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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal munkájáról 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

JELENTÉS 
a Képviselő-testület 

2022. szeptember 14-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 130/2017. és a 213/2017. számú 
képviselő-testületi határozataival Virányi Balázst választotta meg a Régióhő Kft. 
felügyelőbizottsági tagjának. A határozat értelmében a tagsági jogviszonyának vége 2022. 
szeptember 29. napja.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 213/2017. számú képviselő-
testületi határozatával Dr. Abonyi János könyvvizsgálót javasolta a Régióhő Kft. 
könyvvizsgálati feladatinak ellátására.  

A fentiek alapjáén a Régióhő Kft. felügyelőbizottsági tagjának és könyvvizsgálójának 
megválasztására ügyvezetői megkeresés esetén döntést kellene hozni. Telefonon is 
érdeklődtünk az ügyvezetőnél ezzel kapcsolatosan, akinek nem volt információja erről. Azt 
mondta, hogy amennyiben ez valóban rendezendő probléma, akkor levélben fog keresni 
bennünket. Az ügyvezető a jelen testületi anyag zárásáig nem küldött erre vonatkozóan 
levelet. Ha ilyen esetleg érkezik majd, akkor lehetséges, hogy sürgősséggel készítünk 
előterjesztést. 

 
II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 
2022.  

 
VÁROSÜZEMELTETÉS 

2022. július-augusztus 
 
• Az önkormányzat által elnyert vis maior támogatásból megvalósuló zsalukő elemes 

körömfal építési munkálatok jelenlegi készültsége: 
o A Zsidahegyi támfal építési munkálatai, illetve a kapcsolódó 

útburkolat, illetve árok helyreállítási munkálatai befejeződtek. A 
Zsidahegyi támfal építés helyszíni ellenőrzése a Magyar Államkincstár, 
a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Közút 
NZrt. képviselőnek jelenlétében 2022. május 26-án sikeresen lezajlott.  

o A Hegyi utcai támfal építési munkálatai, illetve a kapcsolódó 
csapadékvíz-elvezetés rendezésével kapcsolatos munkálatok 
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befejeződtek. A Hegyi úti támfal építés helyszíni ellenőrzése a Magyar 
Államkincstár, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a 
Magyar Közút NZrt. képviselőnek jelenlétében 2022. július 18-án 
sikeresen lezajlott. 

o A Felsőpatak utcai támfal építése hamarosan befejeződik. A 
kapcsolódó útburkolat helyreállítási munkálatok előkészítése 
folyamatban van. 

Kivitelező: UTPLAN Kft. Zalaegerszeg  
   
•  „A „Kiskertek fejlesztése Szentgotthárdon” elnevezésű projekttel kapcsolatos műszaki 

átadás-átvétel 2022. augusztus 04-én megtörtént. Az útfelújítási-, illetve fúrt kút létesítési 
munkálatok az előírt műszaki tartalommal elkészültek. Az útfelújítással kapcsolatban az 
átadásnál előírt javítási munka (bevezető szakasz újbóli profilozása, tömörítése) 
hamarosan megtörténik, a fúrt kutak üzemeltetési engedélyezése pedig folyamatban van. 
A beruházás az önkormányzat 2021. évi Zártkerti Programra benyújtott sikeres pályázata 
keretében valósul meg. Műszaki tartalma 2 db 15 m talpmélységű fúrt kút kialakítása 
tervezéssel, engedélyezéssel, illetve 7458,00 m2 felületen belső úthálózat, bazalt 
zuzalékos felújítása. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely 

  

•  „A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének férőhely-bővítése (TOP-1.4.1-19-VS1-2019- 
00012)” elnevezésű projekttel kapcsolatos építési munkálatok folyamatban vannak. A 
kivitelező, a műszaki ellenőr, illetve az érintett intézmény képviselőivel kétheti 
rendszerességgel helyszíni koordinációt tartunk. A legutóbbi 2022. szeptember 01-én 
megtartott helyszíni koordináció alapján az új épületbővítmény vasbeton zárófödéme 
elkészült. A bővítményben az építési munkálatok a beton megszilárdulását követően 
folytathatóak. A projekthez kapcsolódó egyéb építési munkálatok a meglévő főépületben 
az intézménnyel egyeztetve folyamatosan zajlanak. Kivitelező: Musits Építőipari 
Kivitelező és Szolgáltató Bt. Gasztony. 

 
• A közvilágítási berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű karbantartását és 

üzemeltetését az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. látja el.  Hiba bejelentési elérhetőség:, 
www.kozvilhiba.hu. 2022. július-augusztus hónapban 6 egyedi hibát, illetve 1 
szakaszhibát jelentettünk be. A közvilágítási hálózatot érintő hibák elhárítása az 
elektromos hálózat tulajdonosának (EON), az egyedi hibák elhárítása pedig az 
önkormányzattal szerződésben lévő ENERIN Sümeg Energetikai Kft. feladata.  

 
• Megrendelésünkre a megbízott vállalkozó készre jelentette a SZEOB Játékvár Óvoda és 

Tótágas Bölcsődéje ingatlanon belüli teljes csapadék-, illetve szennyvíz-rendszerének 
gépi mosatását, illetve a vezetékek kamerázását. A munkálatok során a csatlakozó 
ingatlanon kívüli, illetve közterületi vezeték szakaszok tisztítására is szükség volt. A 
munkálatok eredményeképpen megtörtént valamennyi vezetékszakasz állapot felmérése, 
feltérképezése, illetve a szükséges beavatkozások meghatározása. A teljes körű 
felülvizsgálatra a bölcsőde épületrésznél tapasztalható statikai problémák elhárításának 
előkészületei miatt is szükség volt.  Kivitelező: SPENDRACE Kft. 9799 Szentpéterfa, 
Alkotmány utca 53. 

 

• A Vasivíz Zrt.-vel történő megállapodásunk értelmében a víziközmű használati díjból 
megtörtént Szentgotthárd-Zsida városrész Szépvölgyi, illetve Vadvirág utcákban az 
azbesztcement anyagú ivóvízvezeték-hálózat részeinek a cseréje. Kivitelező: Vasivíz Zrt. 
Szentgotthárdi üzem-mérnöksége  

http://www.kozvilhiba.hu/
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• Megrendeltük SZEOB Játékvár Óvodája udvarára 1 db Eco csúszda játékelem 
leszállítását, telepítését. Teljesítési határidő: 2022. október 28. Vállalkozó: Faberland Kft. 
(Pécel) 

 

• Megérkezett Szentgotthárd – Farkasfa városrészre a megrendelt 1 db Kéttornyú vár-beülő 
karos csúszdával merev híddal játékelem, amely a városrészen élők jóvoltából telepítésre 
került. Köszönjük a városrészi önkormányzat segítségét ! 

 

• Szentgotthárd – Rábafüzes városrészre új játszótér kialakítása céljából megrendeltünk 1 
db mérleghintát és 1 db kétüléses hintát, valamint 2 db közterületi padot telepítéssel. 
Vállalkozó: Játszótérpont Kft. Szigetszentmiklós. A eséstér kialakítása a városrészi 
önkormányzat szervezésében valósul meg.  Köszönjük a városrészi önkormányzat 
segítségét ! 

 

• Szentgotthárd – Zsida városrész játszótér bővítése céljából megrendeltünk 1 db 
mérleghintát, és 1 db homokozót telepítéssel. Vállalkozó: Játszótérpont Kft. 
Szigetszentmiklós. 

 
• Elkészültek Szentgotthárd – Rábakethely városrészi temetőben lévő ravatalozó épület 

tetőfelújítása és új előtető építési munkáit. A előtető alatti burkolat, illetve az előlépcső 
felújítására, átépítésére az idei temetőfejlesztési munkálatok keretében kerül sor. 
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 

 

• Az idei temetőfejlesztési keret terhére az alábbi munkálatokat tudjuk elvégeztetni: 
 

o Hunyadi úti régi temető új parcella kiosztásos részén fapótlási 
munkálatok (9 db); 

o Hunyadi úti új temető ravatalozó épületben lévő felvételi iroda 
felújítása, illetve fűtéskorszerűsítés; 

o Rábafüzesi temetőben a déli oldali hullámfonatos kerítés cseréje, fa 
kivágása; 

o Jakabházi temetőben lévő mindenki keresztjének felújítása; 
o Rábatótfalusi temetőben régi ravatalozó épület bontása; 
o Zsidai temetőben ravatalozó szennyvízbekötése és a Brenner Kápolna 

víznyomásfokozóhoz villamos földkábel elhelyezése; 
o Farkasfai temető déli, nyugati és északi oldalán lévő hullámfonatos 

kerítés drótfonat csere; 
o Rábakethelyi temetőben ravatalozó előtti tér, illetve lépcső felújítása, 

átépítése. 
 

• Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2022. június 24-én 
megtartott ülésén döntött a  „A szentgotthárdi Városi Sporttelep épületének felújítása” 
elnevezésű projekt beszerzési eljárása során beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve az 
eljárást lezáró döntés meghozataláról. A nyertes ajánlattevő a Varga Bau Kft. Csörötnek 
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lett, akivel a vállalkozási szerződést megkötöttük. A munkaterület átadás-átvételi 
eljárásra 2022. augusztus 25-én került sor. A tényleges kivitelezési munkálatok a 
napokban megkezdődnek. A beruházás keretében a főépület tetőfelújítására, illetve a 
homlokzat, illetve tetőfödém szigetelésére, felújítására kerül sor, a bádogos szerkezetek, 
illetve a még ki nem cserélt nyílászárók cseréje mellett. A nézőtéri vizesblokk felújítása 
külön szerződésben történik.   
 

• Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2022. július 18-án 
megtartott ülésén döntött a  „Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése 
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030” elnevezésű projekt közbeszerzési eljárása során 
beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve az eljárást lezáró döntés meghozataláról. A nyertes 
ajánlattevő a VÍZÉPTEK Bt. Szombathely lett, akivel a vállalkozási szerződést 2022. 
augusztus 09-én megkötöttük. A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2022. augusztus 11-
én megkezdtük. A tényleges építési munkálatok a kivitelező az érvényes közmű-, illetve 
közútkezelői hozzájárulások birtokában kezdheti meg. A vállalkozó a kivitelezéshez 
szükséges építőanyagokat a szerződés aláírását követően azonnal megrendelte, amelyek 
leszállítása folyamatban van. Jelenleg az építőanyagok leszállítása nehézkesen, akadozva 
történik, ezért jelenleg egyetlen helyszínen sem áll rendelkezésre az építési munkálatok 
elvégzéséhez szükséges építőanyag. Tényleges munkakezdés a fentiek teljesülése után 
történhet meg, illetve egyelőre emiatt a kivitelező műszaki ütemezést sem tudott adni. A 
beruházás tervezett műszaki tartalma: 

 

I. Szentgotthárd-Rábatótfalu városrész délnyugati részének, illetve a Váci M. utca 
és Fagyöngy utca környezetének vízrendezése: 

a. Szentgotthárd 0143., illetve 1238. hrsz.-ú ingatlanokon 95,00 fm hosszúságú 
burkolt övárok építése; 

b. Szentgotthárd, Váci Mihály utca csapadékvíz-elvezetés rendezése:  
i. Szentgotthárd, Váci M. utca meglévő útárok átépítése 95,00 fm 

hosszúságon előre gyártott árokburkoló elemek elhelyezésével, illetve 
meglévő 4 db összesen 52,00 fm hosszúságú átereszek D40-es 
méretűre történő átépítésével,  

ii. Szentgotthárd 0923/15, illetve a 4127/3. hrsz.-ú ingatlanon 198,00 fm 
hosszúságú D60 méretű zárt vezeték építése; 

c. Szentgotthárd, Váci M. utca – Fagyöngy utca közötti belterületi ingatlanokra 
ráfolyó külterületi vizek rendezése: 

i. Szentgotthárd 0833/19, /20, /22. hrsz-ú ingatlanok északi telekhatárán 
150,00 fm hosszúságban burkolt övárok, illetve a Fenyő utca meglévő 
burkolt útárkába történő bevezetéséhez a csatlakozó 40,00 fm 
hosszúságú D50 méretű zárt vezeték építése; 

ii. Szentgotthárd 0834. hrsz-ú közút északkeleti részén 120,00 fm 
hosszúságú burkolt övárok építése, a végén vízládás hordalékfogó 
műtárggyal; 

iii. Szentgotthárd, Fagyöngy utcában (hrsz.: 3740/2), illetve 
Szentgotthárd 0834. hrsz.-ú közúton a csatlakozó 196,00 fm 
hosszúságban D60 méretű zárt vezeték építése; 

iv. Szentgotthárd, Tótfalusi úton a csatlakozó 20,00 fm hosszúságú 
útárok beton mederelemekkel történő burkolása; 
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v. Szentgotthárd 0923/29., 4137/3. és a 4138. hrsz.-ú ingatlanokon a 
csatlakozó meglévő 200,00 fm hosszúságú földárok iszapolás; 

