

volt lehetősége, ezért szükséges a tulajdonosi támogatás a működőképességének megőrzése 

érdekében.         

 

A mellékelt könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámolót a számviteli törvény és a nemzetközi 

számviteli standardoknak megfelelően készítették el. A tulajdonos számára elfogadásra 

javasolja a Kft. 2020. évi beszámolóját.  

A Felügyelő bizottság a 2020. évi beszámolót tőke megfelelőség biztosításával, a 

könyvvizsgálói jelentéssel egyetértésben  2.605.522 eFt eszköz-forrás egyezőséggel, -143.047 

eFt adózott  eredménnyel (veszteség) a maga részéről elfogadja és a tulajdonosnak elfogadásra 

javasolja. 

Amennyiben a tulajdonos nem jár el a tőke megfelelőség rendezésére, és ezt a cégbíróság 

észleli, úgy törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva intézkedhet.  

 

Megoldási lehetőségek: 

Saját tőke rendezése Ázsiós tőkeemeléssel és Tulajdonosi befizetéssel tőketartalékba  

A saját tőke megfeleléshez a Kft-nek 2020. évre  408.069 e Ft tőkerendezésre lenne szüksége.  

A Kft felé fennálló követelés 2020.12.31-én egyrészt 2020. évről a tagi kölcsön, illetve 

tartozásátvállalás összege 68.883.590 Ft, másrészt a kezességvállalásból fennálló követelés                          

443.526.997 Ft, összességében 512 410 eFt 



 

A Kft jelenlegi likviditási helyeztét, kérelmét tekintve, továbbá a beszámoló eredményeit 

ismerve, megoldást jelentene ha jegyzett tőke emeléssel (100 e Ft),  tulajdonosi pótbefizetéssel 

lekötött tartalékba (50 000 e Ft), illetve a fennálló követelésekből a különbözet tőketartalékba 

történő helyezésével (68.883.590 Ft tagi kölcsön + 289.184.814 Ft kezességvállalás) - 

engedményezési szerződéssel – biztosítaná a tulajdonos a tőke megfelelést. 

 

Amennyiben önkormányzatunk készfizető kezesként az adós helyett kifizetett hiteltörlesztési 

összegéből törzstőkét emel és tőketartalékot képez – minden esetben végleges befektetésnek 

minősül, nem kerül visszafizetésre, egy esetleges üzletrész értékesítés esetében sem.  

Számíthatnánk arra, hogy ha a kft-ben lévő üzletrészünket értékesítjük, egyúttal megfizettetjük 

a készfizető kezesként a kft helyett megfizetett összegeket is.  Ha viszont a fent említett ázsiós 

tőkeemelésre használjuk fel ezt az összeget, akkor a kft eladásakor ezt az összeget már nem 

tudjuk még egyszer követelni. Az más kérdés, hogy egy olyan vevő, aki az üzletrészünk 

megvásárlásakor egyúttal a kft hiteltartozását is megkapja nagy valószínűséggel nem fogja még 

ezen felül megfizetni a kezes felé fennálló tartozást is – vagyis a javaslattal jelentős hátrány 

nem éri az önkormányzatot.  

 

A tőke rendezése után követelésünk 104.342 e Ft-ra csökken. 

 

Határozati javaslat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  27/2021. (I.29.) 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. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonát képező Gotthárd-Therm 

Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját – (mínusz) 143.047 e Ft adózás 

előtti eredménnyel (veszteséggel), osztalék kifizetése nélkül, a 2020. évi mérleget 

eszköz és forrás oldalon egyezően 2.605.522 e Ft összegben elfogadja azzal kiegészítve, 

hogy a 2020. évben tartozásátvállalásként teljesített kifizetéseket visszafizetendő 

működési célú kölcsönnek tekinti. 

 

Egyben hozzájárul a 2020. évi – (mínusz) 143.047 e Ft adózott eredmény (veszteség) 

következő évekre történő elhatárolásához, továbbá a 408.069 e Ft összegű tőkerendezés 

végrehajtásához 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata – mint a Gotthárd-Therm Kft. egyedüli tagja – 

saját tőke emelést határoz el.  



A Ptk. 3:198. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel jelen határozatban rögzítésre 

kerül, hogy: 

▪ törzstőkeemelést 100 e Ft (azaz Egyszázezer) forint pénzbeli hozzájárulással fogja 

a tulajdonos teljesíteni.  

▪ lekötött tartalékba 49.900 eFt tulajdonosi pótbefizetés  

▪ tőketartalékbahelyezés 358.069 eFt. 