II. Szentgotthárd- Zsida városrészen, Szépvölgyi utca, illetve a Vadvirág utca és 
környezetüknek vízrendezése: 
a. Szentgotthárd, Szépvölgyi utca vízrendezése: 

i. Szentgotthárd 855. hrsz.-ú ingatlanon 2787,00 m2 területen 
elhelyezkedő, 3786,00 m3 csapadékvizet felfogó záportározó építése, 
71,00 fm hosszúságú völgyzárógáttal, leeresztő műtárggyal; 

ii. Szentgotthárd 866/2., illetve 869. hrsz-ú ingatlanokon 38,00 fm 
gyepes vápa kialakítása, illetve 78,00 fm burkolt árok építése a 
záportározóban összegyűlő víz levezetésére; 

iii. Szentgotthárd, Szépvölgyi utcában (hrsz.: 861.) 266,00 fm 
hosszúságban NA 400 méretű zárt csapadékcsatorna építése KG-PVC 
csőből, 15 db víznyelő aknával, a csatorna felett – kivéve az 
ingatlanbejáróknál -  156,00 fm hosszúságban előre gyártott 
betonfolyóka kialakítással, út burkolat helyreállítással; 

b. Szentgotthárd, Vadvirág utca vízrendezése: 
i. Szentgotthárd, Vadvirág utcában (hrsz.: 861.) 350,00 fm 

hosszúságban NA 400 méretű zárt csapadékcsatorna építése KG-PVC 
csőből, 13 db víznyelő aknával, a csatorna felett – kivéve az 
ingatlanbejáróknál -  239,00 fm hosszúságban előre gyártott 
betonfolyóka kialakítással, út burkolat helyreállítással; 

III. Szentgotthárd, Május 1. út környezetének vízrendezése   
a. Szentgotthárd, Május 1. úton lévő főgyűjtő zárt csapadékcsatorna cseréje 

393,00 fm hosszon D80-as, 109,00 fm hosszon D60-as zárt vezetékre, 16 db 
aknával, a csatorna felett 323,00 fm hosszon betonfolyóka kialakítással; 

IV. Szentgotthárd-Rábakethely, Mikes Kelemen utca vízrendezése 
a. Szentgotthárd, Mikes Kelemen utcában 121,00 fm hosszon beton folyóka 

építése, 3 db összesen 21,00 fm hosszúságú rácsos folyóka építése, út 
burkolat helyreállítással;  

V. Szentgotthárd-Máriaújfalu, Máriaújfalui út környezetének vízrendezése 
a. Szentgotthárd, Máriaújfalui úton (Hársas-tó felöli végétől a sportpályáig) 

1029,70 fm hosszúságban NA 400 méretű zárt csapadékcsatorna építése KG-
PVC csőből, 57 db rácsos víznyelő aknával, 824,2 fm hosszon beton 
padkafolyóka kialakítással, járda burkolat helyreállítással. 

 

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TÉRSÉGI ERŐFORRÁSOK 

Háziorvosi körnap 

Tájékoztatást kértünk a felnőtt háziorvosoktól, hogy a Covid járvány után mennyire állt vissza 
a régi betegfogadási rend. Az orvosok többsége előnyben részesíti az előjegyzés igénylést. 
Ezzel elkerülhető a zsúfolt várók kialakulása, így a betegségek is kevésbé terjednek a betegek 
között. Könnyebben megoldott a szellőztetés, illetve a takarítási munkák megszervezése. 
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Tájékoztatásuk szerint a betegek viszont félreértik, nem jól értelmezik ennek a módját. 
Nálunk ez a rendszer még gyerekcipőben jár, de igyekeznek fenntartani ezt a folyamatot. 
 

Kérdeztük a háziorvosokat, hogy milyen gyakran járnak a városrészeken lévő rendelőkbe 
körnapra. A háziorvosok erre nagyon eltérő választ kaptunk. A Covid ideje alatt egy 
háziorvos járt rendszeresen a városrészekre, a többi háziorvos ezt a szolgáltatást nem 
biztosította. A járvány legutolsó hullámának lecsengése után a többség a heti egy alkalomra 
tért vissza. Az orvosok tapasztalat viszont az, hogy mivel a városban van csak gyógyszertár, 
ezért nem a városrészi rendelést veszik igénybe a páciensek.  

A városrészi képviselők véleményét is kikértük a témában. Egybehangzóan azt mondták, 
hogy a városrészen élők szeretnék továbbra is a körnap szolgáltatást. A lakossági 
tájékoztatások szerint nagyon sok esetben elmaradtak/elmaradnak a körnapok. Egyes 
városrészeken nagy létszámban élnek időskorúak, akik nem tudnak minden esetben bejutni a 
városba. Egyes településekről tömegközlekedéssel nagyon nehézkes a bejutás a városba és a 
rendelési idő sem a busz induláshoz van igazítva. Több településrészi képviselő is élt konkrét 
javaslattételi lehetőséggel, amit a soron következő háziorvosi egyeztetésen ismertetünk a 
háziorvosokkal. 

HATÓSÁGI ÉS KOORDINÁCIÓS ÜGYEK 
 

Törvényességi felhívás 
 

A Vas Megyei Kormányhivatal VA/HF-TFO/1-117/2022. számú törvényességi felhívást küldött azzal, 
hogy 2021. második félévében és 2022. első negyedévében a képviselő – testületi ülések 
jegyzőkönyvei a törvényben előírt 15 napos határidőn túl érkeztek meg (lettek feltöltve) a 
törvényességi ellenőrzést végző Vas Megyei Kormányhivatalhoz. A kormányhivatal feladata az 
önkormányzati testületi munka törvényességének ellenőrzése, törvénysértő döntések illetve a törvény 
megsértésével készült előterjesztések esetén a fellépés, a testületi ülés lefolytatása törvényességének 
ellenőrzése. Amennyiben a jegyzőkönyvek késve kerülnek a kormányhivatalhoz, akkor az ellenőrzést 
sem tudják addig elvégezni.  A felhívásban azt kérték, hogy a jegyző tekintse át a testületi ülések 
jegyzőkönyvei megküldésének helyzetét és szüntesse meg a törvénysértő gyakorlatot, hozzon 
intézkedéseket a hasonló esetek elkerülése érdekében. és tájékoztassa a Kormányhivatalt a tett 
intézkedésekről. 

A törvényességi felhívásra a következők szerint reagáltam: 

Tisztelt Vas megyei Kormányhivatal! 

A felhívásukban foglaltakat elfogadom, hiszen a Szentgotthárd város Önkormányzata Képviselő – 
testületi üléseinek jegyzőkönyveit néhány hónapon keresztül valóban késve küldtük meg a 
törvényességi ellenőrzés számára. A testületi és bizottsági üléseken a napirendi pontok száma 
viszonylag nagy, így önmagában a jegyzőkönyvek leírása is nehezen fér bele a beküldésre megadott 15 
napos határidőbe.   

A korábbi időszakban a törvényességi ellenőrzést ellátó akkori munkatársuk jelezte, hogy a 
jegyzőkönyveink túl hosszúak, azokon rövidíteni kell. Innentől kezdve az üléseken elhangzottak teljes 
egészében nem kerülnek bele a jegyzőkönyvbe, az elhangzottakat szelektálni kell.  A jegyzőkönyvet 
leíró kollégák maguk nem végezhetik el a válogatást – vagyis azt, hogy mely hozzászólásokat hagyják 
benne a jegyzőkönyvben és melyeket hagyják ki - ezt a feladatot én saját magam végzem el. Ez a 
gyakran hosszú ülések miatt eléggé időigényes feladatot jelent. Ezért ennek akkor érdemes nekikezdeni 
az én munkamódszerem alapján, ha ehhez a hivatalban a munkakörülmények adottak vagyis kellően 
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nyugalom van amikor folyamatában, egy lendülettel végig lehet érni a jegyzőkönyveken. Sajnos 
leginkább erre vezethető vissza, hogy ezt a feladatot sokszor csak késéssel tudtam elkezdeni és végig 
csinálni. A felelősség a késésekért teljes egészében az enyém – a jövőben azt a munkamódszert fogom 
kialakítani, hogy ha a jegyzőkönyvek leírásra kerültek, akkor otthonról dolgozva fogom ezeket 
lehetőleg  határidőre – elkészíteni. Ez egészen biztosan gyorsítani fogja a munkát.  
Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.  

Szentgotthárd 2022. 08. 08.  

                                                               Tisztelettel:  

                                                                                          Dr. Dancsecs Zsolt  

                                                                                                     Jegyző 

 

A beérkezett jegyzőkönyveket a törvényességi ellenőreink tüzetesen és alaposan átnézik. Az azokban 
foglaltakat, előterjesztéseink és döntéseink törvényessége miatt szerencsére nagyon ritkán – valójában 
szinte sohasem – érkeznek törvényességi észrevételek, de a rendhez természetesen a törvényben írt 
határidők betartása is hozzátartozik. 
 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 
 
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük 
és ha szükséges korrigáljuk. 
 

- Rendeletek felülvizsgálata: 
 
11/2021.(VIII.13.) önkormányzati rendelet: a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási 
formák helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 
értelemszerűen módosítást nem igényel. 
 

12/2021.(IX.16.) önkormányzati rendelet: Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2021.évi 
költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26) önkormányzati rendelet módosítása értelemszerűen 
módosítást nem igényel. 

13/2021.(IX.16.) önkormányzati rendelet: Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi 
környezetvédelem szabályairól szóló 15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosítása 
értelemszerűen módosítást nem igényel. 
 
 

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 
2022. június 

 
Kovács Márta Mária felvetésére: A Szent Erzsébet utcában a bejelentővel egyeztetett 
időpontban, 2022. augusztus 08-án helyszíni bejárást tartottunk, amelyen az érintett lakóval 
pontosítottuk a panaszát. Az önkormányzati feladatkörbe tartozó munkálatokra árajánlatot 
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kértünk (közterületi csapadékvíz-elvezetés rendezése), viszont a panaszbejelentés az érintett 
ingatlantulajdonos részéről elvégezendő munkálatokkal lehetne teljes körűen orvosolni 
(ingatlan-, illetve személybejáró helyreállítása). 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű 
határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
 Szentgotthárd, 2022. szeptember 7. 
 
        Dr. Dancsecs Zsolt  
         jegyző 
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2022. szeptember 1-jén 

 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

KASZAGYÁR 

I. ütem 
Belügyminisztérium 

V/65/2021. 

57/2021. 
715.000.000,- Ft 

715.000.000,
- Ft  

0,- Ft 

A területen lévő pakura 
tartályok elbontására, valamint 
a veszélyes és nem veszélyes 

anyagok elszállítására 
vonatkozó vállalkozási 

szerződés aláírása megtörtént, 
2022. június 16-án. 

Teljesítési határidő a 
munkaterület átadását követő 

4 hónap. A munkavégzés 
folyamatos, heti 

rendszerességgel műszaki 
ellenőri felügyelet mellett 

koordináció zajlik. A kivitelező 
megfelelő ütemben halad, a 
teljesítési határidő reális. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A Szentgotthárdi Ipari 
Park 

alapinfrastruktúráján
ak fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-VS1-
2016-00003 

102/2016. 
478.000.000,- 

Ft 
478.000.000,

- Ft 
0,- Ft 

Forgalombahelyezési illetve 
vízjogi üzemeltetési 

engedélyezés is lezárult. Záró 
beszámoló és elszámolás 
benyújtása folyamatban. 