 

A saját tőke emelés forrása: 

▪ 50.000 e Ft tulajdonosi pótbefizetés veszteségrendezés céljából 

▪ a Gotthárd-Therm Kft felé 2020.évben vállalt tartozásátvállalás 

összege 38.834 eFt 

▪ a Gotthárd-Therm Kft 2020.évben felvett munkabérhitel 

kezességvállalójaként fizetett összegből 30.000 eFt 

▪ a Gotthárd-Therm Kft. kötvénykibocsátásának kezességvállalójaként 

fizetett összegből 289.235 eFt. 

 

a) A Ptk. 3:198 § (2) bekezdésében előírtak okán rögzítésre kerül, miszerint Szentgotthárd 

Város Önkormányzata az a személy, aki a pénzbeli, és a nem pénzbeli hozzájárulás 

teljesítésére jogosult, de egyben köteles is. Az egyszemélyes társasági jelleg okán 

elsőbbségi joggal rendelkező személy nincs, és a kijelölt személyeknek a törzstőke-

emelésben való részvételi arányáról sem kell határozni. 

 

b) A vagyoni hozzájárulás teljesítési ideje: 2021. május 30. 

 

 

c) Az Önkormányzat és a Gotthárd-Therm Kft. között „Tartozáselismerési és 

tartozásrendezési szerződés” elnevezésű okiratban foglaltakkal egyetért és feljogosítja 

a polgármestert az Önkormányzat képviseletében történő aláírására.  

 

 

d) A társasági szerződés eddigi 4. pontja, melynek szövege: „A társaság törzstőkéje 

összesen 140.800.000,- Ft, amely 110.200.000,- Ft pénzbeli betétből és 30.600.000,- Ft 

nem pénzbeli betétből (apportból) áll. A pénzbeli betét teljes egészében befizetésre 

került, az apportlista szerinti apportot Szentgotthárd Város Önkormányzata teljes 

egészében szolgáltatta.” A Képviselő-testület – jelen alapító okiratot módosító – 

döntése alapján „A társaság törzstőkéje összesen 140.900.000,- Ft, amely 110.300.000,- 

Ft pénzbeli betétből és 30.600.000,- Ft nem pénzbeli betétből (apportból) áll. A pénzbeli 

betét teljes egészében befizetésre került, az apportlista szerinti apportot Szentgotthárd 

Város Önkormányzata teljes egészében szolgáltatta. A törzstőke jelenlegi mértéke 

tartalmazza a 2020. április 25-én végrehajtott törzstőkeemelés összegét.” szövegrészre 

fog változni.  

 

 

 



 

e) Szentgotthárd Város Polgármester felkéri a Kft. ügyvezetőjét és a szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalt, hogy a cégbírósági bejegyzéshez szükséges előkészítést és 

intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Koós Melinda ügyvezető igazgató 

 

Szentgotthárd, 2021. április 30. 

         Huszár Gábor  

         polgármester                        

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tárgy: A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft 

eszközbeszerzés 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft ( SZET Szentgotthárdi Kft) 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társasága. 

  

Az Önkormányzattal kötött keretmegállapodások alapján ellátja a városüzemeltetési és 

szolgáltatási feladatokat. Tevékenyégi körébe tartozik a takarítási feladatok ellátása, melyre 

2018.03.30-án kötött szerződést határozatlan időre. A szerződés alapján finanszírozott összeget 

tisztítószerek, és higiéniai termékek beszerzésére, a területen foglalkoztatottak munkabérére, 

kisértékű eszközök (pl.: porszívó, takarítóeszközök) beszerzésére fordítja a Kft. 

 

A Kft feladata a Széchenyi Általános Iskola, és a Vörösmarty Mihály Gimnázium 

tornacsarnokainak takarítása is. A csarnokok tisztántartására mind idő, mind minőség 

tekintetében a leghatékonyabb eszköz az elektromos takarítógép. Sajnos az egyik ilyen 

takarítógép annyira elhasználódott, hogy elengedhetetlen a cseréje. A probléma megoldásához 

A Kft Ügyvezetője az 1.számú mellékletben szerepelő kérelemmel fordult a tulajdonos felé. 

 

A Kft jelenlegi pénzügyi helyzete és a takarítási ágazat negatív eredménye nem teszi lehetővé 

egy új eszköz beszerzését. A zökkenőmentes, illetve megfelelő minőségű munkavégzéshez 

viszont szükséges lenne egy ilyen gép megvásárlására, ehhez kéri a Kft a tulajdonos segítségét. 

Megoldást jelentene a problémára 1.690.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás 

nyújtása, a tulajdonos részéről.  

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

24. Mi indokolja, miért szükséges? 

Az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező SZET Szentgotthárdi Kft 

keretmegállapodások alapján sokfajta szolgáltatást nyújt – több esetben is kérte a keretek 

felemelését amit nem mindig tudtunk biztosítani. A takarítási ágazatban azzal próbál 

megfelelni az elvárásoknak, hogy gépesíti a munkát ezzel hatékonyabbá válik a 

munkavégzése. A takarítógép ára azonban a jelen pillanatban nem kigazdálkodható – 

viszont ha sikerülne megvenni, akkor a problémákat 10 – 15 évre oldaná meg ezzel – 

tekintettel arra, hogy ezeknek a gépeknek ennyi az élettartam. Így érdemesnek tűnik 

ebben segíteni a saját cégünket. 