TOP Társadalmi és 
környezeti 

szempontból 
fenntartható 

turizmusfejlesztés: 
Időutazó múzeum az 

egykori ciszter 
udvarházban 

TOP-1.2.1-16-VS1-
2017-00005 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 
Regionális 
Fejlesztési 

Programokért 
Felelős Helyettes 
Államtitkársága 

172/2017 

145/2019 

37/2020 

69/2020 

 

312.098.737,- Ft 
300.102.428,

- Ft 
11.996.309,- 

Ft 

Záró beszámoló és 
elszámolás hiánypótlását 

2022. április 5-én 
benyújtottuk. Záró helyszíni 

ellenőrzés várható. 

Muzeális intézmények 
szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 
Program) 2019 

Belügyminisztérium  3.981.000,- Ft 
2.000.000,- 

Ft 
0,- Ft Elszámolás benyújtva. 

Muzeális intézmények 
szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 
Program) 2020 

Belügyminisztérium  3.981.450,- Ft - 0,- Ft 
Az elszámolást benyújtottuk, 

egy alkalommal került sor 
hiánypótlásra.  

Kerthelyiség 
felújítása 

VP6-19.2.1.-68-4-17 

Őrség Határok 
Nélkül Egyesület 

(Leader) 

272/2017. 
19.140.944,- 

Ft 
elbírálás alatt 4.980.975,- Ft 

Záró kifizetési kérelem 
benyújtásra került. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Mozi felújítása 

VP6-19.2.1.-68-3-17 

Őrség Határok 
Nélkül Egyesület 

(Leader) 

205/2018. 2.828.700,- Ft elbírálás alatt 707.175,- Ft 

Záró kifizetési kérelem 
benyújtásra került. 

 

SZEOB Tótágas 
Bölcsődéjének 

férőhely-bővítése 

TOP-1.4.1-19-VS1-
2019-00012 

164/2019. 

V/81/2021. 
199.912.151,- 

199.622.375,
- 

289.776,- 

A kivitelező a Musits Bt., 
munkaterület átadva, 

kivitelező 2022.04.20-án 
felvonult, kivitelezés 

folyamatban.  

15 %-os teljesítés leigazolva. 

Bölcsődei eszközbeszerzés 
folyamatban. 

Ciszter tanösvény 
kialakítása és a 

várkerti játszótér 
kalandparkká történő 

továbbfejlesztése 

VP6-19.2.1.-68-2-
17 Térségi 

turisztikai attrakció 
fejlesztés 

225/2019. 
KT 

határozat 
19.348.430,- Ft 

10.909.313,- 
Ft 

7.739.622,- Ft 
Támogatási összeg 

megérkezett, a projekt 
lezárva. 

Közös kultúra, közös 
érték - Szentgotthárd 
és Szépvíz kulturális 

kapcsolatának 
erősítése 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

TTP-KP-1-2020/1-
000415 

- 1.918.686,- Ft 
1.800.000,- 

Ft 
0,- Ft 

Az elszámolást benyújtottuk 
2022.07.30-án. 

KOLOSTOR épület 
ABLAKOK FELÚJÍTÁSA 

II. ütem 
Belügyminisztérium 

38/2020. 

V/2/2021. 
40.440.748,- 17.059.396,- 23.381.352,- 

 Szakmai beszámoló és 
pénzügyi elszámolás 

2022.01.17-én benyújtásra 
került. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

HUNGARIKUM 2021. 

Nevezetes személyek 
és épületek 

Szentgotthárd 
történetében 

Agrárminisztérium - 4.000.000,- 4.000.000,- - 

Szentgotthárd nevezetes 
személyeiről kiadvány és 
állandó kiállítás készül, a 
jellegzetes épületeinkre 

információs táblák kerülnek. 
Könyvbemutató 2022. május 

5-én; tábla avató 
2022.07.14-én, kiállítás 
megnyitó 2022.08.04-én 

megtörtént. 

A szentgotthárdi 
Játékvár Óvoda 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Önkormányzati 
feladatellátást 

szolgáló 
fejlesztések 

támogatása 2021  
Belügyminisztérium 

V/43/2021. 22.702.874,- 11.351.437,- 11.351.437,- 

NYERT 

A Játékvár Óvoda fűtés 
korszerűsítése, egy mosdó és 
öltöző felújítása valósulthat 

meg a projektben. 

Fűtéskorszerűsítés elkészült, 
műszaki átadás-átvétele 

megtörtént. 

Mosdó-öltöző felújítása 
folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárdi 
csapadékvíz-elvezető 
rendszer fejlesztése 

TOP-2.1.3-16-
VS1-2021-00030 

V/35/2021. 299.556.415,- 
299.556.415, 

- 
33.000.000,- 

NYERT 

A projekt az alábbi részekből 
tevődik össze: 

VI. Rábatótfalu, 
Fagyöngy u. –Váci 
M. u. és 
környezetének 
vízrendezése 

VII. Szépvölgyi u.- 
Vadvirág u. és 
környezetének 
vízrendezése 

VIII. Május 1. u. 
környezetének 
vízrendezése 

IX. Mikes Kelemen utca 
vízrendezése 

X. Máriaújfalui út 
környezetének 
vízrendezése 

Vállalkozási szerződés 
aláírása Vízéptek Bt-vel 

2022.08.09. Munkaterület 
átadása 2022.08.11. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Alpokalja kemping 
fejlesztése II. ütem 

Miniszterelnöki 
Kabinetiroda 

MK_TSZ/219/3 
(2020) 

- 23.689.437,- Ft 
23.689.437,- 

Ft 
- 

Megvalósult! Elszámolás 
elfogadva. 

Együtt újraépítjük! 
Nemzeti Ifjúsági 

Tanács 
- 120.000,- Ft 120.000,- Ft - Elszámolás alatt. 

Kiskertek fejlesztése 
Szentgotthárdon 

 

Agrárminisztériu
m 

2021/7853 

- 24.945.340,- Ft 
24.945.340,- 

Ft 
- 

Beszerzési eljárás lezárult, 
kivitelzési szerződés aláírása 

megtörtént. 

Külterületi utak 
fejlesztése 

Vidékfejlesztési 

Program 
29/2021. 122.688.680,- Ft - 6.134.434,- Ft 

Helyszíni ellenőrzésre került 
sor 02.10-én, melyet 

sikeresen teljesítettünk. 

Határon túli 
közösségépítés 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

IFJ-GY-21-A 

- 1.020.000,- Ft 950.000,- Ft 70.000,- Ft 

A szentgotthárdi esemény 
megvalósult, de a projekt 

jövőre folyatódik 
Szlovéniában. 

Kerékpárút-építés és 
csapadékvíz-elvezetés 

Szentgotthárd -
Rábatótfalu 
városrészén 

Élhető 
települések 

TOP_Plusz-1.2.1-21 

1/2022. 
ÖKt.hat. 

600.000.000,- Ft elbírálás alatt 0,-Ft 

A pályázati projekt 
hiánypótlása benyújtásra 

került 2022.02.02-én.  

A támogatási kérelem 
tartalmi értékelése 

megkezdődött. Döntés 
hamarosan várható. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-
Rábatótfalu 

városrészen a 7454-
es jelű ök.út 

kerékpárút fejlesztés 
tervezési feladatai 

Önkormányzati 
fejlesztések 

előkészítése Vas 
megyében 

TOP-1.5.1-20-200-00003 

Szt/5866-
2/2021 ikt.sz.  

Együttműködési 
szándék- 

nyilatkozat 

0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 

Vas Megyei Önkormányzat a 
közbeszerzési eljárást 
lefolytatta, a Célirány 

Generáltervező Kft-vel a 
tervezési szerződést 

megkötötte (2022. 08.01.). 

Hagyományteremtés 
a közös kulturális 
értékek mentén - 
Szentgotthárd és 
Szépvíz kulturális 

együttműködésének 
erősítése 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

 1.000.000,- Ft 
1.000.000,- 

Ft 
0,- Ft 

A projekt megvalósult a 
Történelmi Napok keretén 
belül. Elszámolási határidő 

2023.01.30. 

Városi Sporttelep 
épületének felújítása 

Önkormányzati 
feladatellátást 

szolgáló 
fejlesztések 

támogatása 2022  
Belügyminisztérium 

22/2022. 35.140.973,- 17.570.486,- 17.570.487,- 

NYERT 

A Városi Sporttelep épület 
tetőszerkezetének 

felújítására, födém- és 
homlokzati hőszigetelésére és 
ablakcseréjére kerülhet sor. 

Vállalkozási szerződés 
aláírása VARGA BAU 

Csörötnek Kft-vel 
2022.07.05-én. Munkaterület 

átadása. 2022.08.25-én.  
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városi Gondozási 
Központ 

Szentgotthárd 
infrastrukturális 

fejlesztése 

Helyi egészségügyi 
és szociális 

infrastruktúra 
fejlesztése 

TOP-Plusz-3.3.2-21 

- 127.841.072,- elbírálás alatt 0,- Ft 

A pályázat április 8-án lett 
benyújtva. Befogadó 

nyilatkozatot megkatuk. Egy 
alkalommal kaptunk 
hiánypótlást, amit 

határidőben teljesítettünk. 

Szentgotthárd 
Rendelőintézet 

fejlesztése 

Helyi egészségügyi 
és szociális 

infrastruktúra 
fejlesztése 

TOP-Plusz-3.3.2-21 

- 72.131.001,- elbírálás alatt 0,- Ft 

A pályázat április 8-án lett 
benyújtva. Befogadó 

nyilatkozatot megkatuk. Egy 
alkalommal kaptunk 
hiánypótlást, amit 

határidőben teljesítettünk. 

Szentgotthárdi 
belterületi közutak 

fejlesztése 

Belterületi közutak 
fejlesztése 

TOP_PLUSZ-1.2.3-
21-VS1-2022-

00003 

50/2022. 649.825.980,- elbírálás alatt 0,-  
Hiánypótlás megtörtént, 
pályázatot befogadták. 

Hianz ház 
felújításának szakmai 

előkészítése 

Teleki László 
Alapítvány 

67/2022., 
131/2022. 

1.875.000,- 
pozitív 

elbírálásban 
részesült 

1.035.000,- 

A pályázat pozitív 
elbírálásban részesült. A 
megvalósítási határidő 

augusztus 31-én lezárult. 
Elszámolás benyújtása 

folyamatban van. 
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K I M U T A T Á S 

a polgármesteri hatáskörben hozott döntésről 

2022.06.17-től 2022.08.31-ig 

. 
 
1. Rendkívüli települési támogatás – 

pénzbeli 
20 fő 381.000,-Ft 

2. Rendkívüli települési támogatás - 
természetbeni 

7 fő 126.000,-Ft 

3. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatás 

4 fő 16.500,-Ft/hó 

4. Köztemetés   2 fő 513.132,-Ft 

 
 
Szentgotthárd, 2022.09.01. 
 
 
                               Laczó Éva                                                Molnár Márta   
              vezető főtanácsos                                         vezető főtanácsos 
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2022. évi 
gazdálkodásának  I. félévi teljesítéséről szóló  beszámoló 

 
BESZÁMOLÓ 

 
a Képviselő-testület 

2022. szeptember 14.-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának félévi teljesítéséről az alábbi 
tájékoztatást adom: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését 4.254.000.000 Ft kiadási és 
bevételi főösszeggel tervezte.  
A Képviselő-testület által jóváhagyott - a költségvetési rendeleten átvezetett - kiadási és 
bevételi főösszeg az I. félévben 326.370.424 Ft-tal nőtt, így 4.580.370.424 Ft-ra módosult.  
 
A bevételek és kiadások teljesítésének alakulását az alábbiakban részletezzük: 
 
Bevételi források és azok teljesítése: 
(5. sz. melléklet) 
 
Költségvetés módosított bevételi előirányzat főösszege:  4.580.370.424 Ft 
Költségvetés teljesült bevételek főösszege:             2.789.603.255 Ft 
 
A költségvetési bevételek Önkormányzati szinten összesen az I. félév végére 60,9 %-os 
teljesítést mutatnak. 
 
Mivel a bevételek I. félévi alakulását az előterjesztéshez melléklet táblázat részletesen 
tartalmazza, ezért az alábbiakban csak néhány bevételi jogcímet kiemelve mutatjuk be azok 
alakulását. 
 
Működési bevételek  
Az intézményi működési bevételek a félév folyamán  82,6 %-os teljesülést mutatnak.  
A Kézilabdacsarnok térítésmentes átvételét érintő 2021.évben befizetett, és visszaigényelt áfa 
(405.917.000 Ft) 2022.évben térült vissza, emiatt magas a teljesítés ezen a soron. Ezt a tételt 
nem tekintve viszont a működési bevételek teljesítése 51,41%, időarányos. 
 
Közhatalmi bevételek 
Az adóbevételek félévkor 44,7%-os teljesítést mutatnak. Az alábbi táblázatban a jelentősebb 
adónemek kerültek kiemelésre. 
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Adónem Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Teljesítés 
% 

Telekadó 195.000.000 195.000.000 4.845.653 2,5 
Idegenforgalmi 
adó 

18.000.000 18.000.000 18.347.000 101,9 

Iparűzési adó  1.200.000.000 1.200.000.000 609.230.446 50,8 
 
Idegenforgalmi adó:  
Az elmúlt években a veszélyhezet miatt különböző rendelkezések módosították, befolyásolták 
az idegenforgalmi adóbevételt. Az első félévben eltérő rendelkezés nem érintette az 
adónemet. Az alábbiakban látható az elmúlt évek bevétele: 
 
2019.év I. félév 16.637.000 Ft  egész év: 37.938.498 Ft 
2020.év I. félév    14.602.634 Ft  egész év: 32.563.558 Ft 
2021.év I. félév                 0 Ft  egész év: 13.766.620 Ft 
2022.év I. félév 18.347.000 Ft 
 
Iparűzési adóból származó bevétel az első félévben a tervek szerint alakult. 
 
Támogatások 
Önkormányzatok működési célú (normatív) költségvetési támogatása 59,6 %-on teljesült. 
Eredeti előirányzata        791.695.444 Ft 
Módosított előirányzata        811.273.911 Ft 
Teljesült bevétel                            483.599.558 Ft 
 
Az első félévben 43.017.847 Ft állami támogatás került kiutalásra a mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték (1%) kedvezmény 
miatt. Így ez a bevétel az iparűzési adóbevétel sor helyett itt teljesült. Az előirányzat 
átcsoportosítást ennek megfelelően elvégezzük. 
 
Kiegészítő támogatásban részesül az önkormányzat az Ukrajnában kialakult humanitárius 
katasztrófára tekintettel érkező személyek ellátására (szállás, étkezés biztosítása) a 104/2022 
(III.12.) Kormányrendelet alapján, az első félévben folyósított összeg 5.068.000 Ft volt.  
  
Működési célú átvett pénzeszközök között szerepel a rendelőintézetet megillető Nemzeti 
Egészségbiztosítás Alapból kapott támogatás, amely 54,6 %-on alakult az első félévben. 
Eredeti előirányzata        240.000.000 Ft 
Módosított előirányzata        240.000.000 Ft 
Teljesült bevétel                            131.021.600 Ft 
 
Felhalmozási bevételek 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 
Ingatlan értékesítésből származó bevétel címén  36.849.539 Ft (53,2 %) realizálódott.  
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Felhalmozási célú önkormányzati támogatás soron teljesült 46.772.992 Ft-ból vis maior 
támogatás 29.202.506 Ft, a sporttelep - sport infrastruktúra fejlesztésére kapott támogatás 
17.570.486 Ft.  
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből származó bevételek között szerepel        

− TOP Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése pályázatra  
leutalt támogatás                            275.816.415 Ft 

− Ciszter tanösvény megvalósult pályázat - utófinanszírozása         10.609.956 Ft 
− Országos Szlovén Önkormányzat tűzoltó helyiség felújítása  

Rábatótfalu                          10.000.000 Ft 
− Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatása – magyar közösségi kapcs.      1.000.000 Ft 
− REKAT Kft Piac ingatlan - vízhálózat bővítés kiépítésre beutalt összeg    4.445.000 Ft 

 
Visszatérítendő támogatások között szerepel a LEADER „Élhető vidékért” színháznál 
megvalósult pályázat utófinanszírozása 4.419.201 Ft összegben.   
 
Pénzmaradvány: A 2021. évi zárszámadásban pénzmaradványként 589.235.336 Ft-ot 
számoltunk el, amelyből eredeti költségvetésben 361.594.000 Ft tervezésre került. A 
maradvány elsősorban a leutalt nyertes pályázatok összege, kötött felhasználású pénzkészlet, 
valamint az intézmények zárolt pénzmaradványa. 
  
II. Kiadások alakulása 
(1-2-3-4. melléklet) 
(adatok forintban) 

Kiadások Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés 

% 

Működési kiadások 
2.679.720.794 2.893.117.388 1.267.111.798 43,8% 

Működési kiadások megoszlása az 
összkiadáson belül % 63% 63,2% 88,1%   

Felhalmozási kiadások 
1.496.179.250 1.379.612.063 142.851.148 10,4% 

Felhalmozási kiadások megoszlása 
az összkiadáson belül % 35,2% 30,1% 9,9%   

Támogatási kölcsönök nyújtása 
15.000.000 15.000.000   

Támogatási kölcsönök megoszlása 
az összkiadáson belül % 0,3% 0,3%   
Pénzforgalom nélküli kiadások - 
tartalék 34.226.000 263.767.017     
Tartalék megoszlása az 
összkiadáson belül % 0,8 % 5,7%     

Finanszírozási kiadások 
28.873.956 28.873.956 28.873.956 100,0% 
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Finanszírozási kiadások 
megoszlása az összkiadáson belül 
% 0,7% 0,6% 2%   

Kiadások összesen 
4.254.000.000 4.580.370.424 1.438.836.902  31,4 % 

 
Az önkormányzati költségvetés összkiadásainak teljesítése 31,4 %, ezen belül a működési 
kiadások teljesítése 43,8 %, a felhalmozási kiadásoké 10,4 %. 
 
Működési kiadások (megoszlása adatok Ft-ban) 

Kiadások Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés 

% 

Személyi juttatás  
587.481.000 613.454.292 290.973.615 47,4% 

Munkaadót terhelő járulék 
83.886.820 87.745.768 39.524.420 45% 

Személyi juttatás + járulék kiadások 
megoszlása az összkiadáson belül % 25% 24,2% 26,1%   

Dologi kiadások 
869.298.318 1.045.495.474 434.716.015 41,6% 

Dologi kiadások megoszlása az 
összkiadáson belül % 32,4% 36,1% 34,3%   

Egyéb működési célú kiadás 
1.125.674.656 1.133.041.854 497.395.465 43,9% 

Egyéb működési célú kiadás 
megoszlása az összkiadáson belül % 42% 39,1% 39,25%   

Ellátottak pénzbeli juttatása 
13.380.000 13.380.000 4.502.283 33,6% 

Ellátottak pénzbeli juttatása 
megoszlása az összkiadáson belül % 0,5% 0,5% 0,4%   

Működési kiadások összesen 
2.679.720.794 2.893.117.388 1.267.111.798 43,8% 

 
A kiadási előirányzat változásait, a pótelőirányzatokat és a zárszámadást – azzal együtt a 
pénzmaradványt - a félév folyamán a Képviselő-testület rendelet módosításban jóváhagyta. 
 
Kölcsönnyújtás az első félévben nem volt. 
 
A beruházások, fejlesztési kiadások alakulása: (4. melléklet) 
 
A beruházások, fejlesztési kiadások az első félév végére 10,9 %-os teljesítést mutatnak, ami    
109.874.648 Ft-ot jelent. A felújítások 2.476.500 Ft értékben teljesültek, mely 1,3 %-os 
megvalósulást jelent.  
A 4. melléklet részletesen tartalmazza a felhalmozási kiadásokat. Magasabb kiadás a vis 
maior pályázatból, a Csapadékvíz pályázatból és a Kaszagyár pályázatból valósult meg. 
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Önkormányzati intézmények működése 
Az oktatási feladatok alatt az iskolai közétkeztetés 63.452.366 Ft 61 %-os, óvodai, bölcsődei 
étkeztetés 27.863.140 Ft 50,6 %-os teljesítést mutat. 
 
A közművelődési tevékenység esetében a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum bevétele 
10.392.380 Ft-ra, 111,2 %-ra teljesült, míg a kiadások alakulása összességében 32.849.722 Ft, 
46,9 %. 
2022.évben könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra az intézmény 1.767.000 Ft-ot kapott 
(technikai, műszaki, informatikai eszközbeszerzésre, dokumentum vásásárlásra lehet 
fordítani.) A támogatás összege magasabb az elmúlt évhez viszonyítva, 2021.évben 975.000 
Ft bevétele volt ebből az intézménynek. 
Kistérségi könyvtárellátási feladatokra a Berzsenyi Dániel Könyvtártól kapott összeg az első 
félévben 1.130.766 Ft volt, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumától kultúrális 
bérfejlesztés címén 7.147.205 Ft támogatást kapott az intézmény, amely előfinanszírozásra 
került. 
Intézmény által elnyert pályázat NKA forrásból „Múzeumok Kollégiuma” címen 2021.évben 
1.200.000 Ft, 2022.évben 500.000 Ft volt. Az 1,2 MFt-ból tűzoltó kiállítás valósult meg, míg 
az 500 eFt-ot fóliázásra fordította az intézmény /múzeum ablak fóliázás/. 
Továbbá a járványügyi helyzet lehetővé tette olvasótábor megszervezését, melyre 396.000 Ft 
befizetés érkezett az első félévben, és további 418.000 Ft bevétel folyt be az augusztusi tábor 
költségeihez. 
 
A Rendelőintézet kiemelkedő bevétele a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól származó 
finanszírozás. Ebből befolyt összeg az első félévben 131.021.600 Ft volt, a teljesítés 54,6 %-
os. Az intézmény finanszírozása átlagfinanszírozással történik, változásról nem áll 
rendelkezésre információ. 
Az intézményben teljesített kiadás első félévben 194.970.821 Ft, 43,57 %-os felhasználást 
jelent. 
Az EFI működésére támogatás még nem érkezett, jellemzően a kiutalás a második félév 
végén várható. Előzetes tájékoztatás alapján a korábbi évektől eltérően 14 MFt támogatás 
várható a 2022.évi működéshez. Tervezéskor még az előző évi teljesítést vettük alapul 25,2 
MFt összeggel. 
A Medicina 2000 Szövetség 1.633.413 Ft támogatást nyújtott az intézmény részére az 
oltásban való közreműködésért. 
Intézményi pályázatként fut a MOTIVAGE szlovén pályázat, melynek megvalósítási ideje 
2022.12.31-vel zárul. 
 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál 16.545.468 Ft 89,6%-os bevétel teljesült, a 
kiadási oldalon 178.536.726 Ft felhasználást történt, amely a tervezett összeg 47,93%-a. 
2022.évben megvalósult országgyűlési választáshoz 6.471.717 Ft támogatást kapott a Hivatal, 
továbbá az ősszel megvalósuló népszámlálásra 7.220.569 Ft előleg került kiutalásra. 
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Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által fenntartott szentgotthárdi székhelyű, 
önkormányzati alapítású intézmények működésére az első félévben 265.889.173 Ft 
finanszírozást nyújtott az Önkormányzat, a tervhez képest a teljesülés 40,1 %-os. 
 
A szociális ágazatban résztvevő intézmények közül a Városi Gondozási Központ, Család- és 
Gyermekjóléti Központ dolgozóit szociális ágazati pótlék illeti meg, a bölcsődei dolgozókat  
pedig bölcsődei pótlék. A pótlékokra állami támogatás nyújt fedezetet. 
A bölcsődei pótlék 2022. január 1-jétől emelkedett, melyre fedezetet a költségvetési törvény 
alapján nyújtott bértámogatás szolgál. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2022. első félévi gazdálkodás vonatkozásában összességében megállapíthatjuk, hogy az 
önkormányzat és intézményei napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátása 
biztosított volt, a gazdálkodást finanszírozási gondok nem gátolták. A költségvetésben 
előirányzott, bevételi tervet az intézményi működési bevételeknél általában időarányosan 
teljesítettük.  A helyi adóbevételeknél a teljesülés 44,7 %, viszont az 1% kieső iparűzési adó 
megtérítésére kapott állami támogatással számolva 48%.. /632.423.099 (adóbevétel) + 
43.017.847 Ft (támogatás) = 675.440.946 Ft/ 
 
Az Ipari Park Kft telekadó tartozása még mindig jelentős, pótlékkal együtt 238.637.214 Ft. 
Szeptemberi előírás összege: 15.445.500 Ft lesz. 
 