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

feltételek?  

Az önkormányzat 2021-es költségvetésében nem szerepel ilyen eszközbeszerzés, de arra 

a forrást megtalálható.  



26. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Az eszközök üzemeltetéséről, használatáról és karbantartásáról gondoskodni kell de ezt a 

kft meg fogja oldani.  

27. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns. 

28. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

 Az eszközt a kft nem tudja beszerezni – ezzel a takarítási ágazat még további           

          veszteséget fog felhalmozni. 

29. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Támogatási szerződést kell kötni, a támogatottat el kell számoltatni 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  27/2021. (I.29.) 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 a SZET Szentgotthárdi Kft részére 

1.690.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt elektromos takarítógép beszerzéséhez, a 

tartalék keret terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Gál József ügyvezető igazgató 

 

 

Szentgotthárd, 2021. április 30. 

 

         Huszár Gábor  

          polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: TOP Bölcsőde férőhely-bővítés pályázat költségei 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

AZ ELNYERT PÁLYÁZATRÓL: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019-ben pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-19 

kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése”című felhívására a Tótágas Bölcsőde 

férőhely-bővítése tárgyában. A projekt műszaki részeinek és a kapcsolódó költségtervének 

összeállítását szakmai oldalról a VÉ-KO Invest Beruházó és Tervező Kft. készítette. 

 

A TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00012 azonosítószámú, „A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének 

férőhely-bővítése” elnevezésű pályázatunk 2020. évben 153.985.599,- Ft támogatásban 

részesült. A Képviselő-testület 164/2019. számú határozatával további bruttó 800.000,- Ft saját 

forrást biztosított a projekthez az el nem számolható többletköltségekre.  

 

A projekt keretében lehetőség nyílik a bölcsődében új férőhelyek kialakítására. Szakmai 

szempontok figyelembevételével az új férőhelyeket/új csoportszobát a mostani tornaszoba 

bővítésével és felújításával tervezzük kialakítani. Ehhez szükséges a szobát 10 m2-rel, valamint 

a teraszt 10,46 m2-rel bővíteni és a helyiség belsőt felújítani (padozatcsere hőszigeteléssel, ajtó 

cseréje, előtér, közlekedő felújítása). A helyiség mérete így 50,41 m2-re bővül és 12 új férőhely 

vállalható. Az ellátáshoz új bútorok, eszközök beszerzése is szükséges. Mozgásfejlesztő szoba 

(tornaszoba) kialakítására hozzáépítéssel, az épület nyugati irányú, az eddigi szerkezetet 

követő, láncszerű bővítéssel van lehetőség. A kb. 80,46 m2-es bővítményben tornaszoba, 

játéktároló, sószoba, takarítószer tároló kap helyet, meglévő helyiség átalakításával pedig 

gyermekmosdó és közlekedő kerül kialakításra. Két babakocsi és gyermek kerékpár tároló, 

valamint egy közlekedő helyiség – a láncszerű épületen való átjárás könnyítésére - a 

légudvarokból történő leválasztással alakítható ki. (Az akadálymentes bejárat, akadálymentes 

mosdó és 1 db parkolóhely korábban már kiépült.) A mozgásfejlesztő szobához fejlesztő 

eszközök, berendezési tárgyak, továbbá udvari játékok és játéktárolók beszerzése is 

szükséges. A tervezettek szerint - a projekt keretében - egyéb felújítási és átalakítási munkákra 

is sor kerülhet: 

- gyermek WC és kézmosó kialakítása tároló helyiségből a játszóudvari bejáratnál, a 

szélfogóból nyílóan, a játék közbeni tisztálkodás megkönnyítésére, 

- mosoda-szárító és vasaló helyiségek átalakítása; gyermeknevelői helyiségben baba-

mama szoba kialakítása, 

- személyzeti közlekedők burkolat felújítása, 

- tárolószekrények felújítása, 

- árnyékolók (redőnyök) a csoportszobák ablakaira, teraszajtókra a bölcsőde által 

használt nevelési egységekben, 

- tűzjelző rendszer kiépítése, 

- az épületbővítésből fakadó belső park-, játszóudvar-, kert bővítése, a meglévő teljes 

felújítása, fejlesztése (játékok, meglévő játékok alá pl. gumiburkolat, járdák felújítása) 

- udvari csapadékvíz-elvezetés kiépítése, 



- külső közmű átalakítások, közlekedésfejlesztések (pl. térkövezés, parkolóhelyek 

kialakítása a főbejáratnál). 