Hitel állománnyal jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik, ellenben a készfizető 
kezességvállalás összege továbbra is veszélyezteti a pénzügyi egyensúlyunkat.  
 
A koronavírus okozta nehézségek áthidalása miatt 2020.évben, 2021.évben és 2022. év első 
félévében törlesztési moratoriumban részesült a Gotthárd-Therm Kft, így ezáltal az 
önkormányzat is. Az évi közel 300 MFt-os törlesztésből  a moratórium igénylésével lehetőség 
nyílt a törlesztés halasztására, az idei évben nem kell teljesítetni fizetést, viszont a lehetőség 
adott bármekkora összegű törlesztésre. A moratórium igénylése a lejárati határidőt módosítja, 
tolja ki. 
2022.év első felében a Kft részére kölcsönt nem nyújottunk - ilyenre július hónapban került 
sor 154/2022 számú határozattal 23.551.840 Ft összegben, illetve a 10/2022 számú 
határozattal az önkormányzat 40.000.000 Ft éven belüli lejáratú munkabérhitel felvételéhez 
járult hozzá. 
 
A Gimnáziumi kazánra halasztott fizetési kötelezettsége volt az önkormányzatnak, melynek 
évi mértéke 1 190 ezer forint. 2022.évben kifizetésre került az utolsó részlet is. 
 
2021.évben 250 MFt összegben történt államkötvény vásárlás, melynek visszaváltása 2022. 
augusztusban történt meg, az ügyletből 2,5 MFt kamat realizálódott. 
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Az önkormányzat főszámláján lévő pénzkészletből 200 MFt, a kaszagyári fel nem használt 
támogatásból pedig 60 MFt betétlekötés történt egy hónapra (szeptember hóra), mivel jelenleg 
kedvező kamatozású lehetőség adódott 8,8%-os évi kamatozással. 
 
A jelenlegi gazdasági körülményeket figyelve, már látjuk az üzemanyag árnál mutatkozó 
emelést, a beszerzési árak növekedését, a rövid határidőre adott árajánlatok hatását. A 
közüzemi díjakkal kapcsolatban folyamatos egyeztetések folynak a szolgáltatókkal, végleges 
árakat nem látunk. Már vannak takarékosságra vonatkozó elképzelések, javaslatok, ezekről 
októberen testületi döntést kell hozni. 
 
Esetleges működési hitel felvétele komoly terhet jelentene az önkormányzatnak, ezért 
továbbra is fontos a takarékos gazdálkodás szem előtt tartása. Kiemelkedő fontosságú a 
fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló előirányzat – befolyó bevételek 
függvényében – maradéktalan betartása a következő félévben is. 
A kötelezettségvállalások során a célszerűség, a hatékonyság és az eredményesség 
szempontjait kell szem előtt tartani mind a Képviselő-testületnek, mind pedig az egyes 
költségvetési szervek vezetőinek! 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési 
gazdálkodásának I. félévi beszámolóját megvitatni és a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni 
szíveskedjen! 
 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának  2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót  megismerte, és 
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          polgármester   
                          
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 



1. melléklet

adatok Ft-ban
szám szám

B E V É T E L E K % K I A D Á S O K %

I. Működési bevételek 3 105 486 000 3 151 903 738 1 805 876 736 57,3% I. Működési kiadások 2 679 720 794 2 893 117 388 1 267 111 798 43,8%
Intézményi működési bevételek 627 590 556 632 799 217 522 552 196 82,6% Személyi juttatások 587 481 000 613 454 292 290 973 615 47,4%
Közhatalmi bevételek 1 415 000 000 1 415 000 000 633 096 153 44,7% Munkaadókat terhelő járulékok 83 886 820 87 745 768 39 524 420 45,0%
  Helyi adók 1 413 500 000 1 413 500 000 632 423 099 44,7% Dologi kiadások 869 298 318 1 045 495 474 434 716 015 41,6%
  Átengedett központi adók 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 1 125 674 656 1 133 041 854 497 395 465 43,9%
Bírságok,pótlékok, egyéb közhat bevétel 1 500 000 1 500 000 673 054 44,9%     Államháztartáson belülre 924 149 133 924 149 133 445 140 615 48,2%
Önkormányzatok működési támogatásai 791 695 444 811 273 911 483 599 558 59,6%     Államháztartáson kívülre 118 738 400 120 595 674 52 254 850 43,3%
  Működési célú központi támogatások 791 695 444 810 273 911 483 599 558 59,7% Ellátottak pénzbeni juttatásai 13 380 000 13 380 000 4 502 283 33,6%
  Működési célú ktgvi tám és kieg. támog. 0 1 000 000 0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök 271 200 000 292 830 610 166 628 829 56,9% II Felhalmozási kiadások 1 496 179 250 1 379 612 063 142 851 148 10,4%
  Működési c.tám. államháztartáson belülről 271 200 000 285 733 627 159 531 846 55,8% Beruházási kiadások 1 130 908 876 1 005 285 963 109 874 648 10,9%
  Működési c.átvett p.e. államh.kívülről 0 1 633 413 1 633 413 100,0% Felújítási kiadások 178 270 374 187 326 100 2 476 500 1,3%
  Elvonások, befizetések 0 5 463 570 5 463 570 100,0% Egyéb felhalmozási célú kiadások 187 000 000 187 000 000 30 500 000 16,3%

    Államháztartáson belülre 0 0 0
II.  Felhalmozási bevételek 536 920 000 579 348 579 389 938 902 67,3%     Államháztartáson kívülre 187 000 000 187 000 000 30 500 000 16,3%

Felhalmozási bevételek 50 000 000 69 291 339 36 849 539 53,2%
  Ingatlanok értékesítése 50 000 000 69 291 339 36 849 539 53,2% III Támogatási kölcsönök nyújtása 15 000 000 15 000 000 0 0,0%
  Egyéb tárgyi eszk értékesítése 0 0 0
  Részesedések értékesítése 0 0 0 IV Pénzforgalom nélküli kiadások 34 226 000 263 767 017 0 0,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 68 120 000 85 676 441 46 772 992 54,6% Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 418 800 000 424 380 799 306 316 371 72,2% Általános tartalék 4 000 000 3 706 100 0 0,0%
  Felhalmozási c.tám. államháztartáson belülről 418 800 000 424 380 799 301 871 371 71,1% Működési tartalék 30 226 000 260 060 917 0 0,0%
  Felhalmozási c.átvett p.e. államh.kívülről 0 0 4 445 000

III. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0 4 419 201 4 552 281 103,0%
Működési c.tám.k.visszat. államh.k. 0 0 0
Felhalm. c.tám.k.visszat. államh.k. 0 4 419 201 4 552 281 103,0%
Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz 0 0 0
Felhalm. c. garancia és kezességváll. áhn.kív. 0 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 642 406 000 3 735 671 518 2 200 367 919 58,9% A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 225 126 044 4 551 496 468 1 409 962 946 31,0%

Költségv.hiány belső finansz.sz. finanszírozási bevételek361 594 000 594 698 906 589 235 336 99,1%
IV Előző évek maradványának igénybevétele V Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.kiadások

  Felhalmozási maradvány 217 250 000 234 434 864 234 434 864 100,0%
  Működési maradvány 144 344 000 360 264 042 354 800 472 98,5%
  Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 VI Finanszírozási kiadások 28 873 956 28 873 956 28 873 956 100,0%

Rövid lejáratú  hitel törlesztése
Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 28 873 956 28 873 956 28 873 956 100,0%

V Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei 250 000 000 250 000 000 0
  Működési célú hitel felvétele
  Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 250 000 000 250 000 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 611 594 000 844 698 906 589 235 336 69,8% E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 28 873 956 28 873 956 28 873 956 100,0%

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 4 254 000 000 4 580 370 424 2 789 603 255 60,9% KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 4 254 000 000 4 580 370 424 1 438 836 902 31,4%

      Szentgotthárd Város Önkormányzata
                   2022. félévi költségvetésének összevont mérlege

Eredeti Módosított Teljeítés Eredeti Módosított Teljeítés



      2. melléklet
adatok Ft-ban

szám szám
B E V É T E L E K K I A D Á S O K

I. Működési bevételek 3 105 486 000 3 151 903 738 1 805 876 736 57,3% I Önálló költségvetési szervek 2 679 720 794 2 893 117 388 1 267 111 798 43,8%
    Intézményi  működési  bevételek 627 590 556 632 799 217 522 552 196 82,6%

1 Rendelőintézet 417 672 000 430 036 854 193 476 014 45,0%
Rendelőintézet 17 000 000 17 000 000 10 384 455 61,1% 2 Móra F. Városi Könyvtár 59 962 000 70 039 815 32 849 722 46,9%
Móra F. Városi Könyvtár 1 700 000 1 700 000 2 745 175 161,5% 4 Sztg.és Térsége Önkorm.Társ.Int. 665 387 000 662 335 163 265 889 173 40,1%
Sztg-i Közös Önkorm.Hivatal 6 000 000 6 000 000 1 353 182 22,6% 3 Sztg-i Közös Önkorm.Hivatal 351 275 000 367 356 813 177 333 892 48,3%
Önkormányzat 602 890 556 608 099 217 508 069 384 83,6% 5 Önkormányzat 1 185 059 794 1 193 726 896 526 075 145 44,1%

    Közhatalmi bevételek 1 415 000 000 1 415 000 000 633 096 153 44,7% 6 2019 évi folyószla hitel, lizing kamata 0 0 0
Helyi adók 1 413 500 000 1 413 500 000 632 423 099 44,7% 7 Beruházás, felújítás dologi kiadás 365 000 169 621 847 71 487 852 42,1%
Átengedett központi adók 0 0 0 II Tartalék 34 226 000 263 767 017 0 0,0%
Bírságok,pótlékok, egyéb közhat bevétel 1 500 000 1 500 000 673 054 44,9% Általános tartalék 4 000 000 3 706 100 0 0,0%

   Önkormányzatok működési támogatásai 791 695 444 811 273 911 483 599 558 59,6% Működési tartalék 30 226 000 260 060 917 0 0,0%
  Működési célú központi támogatások 791 695 444 810 273 911 483 599 558 59,7%
  Működési célú központosított támogatások
  Működési célú ktgvi tám. és kieg.tám. 0 1 000 000 III Támogatási kölcsönök nyújtása 15 000 000 15 000 000 0 0,0%

   Működési célú átvett pénzeszközök 271 200 000 292 830 610 166 628 829 56,9%
Támogatásértékű működési bevétel 271 200 000 292 830 610 166 628 829 56,9% IV Finanszírozási kiadások
Működési c.pénze.átvétel államh.kívülről

II Visszatérítendő támogatások, kölcsönök

III Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nélküli bev.144 344 000 360 264 042 354 800 472 98,5%
    Működési maradvány 144 344 000 360 264 042 354 800 472 98,5%
    Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0

IV Költségv.hiány külső finansz.sz.hitelek
    Rövid. lej. működési célú hitel 

Mûködési célú bevétel összesen: 3 249 830 000 3 512 167 780 2 160 677 208 61,5% Mûködési kiadás összesen: 2 728 946 794 3 171 884 405 1 267 111 798 39,9%

I. Működési bevételek I Beruházási,fejlesztési kiadás 1 130 908 876 1 005 285 963 109 874 648 10,9%
Intézményi működési bevételek 0 0 0 Önkormányzati beruházás 1 111 036 876 980 351 913 107 177 007 10,9%

Ingatlan eladás ÁFA Intézményi beruházás 19 872 000 24 934 050 2 697 641 10,8%
Intézményi felhalm.bev. 0 0 0 Tőkeemelés 0
Felhalm. kiad.kapcs.ÁFA visszatérülés

II. Felhalmozási bevételek 536 920 000 579 348 579 389 938 902 67,3% II Felújítás 178 270 374 187 326 100 2 476 500 1,3%
  Felhalmozási bevételek 50 000 000 69 291 339 36 849 539 53,2% Önkormányzati felújítás 178 270 374 187 326 100 2 476 500 1,3%

Ingatlanok értékesítése 50 000 000 69 291 339 36 849 539 53,2%
Egyéb tárgyi eszk értékesítése III Egyéb felhalmozási célú kiadások 187 000 000 187 000 000 30 500 000 16,3%
Részesedések értékesítése Államháztartáson belülre 0 0 0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 68 120 000 85 676 441 46 772 992 54,6% Államháztartáson kívülre 187 000 000 187 000 000 30 500 000 16,3%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 418 800 000 424 380 799 306 316 371 72,2% IV Finanszírozási kiadások 28 873 956 28 873 956 28 873 956 100,0%

Felhalmozási c.tám. államháztartáson belülről 418 800 000 424 380 799 301 871 371 71,1% Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. 28 873 956 28 873 956 28 873 956 100,0%
Felhalmozási c.átvett p.e. államh.kívülről 0 0 4 445 000

V Támogatási kölcsönök nyújtása 0
III Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev. 0 4 419 201 4 552 281 103,0%
VI Költségv.hiány belső finansz.sz. finanszírozási bevételek217 250 000 234 434 864 234 434 864 100,0%

    Felhalmozási maradvány 217 250 000 234 434 864 234 434 864 100,0%

V Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.bevételek
  Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 250 000 000 250 000 000

Felhalm. célú bevétel összesen: 1 004 170 000 1 068 202 644 628 926 047 58,9% Felhalmozási kiadás összesen: 1 525 053 206 1 408 486 019 171 725 104 12,2%

BEVÉTELEK FÕÖSSZEGE: 4 254 000 000 4 580 370 424 2 789 603 255 60,9% KIADÁSOK FÕÖSSZEGE: 4 254 000 000 4 580 370 424 1 438 836 902 31,4%

Kötelező feladatok 2 984 630 000 3 244 919 662 2 027 426 440 62,5% Kötelező feladatok 2 181 591 139 2 568 598 610 984 193 744 38,3%
Önként vállalt feladat 265 200 000 267 248 118 133 250 768 49,9% Önként vállalt feladat 513 877 655 569 807 795 265 653 975 46,6%
Államigazgatási feladatok Államigazgatási feladatok 33 478 000 33 478 000 17 264 079 51,6%
Mûködési célú bevétel összesen: 3 249 830 000 3 512 167 780 2 160 677 208 61,5% Mûködési kiadás összesen: 2 728 946 794 3 171 884 405 1 267 111 798 39,9%

Kötelező feladatok 335 370 000 389 402 644 318 057 395 81,7% Kötelező feladatok 1 329 649 206 1 195 679 548 145 878 967 12,2%
Önként vállalt feladat 668 800 000 678 800 000 310 868 652 45,8% Önként vállalt feladat 195 404 000 212 806 471 25 846 137 12,1%
Államigazgatási feladatok Államigazgatási feladatok
Felhalm. célú bevétel összesen: 1 004 170 000 1 068 202 644 628 926 047 58,9% Felhalmozási kiadás összesen: 1 525 053 206 1 408 486 019 171 725 104 12,2%

Kötelező feladatok összesen 3 320 000 000 3 634 322 306 2 345 483 835 64,5% Kötelező feladatok összesen 3 511 240 345 3 764 278 158 1 130 072 711 30,0%
Önként vállalt feladatok összesen 934 000 000 946 048 118 444 119 420 46,9% Önként vállalt feladatok összesen 709 281 655 782 614 266 291 500 112 37,2%
Államigazgatási feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen 33 478 000 33 478 000 17 264 079 51,6%

BEVÉTELEK FÕÖSSZEGE: 4 254 000 000 4 580 370 424 2 789 603 255 60,9% KIADÁSOK FÕÖSSZEGE: 4 254 000 000 4 580 370 424 1 438 836 902 31,4%

Szentgotthárd Város Önkormányzata
                   2022. félévi költségvetésének összevont mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra

Eredeti Módosított Teljeítés Eredeti% %Módosított Teljeítés



3. melléklet
40,1442% adatok Ft-ban

CímAlc. Előir.Cím  Alc. Előirányzat csop. neve
 sz.  sz. csop. neve neve

  sz.
Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

1 II 665 387 000 662 335 163 265 889 173 40,1% 665 387 000 662 335 163 265 889 173 40,1%
Ebből: Kötelező feladatok 620 796 000 617 744 163 247 988 471 40,1% 620 796 000 617 744 163 247 988 471 40,1%
           Önként vállalt feladat 44 591 000 44 591 000 17 900 702 40,1% 44 591 000 44 591 000 17 900 702 40,1%

1 Sztg. és Kistérs. Egyesített Óvodák és Bölcsőde 354 636 000 354 636 000 142 365 796 40,1% 354 636 000 354 636 000 142 365 796 40,1%
Ebből: Óvoda 264 888 000 264 888 000 106 337 177 40,1% 264 888 000 264 888 000 106 337 177 40,1%
           Bölcsőde 89 748 000 89 748 000 36 028 619 40,1% 89 748 000 89 748 000 36 028 619 40,1%

2 Városi Gondozási Központ 223 000 000 223 000 000 89 521 573 40,1% 223 000 000 223 000 000 89 521 573 40,1%
Ebből: Kötelező feladat 178 409 000 178 409 000 71 620 871 40,1% 178 409 000 178 409 000 71 620 871 40,1%
Önként vállalt feladat 44 591 000 44 591 000 17 900 702 40,1% 44 591 000 44 591 000 17 900 702 40,1%

3 Családsegítőés gyermekj.sz. (Kötelező fel.) 84 751 000 81 699 163 32 797 478 40,1% 84 751 000 81 699 163 32 797 478 40,1%
Társulás 3 000 000 3 000 000 1 204 326 40,1% 3 000 000 3 000 000 1 204 326 40,1%
Társulási tagintézmények áll.tám.

2 III Rendelőintézet 249 348 000 250 183 041 117 019 266 46,8% 35 474 000 35 559 569 15 791 391 44,4% 132 850 000 139 456 612 55 827 725 40,0% 0 4 837 632 4 837 632 100,0% 417 672 000 430 036 854 193 476 014 45,0%
Ebből: Kötelező feladatok 59 373 000 59 373 000 26 678 427 44,9% 7 872 000 7 872 000 2 076 203 26,4% 6 931 000 9 872 996 3 458 730 35,0% 0 0 0 74 176 000 77 117 996 32 213 360 41,8%
           Önként vállalt feladat 189 975 000 190 810 041 90 340 839 47,3% 27 602 000 27 687 569 13 715 188 49,5% 125 919 000 129 583 616 52 368 995 40,4% 0 4 837 632 4 837 632 100,0% 343 496 000 352 523 745 160 638 566 45,6%

1 Háziorvosi alapellátás 0 0 4 087 000 4 087 000 2 234 152 54,7% 4 087 000 4 087 000 2 234 152 54,7%
2 Háziorvosi alapellátás gyermekorvos 0 0 0 0 0
3 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 0 0 0
4 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 21 702 000 21 702 000 10 598 502 48,8% 2 873 000 2 873 000 1 420 755 49,5% 1 063 000 1 063 000 524 095 49,3% 25 638 000 25 638 000 12 543 352 48,9%
5 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 6 867 20 000 20 000 6 867 34,3%
6 Járóbetegek gyógyító szakellátása 102 985 000 103 002 338 46 576 521 45,2% 15 899 000 15 901 254 7 619 656 47,9% 49 845 000 50 748 702 21 532 680 42,4% 4 837 632 4 837 632 100,0% 168 729 000 174 489 926 80 566 489 46,2%
7 Járóbetegek gyógyító gondozása 17 105 000 17 105 000 8 271 473 48,4% 2 260 000 2 260 000 1 126 425 49,8% 25 598 000 26 674 800 9 885 465 37,1% 44 963 000 46 039 800 19 283 363 41,9%
8 Egészségügyi laboratóriumi szolg. 22 998 000 22 998 000 11 295 775 49,1% 3 054 000 3 054 000 1 638 648 53,7% 22 452 000 22 864 935 10 674 978 46,7% 48 504 000 48 916 935 23 609 401 48,3%
9 Képalkotó diagnosztikai szolg. 5 006 000 5 006 000 2 263 950 45,2% 655 000 655 000 305 656 46,7% 8 427 000 8 447 000 2 755 388 32,6% 14 088 000 14 108 000 5 324 994 37,7%

10 Fizikoterápiás szolgáltatás 5 053 000 5 053 000 2 429 421 48,1% 681 000 681 000 330 531 48,5% 959 000 959 000 364 859 38,0% 6 693 000 6 693 000 3 124 811 46,7%
11 Fogorvosi alapellátás 28 077 000 28 077 000 13 973 195 49,8% 3 732 000 3 732 000 357 905 9,6% 2 033 000 4 974 996 829 095 16,7% 33 842 000 36 783 996 15 160 195 41,2%
12 Család- és nővédelmi egészségü.gond. 22 916 000 22 916 000 9 119 155 39,8% 3 049 000 3 049 000 1 239 841 40,7% 552 000 552 000 267 695 48,5% 26 517 000 26 517 000 10 626 691 40,1%
13 Ifjúság-egészségügyi gondozás 8 380 000 8 380 000 3 586 077 42,8% 1 091 000 1 091 000 478 457 43,9% 259 000 259 000 127 788 49,3% 9 730 000 9 730 000 4 192 322 43,1%
14 EFI Iroda fenntartása 12 609 000 12 609 000 6 774 494 53,7% 1 852 000 1 852 000 1 031 612 55,7% 10 056 000 10 179 671 2 641 644 26,0% 24 517 000 24 640 671 10 447 750 42,4%

Fertőzőm.,járvány 447 703 447 703 100,0% 58 202 58 202 100,0% 1 127 508 504 138 44,7% 0 1 633 413 1 010 043 61,8%
15 Hosszabb időtart. Közfoglalkoztatás 370 000 585 000 25 113 39 088 0 0 395 113 624 088

MOTIVAGE SIHU237 2 517 000 2 517 000 1 098 000 328 000 328 000 144 615 7 499 000 7 499 000 3 478 881 46,4% 10 344 000 10 344 000 4 721 496 45,6%

3 IV Móra F. Városi Könyvtár (Kötelező feladat) 37 389 000 44 413 960 21 313 576 48,0% 5 009 000 5 854 645 2 919 628 49,9% 17 564 000 19 771 210 8 616 518 43,6% 0 0 0 59 962 000 70 039 815 32 849 722 46,9%
1 Központi könyvtár 29 579 000 34 592 120 16 426 610 47,5% 3 991 000 4 642 706 2 312 355 49,8% 12 875 000 14 111 900 5 717 547 40,5% 0 0 46 445 000 53 346 726 24 456 512 45,8%
2 Múzeum 7 610 000 8 921 840 4 186 966 46,9% 994 000 1 164 539 583 873 50,1% 3 720 000 3 720 000 1 653 680 44,5% 12 324 000 13 806 379 6 424 519 46,5%
3 Tájház 200 000 200 000 0 24 000 24 000 0 969 000 969 000 268 691 27,7% 1 193 000 1 193 000 268 691 22,5%
4 Hungarikum pályázat 0 0 0 0 0 0 ######

Múzeumok Kollégiuma 700 000 700 000 23 400 23 400 970 310 976 600 0 1 693 710

4 V Sztg-i Közös Önkormányzati Hivatal 259 462 000 271 591 991 129 956 395 47,8% 36 813 000 38 469 741 17 605 013 45,8% 55 000 000 56 669 143 29 146 546 51,4% 0 625 938 625 938 100,0% 351 275 000 367 356 813 177 333 892 48,3%
Ebből: Kötelező feladatok 225 707 000 237 836 991 112 538 888 47,3% 32 305 000 33 961 741 15 255 730 44,9% 48 980 000 50 649 143 26 124 609 51,6% 0 625 938 625 938 100,0% 306 992 000 323 073 813 154 545 165 47,8%
           Önként vállalt feladat 9 013 000 9 013 000 4 759 893 52,8% 1 292 000 1 292 000 703 794 54,5% 500 000 500 000 60 961 12,2% 0 0 0 10 805 000 10 805 000 5 524 648 51,1%
           Államigazgatási feladatok 24 742 000 24 742 000 12 657 614 51,2% 3 216 000 3 216 000 1 645 489 51,2% 5 520 000 5 520 000 2 960 976 53,6% 0 0 0 33 478 000 33 478 000 17 264 079 51,6%