 

A Támogatási szerződés aláírására tavaly nyáron került sor, a projekt megvalósítására 

legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. Projekt zárás tervezett dátuma: 2022. július 31. 

 

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA: 

 

Az építési engedélyes tervek 2020. szeptemberben elkészültek, az építési engedélyt 

megszereztük. A kiviteli tervekkel 2021. januárban készült el az ezzel megbízott VÉ-KO Invest 

Beruházó és Tervező Kft. A tervezési folyamat során komplex tervek készültek. A projektben 

szereplő tételek műszaki tartalmára tervezői költségbecslés is készült, amely magasabb 

összegű, mint a pályázat benyújtásakor megbecsült összeg. Az egyes költségelemeket és 

költségsorokat szélesebb szakmai körben, több alkalommal egyeztettük ezt követően, ahol csak 

lehetett, a költséghatékonyabb műszaki megoldásokat választottuk. Az így átdolgozott 

tervezői költségbecslés összege is nettó 121.389.097,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 154.164.153,- 

Ft.  

 

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához önerőként igazolni 

szükséges a különbözetet. (Az idei önkormányzati költségvetés tervezésekor a várható 

költségekre már egy magasabb összeget állítottunk be.) 

 

A Vas Megyei Önkormányzattól kapott tájékoztatás szerint a TOP projektek 

költségnövekményére továbbra is forrás igényelhető az Irányító Hatóságtól. Az igényléshez 

a közbeszerzési eljárásban keletkezett dokumentumok közül legalább a bontási jegyzőkönyv 

benyújtása szükséges, vagyis a közbeszerzési eljárást meg kell indítani és az árajánlatok 

beérkezését követően igényelhetjük meg a költségnövekményekre a támogatást. Az eljárás 

során igazságügyi szakértőt is kirendelhetnek, így az elbírálás folyamata hosszadalmas is lehet.  

 

Az önerő halasztás kezdeményezésére is van lehetőség a projektben, ebben az esetben a 

projekt végén, tehát jövőre kell biztosítani az önrész összegét és idén a beruházás megindulhat 

csak a támogatás terhére. 

 

Fentebb írtuk, hogy a Képviselő-testület a 164/2019. számú határozatával további 800.000,- Ft 

saját forrást biztosított a projekthez az el nem számolható költségre (műszaki ellenőrzés egy 

részére). Az elkészült tervezői költségbecslést tekintve az építéshez további (bruttó) 

22.719.153,- Ft, a műszaki ellenőrzéshez + (bruttó) 465.300,- Ft, azaz összesen + (bruttó) 

23.184.453,- Ft önerő vállalása szükséges. A kivitelezésre irányuló nyílt közbeszerzési 

eljárást (bárki adhat be árajánlatot) ezt követően tudjuk csak elindítani. A közbeszerzési 

eljárás keretében érkező árajánlatok természetesen módosíthatnak ezen az összegen – 

mindkettő irányban. 

 

 



 Megvalósítás 

(felújítás + 

bővítés) 

bruttó Ft 

Járulékos költségek 

(műszaki tervezés, 

eszközbeszerzések, 

közbeszerzés, 

kötelező 

kommunikáció) 

bruttó Ft 

Támogatás Önerő Összköltség 

Pályázatban 

elnyert 

131.445.000,-  22.540.599,- 153.985.599,-  0,- 153.985.599,- 

Tervezői 

költségbecslés 

alapján 

154.164.153,-  23.005.899,- 

 

153.985.599,-  23.184.453,- 177.170.052,- 

Különbözet 22.719.153,- 465.300,-  23.184.453,-  

103/2016. számú határozat alapján 

biztosított 800.000,- Ft önerő 

csökkenhet 520.700,- Ft-ra 

520.700,-    

 

Határozati javaslat: 

 

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00012 

azonosítószámú „A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének férőhely-bővítése” című projekt 

megvalósításához szükséges saját forrást - a 164/2019. sz. határozatban  megítélt 800.000,- 

Ft-on felül - további legfeljebb 23.184.453,- Ft mértékig biztosítja a költségvetési 

tartalék terhére azzal, hogy amennyiben a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési 

eljárás során beérkezett legkedvezőbb árajánlat magasabb, a költségeket a kivitelezési 

szerződés megkötése előtt újra elő kell terjeszteni.  

 

2. A Szentgotthárd Város polgármestere egyetért azzal, hogy Szentgotthárd Város 

Önkormányzata „A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének férőhely-bővítése” című projekt 

keretében – a végleges költségek ismeretében - igénylést nyújtson be az Irányító 

Hatósághoz a felmerülő költségnövekmény fedezetének biztosítása érdekében. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

                 dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2021. április 30.                                                                                                       

   Huszár Gábor 

                                                                                                              polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 