1 Közigazgatás, védelem, kötelező társ.bizt.
1 Önkormányzatok  igazg. tev. 240 036 000 248 082 000 117 097 459 47,2% 34 057 000 35 103 108 15 755 507 44,9% 53 600 000 53 600 000 27 416 442 51,2% 625 938 625 938 100,0% 327 693 000 337 411 046 160 895 346 47,7%

Ebből Államigazgatási feladatok 24 742 000 24 742 000 12 657 614 51,2% 3 216 000 3 216 000 1 645 489 51,2% 5 520 000 5 520 000 2 960 976 53,6% 33 478 000 33 478 000 17 264 079 51,6%
2 Adó kiszabása, beszedése, adóell. 10 413 000 10 413 000 4 015 052 38,6% 1 464 000 1 464 000 535 080 36,5% 900 000 900 000 0 0,0% 12 777 000 12 777 000 4 550 132 35,6%
3 Közterület rendjének fenntartása 9 013 000 9 013 000 4 759 893 52,8% 1 292 000 1 292 000 703 794 54,5% 500 000 500 000 60 961 12,2% 10 805 000 10 805 000 5 524 648 51,1%
4 Országgyűlési, Európai Parlamenti képviselőválasztás 4 083 991 4 083 991 100,0% 610 633 610 632 100,0% 1 669 143 1 669 143 100,0% 0 6 363 767 6 363 766

2 Szociális ellátás bentlakás nélkül
1 Rendszeres szociális segély
2 Lakásfenntartási tám. normatív a.

3 Társ.-i összetart.erősítését c. közfel.
Fogl.hely.tám.--ra jog. Hosszabb időtart.közfogl. 0

4 Intézm.takarítása, karbantartása (Tisztítószer)

Önállóan műk. és gazd. intézm. össz. 546 199 000 566 188 992 268 289 237 47,4% 77 296 000 79 883 955 36 316 032 45,5% 205 414 000 215 896 965 93 590 789 43,3% 665 387 000 667 798 733 271 352 743 40,6% 1 494 296 000 1 529 768 645 669 548 801 43,8%

Munkaadót terh. jár. Dologi és egyéb f.kiad.
Előirányzat% % %
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3. melléklet
adatok Ft-ban

Cím Alcím   Elõír. Cím Alcím Elõír. csop. neve
 sz. száma  csop. neve neve

szám.
Eredeti Módosíott Teljesítés Eredeti Módosíott Teljesítés Eredeti Módosíott Teljesítés Eredeti Módosíott Teljesítés Eredeti Módosíott Teljesítés Eredeti Módosíott Teljesítés

5 Önkormányzat
1 Erdőgazdálkodás

1 Erdészet, egyéb erdőgazd. tev. 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0,0%
2 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 46 354 0 0 46 354
3 Hulladékgazdálkodás

1 Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhely. 900 000 900 000 233 286 250 000 44 726 17,9% 900 000 1 150 000 278 012 24,2%
2 Tel.hull. vegyes begyűjtése, száll. 29 002 000 28 752 000 9 748 981 33,9% 0 ###### 29 002 000 28 752 000 9 748 981 33,9%

4 Raktározás, szállítást kieg.tev.
1 Közutak, hidak, üzem.fennt. 18 000 000 18 000 000 437 134 2,4% 18 000 000 18 000 000 437 134 2,4%

 • Farkasfa Fővég utca kavicsozás 2 000 000 2 000 000
5 Kiadói tevékenység

1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 660 000 1 660 000 765 907 46,1% 242 820 242 820 7 757 3,2% 5 345 835 5 345 835 2 953 342 55,2% 7 248 655 7 248 655 3 727 006 51,4%
6 Ingatlanügyletek

1 Nem lakóingatlan bérbea., üzem. ###### ###### ###### 0 0 0 #######
2 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ###### ###### ###### 0 0 0 #######
1 Önkormányzati vagyonnal kapcs. Gazd.fel. 1 343 500 180 000 13,4% 0 89 571 21 735 24,3% 32 838 000 32 695 691 6 593 419 20,2% 32 838 000 34 128 762 6 795 154 19,9%

7 Állat-egészségügyi ellátás
1 Állat-egészségügyi ellátás 1 497 000 1 497 000 315 500 21,1% 1 497 000 1 497 000 315 500 21,1%

8 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés
1 Zöldterület kezelés 0 57 290 000 57 290 000 17 830 590 31,1% 130 000 130 000 0,0% 57 420 000 57 420 000 17 830 590 31,1%

9 Közigazgatás, védelem, kötelező társ.bizt. 0 0  
2 Önk. és önk. hiv jogalkotó és által. 38 320 000 38 320 000 16 361 000 42,7% 5 750 000 5 750 000 2 052 441 35,7% 23 380 000 23 380 000 17 849 102 76,3% 67 450 000 67 450 000 36 262 543 53,8%

    Ebből : Nem kötelező feladat 0 0 0 0 0
2 Közvilágítás 38 300 000 38 300 000 16 875 922 44,1% 38 300 000 38 300 000 16 875 922 44,1%
3 Város, és községgazd.szolg. 400 000 400 000 864 633 216,2% 300 000 300 000 357 064 119,0% 52 532 613 51 722 011 17 601 352 34,0% 800 000 1 505 000 620 000 54 032 613 53 927 011 19 443 049 36,1%
4 Ár- és belvízvédelemmel ö.tev. 16 866 750 16 866 750 1 291 273 7,7% 16 866 750 16 866 750 1 291 273 7,7%

• Farkasfa városrészen vízelvezető árkok karbantartása 3 800 000 3 800 000
5 Központi költségvetési befizetések 0 0 ###### 0 0 0 #######
6 Szolidaritási hozzájárulás 0 322 117 356 322 117 356 167 501 023 52,0%

10 Oktatás
1 Iskolai intézményi étkeztetés (Ált.isk., Gimnázium, III. Béla Sz.Isk) 100 363 000 100 363 000 62 017 489 61,8% 100 363 000 100 363 000 62 017 489 61,8%
2 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 3 529 000 3 529 000 1 434 877 40,7% 3 529 000 3 529 000 1 434 877 40,7%
3 Iskolai intézményi étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde)) 55 063 000 55 063 000 27 863 140 50,6% 55 063 000 55 063 000 27 863 140 50,6%
4 Szociális ösztöndijak 600 000 600 000 210 000 35,0% 660 000 660 000 400 000 60,6% 1 260 000 1 260 000 610 000 48,4%
5 Oktatási Intézmény fenntartása (SZOI) 11 500 000 11 500 000 6 473 288 56,3% 11 500 000 11 500 000 6 473 288 56,3%

11 Háziorvosi ügyeleti ellátás 33 128 800 33 128 800 16 012 000 48,3% 33 128 800 33 128 800 16 012 000 48,3%
12 Szociális ellátás bentlakás nélkül

1 Önkormányzati segélyek 24 300 ###### 5 720 000 5 720 000 2 508 375 43,9% 5 720 000 5 720 000 2 532 675 44,3%
2 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 11 293 0 0 11 293
3 Köztemetés 7 000 000 7 000 000 1 593 908 22,8% 7 000 000 7 000 000 1 593 908 22,8%

13 Könyvtári, közműv. és egyéb kult.tev.
1 Közművelődési tev.és tám., Mozi, Pannon Kapu 12 716 320 11 836 205 4 255 642 36,0% 64 528 300 64 528 300 36 459 159 56,5% 77 244 620 76 364 505 40 714 801 53,3%
2 Civil alap 3 500 000 3 500 000 0,0% 3 650 000 4 284 000 2 545 700 59,4% 7 150 000 7 784 000 2 545 700 32,7%
3 Ifjúsági Tanács 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0,0%
4 Városi alap (szakképzési, táborozási, nemzetiségi) 9 488 5 000 000 5 000 000 2 562 318 800 5 000 000 5 000 000 330 850 6,6%

Brenner János Évforduló      
14 Sport-, szórakoztató, szabadidős tev.

1 Sportlétesítmények műk. és fejl. 15 151 000 16 238 182 6 552 253 40,4% 15 151 000 16 238 182 6 552 253 40,4%
2 Versenysport-tevékenység és tám. 0 0 ###### 26 662 000 30 028 465 11 366 465 37,9% 26 662 000 30 028 465 11 366 465 37,9%
3 Szabadidős park, fürdő és strandsz. 6 328 000 6 328 000 1 420 541 22,4% 6 328 000 6 328 000 1 420 541 22,4%

KK Sportcs működés 30 000 000 30 000 000 15 389 245 30 000 000 30 000 000
15 Egyéb személyi szolg.

1 Köztemető fenntartás és műk. 15 240 000 15 240 000 5 969 000 39,2% 0 15 240 000 15 240 000 5 969 000 39,2%
16 Intézm.takarítása, karbantartása, tűz és munkavéd. 85 176 000 85 862 410 29 832 910 34,7% ###### 85 176 000 85 862 410 29 832 910 34,7%
17 Házi orvosi alapellátás 40 000 40 000 17 480 43,7% 40 000 40 000 17 480 43,7%
18 Turizmus fejlesztési kiadások 1 432 000 1 432 000 1 800 000 1 800 000 900 000 50,0% 3 232 000 3 232 000 900 000 27,8%

Sztg. És Térsége TE támogatása 100 000 100 000 100 000 100 000
19 Veszélyhelyzet miatti - Fertőző megbetegedések megelőzése 2 000 000 2 000 000 0,0% 2 000 000 2 000 000
20 Menekült támogatás 313200 2 274 800 5 312 376 0 2 588 000
21 Fel nem használt támogatás visszautalása

Iparipark 6 076 849
22 Családsegítő nyári táboroztatás

Önkormányzat összesen: 40 380 000 42 036 700 18 181 028 43,3% 6 292 820 6 382 391 2 438 997 38,2% 663 519 318 665 484 684 274 364 651 41,2% 420 287 656 425 243 121 226 042 722 53,2% 13 380 000 13 380 000 4 502 283 33,6% 1 143 859 794 1 152 526 896 525 529 681 45,6%

Ebből: Kötelező feladatok 38 720 000 40 376 700 17 405 633 43,1% 6 050 000 6 139 571 2 431 240 39,6% 640 373 483 642 338 849 269 970 726 42,0% 387 575 656 388 530 656 210 701 757 54,2% 12 720 000 12 720 000 4 102 283 32,3% 1 085 439 139 1 090 105 776 504 611 639 46,3%
           Önként vállalt feladat 1 660 000 1 660 000 775 395 46,7% 242 820 242 820 7 757 3,2% 23 145 835 23 145 835 4 393 925 19,0% 32 712 000 36 712 465 15 340 965 41,8% 660 000 660 000 400 000 60,6% 58 420 655 62 421 120 20 918 042 33,5%

Intézmények, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen 586 579 000 608 225 692 286 470 265 47,1% 83 588 820 86 266 346 38 755 029 44,9% 868 933 318 881 381 649 367 955 440 41,7% 1 085 674 656 1 093 041 854 497 395 465 45,5% 13 380 000 13 380 000 4 502 283 33,6% 2 638 155 794 2 682 295 541 1 195 078 482 44,6%
Ebből: Kötelező feladatok 361 189 000 382 000 651 177 936 524 46,6% 51 236 000 53 827 957 22 682 801 42,1% 713 848 483 722 632 198 308 170 583 42,6% 1 008 371 656 1 006 900 757 459 316 166 45,6% 12 720 000 12 720 000 4 102 283 32,3% 2 147 365 139 2 178 081 563 972 208 357 44,6%

           Önként vállalt feladat 200 648 000 201 483 041 95 876 127 47,6% 29 136 820 29 222 389 14 426 739 49,4% 149 564 835 153 229 451 56 823 881 37,1% 77 303 000 86 141 097 38 079 299 44,2% 660 000 660 000 400 000 60,6% 457 312 655 470 735 978 205 606 046 43,7%

           Államigazgatási feladatok 24 742 000 24 742 000 12 657 614 51,2% 3 216 000 3 216 000 1 645 489 51,2% 5 520 000 5 520 000 2 960 976 53,6% 0 0 0 0 0 0 33 478 000 33 478 000 17 264 079 51,6%

Összesen 586 579 000 608 225 692 286 470 265 47,1% 83 588 820 86 266 346 38 755 029 44,9% 868 933 318 881 381 649 367 955 440 41,7% 1 085 674 656 1 093 041 854 497 395 465 45,5% 13 380 000 13 380 000 4 502 283 33,6% 2 638 155 794 2 682 295 541 1 195 078 482 44,6%

Előirányzat %% %
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Szentgotthárd Városi Önkormányzat
2022. félévi  Beruházási, felújítási és egyéb kiadások 4. Melléklet

adatok Ft-ban

Cím Alc. Elõír. Cím  Alc.

 sz.  sz. csop. neve neve
  sz.

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

6 Beruházási kiadások
1 Beruházások 0 4 326 600 4 093 350 94,6% 0 1 181 422 633 927 53,7% 0 163 748 825 66 388 575 40,5% 25 000 000 25 000 000 25 000 000 ##### 178 270 374 187 326 100 2 476 500 1,3% 1 111 036 876 980 351 913 107 177 007 10,9% 1 314 307 250 1 113 950 173 162 280 092 14,6%

1 Önkormányzati ingatlanok 468 630 2 476 500 6 095 798 0 0 6 564 428 #######
1.1       Magasépítés 13650000 13 650 000 13 650 000 0 0 #######
1.2       Ütemezett felújítási munkák 15 822 462 11 516 870 15 822 462 0 0
1.3       Művelődésiház felújítás Zsida 15 000 000 15 000 000 15 000 000 0 0
1.4       Hivatal épület 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 0 #######
1.5      Önkormányzati bérlemény felújjítások 9 000 000 7 709 238 9 000 000 0 0
1.6      Egyéb igények 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 0
2 Játszóterek felújítása, szabványosítása 8 000 000 8 000 000 1 986 960 8 000 000 8 000 000 1 986 960
3 Belterületi vízrendezés 3 800 000 3 800 000 4 080 129 3 800 000 4 080 129
4 Út építés 50 500 000 47 566 504 50 500 000 47 566 504
5 Tervezési keret 230 000 230 000 11 000 000 10 359 000 600 000 11 000 000 10 589 000 830 000
6 SZOI VMG épületében kazán beszerzés 1 190 000 1 190 000 1 190 000 1 190 000 1 190 000
7 Közvilágítási hálózatbővítés 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0
8 Köztemetők 5 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 15 000 000 10 000 000 0
9 Vis maior - útfelújítás 960 069 1 342 074 75 767 538 55 248 645 19 544 779 42 010 823 75 767 538 19 544 779 43 352 897
10 Ingatlan vásárlás 7 080 000 27 335 906 7 080 000 27 335 906 0
11 Törzstőke 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000
31 Sportcsarnok út 2 698 496 2 698 496
32 Máriaújfalu Művház 1 550 000 1 419 409 1 217 000 712 000

0 0 0
Pályázatok 0 0 0

12 Játékvár óvoda bővítés 9 030 374 9 030 374 9 030 374 0 0
13 SZEOB Tótágas Bölcsőde férőhely-bővítés 1 200 000 926250 290 000 111 845 38 946 645 1 371 310 191 135 061 150 698 416 0,0% 191 135 061 189 645 061 2 409 405 1,3%
14 Ipari Park 211 600 6 250 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000 211 600
15 Hungarikum2021/2022 1 695 000 1 695 000 327 922 47 250 47 250 8 000 000 7 137 865 2 947 365 8 000 000 7 185 115 4 689 615
16 TOP Turizmus fejlesztés - Vargyai ház 963 912 2 540 000 2 540 000 4 559 2 540 000 2 540 000 968 471
17 Színház felújítás 25 000 000 25 000 000 25 000 000 0 0
18 Skate Park 9 700 000 9 700 000 9 693 731 9 700 000 9 700 000 9 693 731
19 TOP csapadék víz 57 012 440 1 162 840 291 487 115 234 474 675 11 033 080 291 487 115 291 487 115 12 195 920
20 Kaszagyár 59 777 712 53 815 970 286 100 000 226 322 288 20 290 966 286 100 000 286 100 000 74 106 936
21 Zárt kerti ingatlan ##### 24 945 340 24 945 340 0,0% 24 945 340 24 945 340 0 0,0%
22 Külterületi helyi közutak fejlesztése 122 688 680 122 688 680 122 688 680 122 688 680 0
23 Kozma Gábor könyv 1 431 600 1472100 563 500 522 082 148 580 148 580 1 620 680 148 580 1 620 680 297 160
24 Pályázat tartalék 250 000 50 000 000 23 825 513 50 000 000 24 075 513
25 R.Tótfalu tűzoltószertár 524 129 9 475 871 0,0% 10 000 000
26 Szépvizi kapcsolat BGA 1 000 000 ###### 1 000 000
27 Sporttelep tető felújítás 35 170 973 30 000
28 R.tótfalu kerékpárút 381 000 381 000
29 Belterületi fejlesztési utak 2 921 000 2 921 000
30 Top Turisztika Fürdő 1 905 000 5 433 000 3 803 100

2 Intézményi beruházás 0 0 19 872 000 24 934 050 2 697 641 10,8% 19 872 000 24 934 050 2 697 641 10,8%
1 Rendelőintézet 

1 Járóbetegek gyógyító szakellátása 10 370 000 12 736 600 249 740 2,0% 10 370 000 12 736 600 249 740 2,0%
2 Járóbetegek gyógyító gondozás 1 423 000 1 423 000 234 442 16,5% 1 423 000 1 423 000 234 442
3 EFI Iroda fenntartása 683 000 683 000 54 107 7,9% 683 000 683 000 54 107
4 Eü laboratüriumi szolg. 83 000 210 000 177 546 84,5% 83 000 210 000 177 546
5 Képalkotó diagnosztika 305 000 305 000 130 302 42,7% 305 000 305 000 130 302
6 Fogl eü.alapellátás 177 800 167 640 94,3% 0 177 800 167 640
7 Háziorvos közös 0 0 0
8 Fogorvosi alapellátás 1 524 000 252 730 16,6% 0 1 524 000 252 730
9 Család- és nővédelmi egészségü.gond. 228 600 228 300 99,9% 0 228 600 228 300 99,9%

10 Ifjúság e.ügyi gondozás 166 000 166 000 0 166 000 166 000 0
0 0 0

2 Móra Ferenc Városi Könyvtár (kötelező fel) 1 842 000 2 372 100 1 842 000 2 372 100 0
Múzeum 0 0 0
Hungarikum pályázat 0 0 0 #######

0 0
3 Sztg-i Közös Önk.Hiv. 5 000 000 5 107 950 1 202 834 24% 5 000 000 5 107 950 1 202 834 23,5%

3 Gotthard Therm /részesedés/

Beruházási, felújítási  kiadás összesen 0 4 326 600 4 093 350 94,6% 0 1 181 422 633 927 53,7% 0 163 748 825 66 388 575 40,5% 25 000 000 25 000 000 25 000 000 178 270 374 187 326 100 2 476 500 1,3% 1 130 908 876 1 005 285 963 109 874 648 10,9% 1 334 179 250 1 138 884 223 164 977 733 14,5%
Ebből: Kötelező feladatok 0 1 431 600 1 472 100 0 563 500 522 082 0 124 754 930 9 991 205 8,0% 0 0 0 178 270 374 187 326 100 2 476 500 1,3% 1 115 504 876 972 479 492 109 028 511 11,2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 293 775 250 168 724 612 60 107 991 35,6%
           Önként vállalt feladat 0 2 895 000 2 621 250 0 617 922 111 845 0 38 993 895 56 397 370 25 000 000 25 000 000 25 000 000 0 0 0 15 404 000 32 806 471 846 137 2,6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 404 000 970 159 611 104 869 742 10,8%

Előirányzat

ÖSSZESENFinanszírozási kiadások

%
Előirányzat%

Dologi és egyéb f.kiad.
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%

Támogatási kölcsönök nyújtásaFelhalmozási kiadások
Felújítások                                                                               BeruházásokElõírányzat csop. neve Személyi juttatások Munkaadót terh. jár.
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Cím Alc. Elõír. Cím  Alc.

 sz.  sz. csop. neve neve
  sz.

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
Előirányzat
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Dologi és egyéb f.kiad.
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Előirányzat
%

Pénzforgalom nélküli kiadás

ElőirányzatElőirányzatElőirányzat

Egyéb felhalmozási célú kiadások

%

Támogatási kölcsönök nyújtásaFelhalmozási kiadások
Felújítások                                                                               BeruházásokElõírányzat csop. neve Személyi juttatások Munkaadót terh. jár.

Előirányzat Előirányzat Előirányzat

7 Egyéb felhalmozási kiadások   
1 Elsõ lakáshoz.j.tám. 2 000 000 2 000 000 500 000 25,0% 2 000 000 2 000 000 500 000 25,0%
2 Babautalvány/ újszülött támogatás902 000 902 000 410 000 298 000 298 000 135 464
3 Ny.Dunántúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. 0 0 0
4 Garancia és kez.váll felh. Gotthárd-Therm Kft. 155 000 000 155 000 000 155 000 000 155 000 000 0 0,0%

Működési garanciakezesség vállalás 40 000 000 40 000 000 40 000 000
Tagi pótbefizetés

Működési kölcsön

5 Sztg. És Térsége Önkormányzati Társ.intézményei tám. 0 0 0
Sztg. és Kistérs. Egyesített Óvodák és Bölcsőde 0 0 0

Ebből: Óvoda 0 0 0
           Bölcsőde 0 0 0

Városi Gondozási Központ 0 0 0
Ebből: Kötelező feladat 0 0 0
Önként vállalt feladat

6 Nagyboldogasszony Plébánia oltár 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 0,0%
0 0 0
0 0 0

0 0 0

Egyéb felhalmozási kiadás összesen : 902 000 902 000 410 000 298 000 298 000 135 464 0 0 0 202 000 000 202 000 000 5 500 000 2,7% 202 000 000 162 000 000 500 000 0,3%
Ebből: Kötelező feladatok 0 0 0 0 7 000 000 7 000 000 5 500 000 78,6% 47 000 000 7 000 000 500 000 7,1%
           Önként vállalt feladat 902 000 902 000 410 000 298 000 298 000 135 464 0 0 0 195 000 000 195 000 000 0 0,0% 155 000 000 155 000 000 0 0,0%

9 Támogatási kölcsön nyújtása
Működési kölcsön, tagdíj MURABA ETT 365 000 365 000 372 000 0 0 0 #######
Működési kölcsön - Gotthárd - Therm Kft 15 000 000 15 000 000 0,0% 15 000 000 15 000 000 0

0 0 0
0 0 0 0

Támogatási kölcsönök ny. összesen 365 000 365 000 372 000 15 000 000 15 000 000 0 0,0% 0 0 0 15 000 000 15 000 000 0 0,0%
Ebből: Kötelező feladatok
           Önként vállalt feladat 365 000 365 000 372 000 15 000 000 15 000 000 0 0,0% 0 0 0 15 000 000 15 000 000 0 0,0%

10 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
1 Általános tartalék 4 000 000 3 706 100 0 0,0% 4 000 000 3 706 100 0 0,0%

Ebből: Kötelező feladatok 0 ##### 0 0 0 #######
           Önként vállalt feladat

2 30 226 000 260 060 917 0 0,0% 30 226 000 260 060 917 0 0,0%
Ebből: Kötelező feladatok ##### 0 0 0 #######
           Önként vállalt feladat 0 0 0

Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 34 226 000 263 767 017 0 0,0% 34 226 000 263 767 017 0 0,0%
Ebből: Kötelező feladatok 34 226 000 263 767 017 0 0,0% 0 0 0 #######
           Önként vállalt feladat 0 0 0 0 0 0

11 Finanszírozási kiadások
1 2020. évi folyószla hitel kamata 0 0 0
2 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 28 873 956 28 873 956 28 873 956 100,0% 28 873 956 28 873 956 28 873 956 100,0%

Hiteltörlesztés és kamatai összesen 0 0 0 28 873 956 28 873 956 28 873 956 100,0% 28 873 956 28 873 956 28 873 956 100,0%
Ebből: Kötelező feladatok 0 0 0 28 873 956 28 873 956 28 873 956 100,0% 28 873 956 28 873 956 28 873 956 100,0%
           Önként vállalt feladat 0 0 0 0 0 0

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 587 481 000 613 454 292 290 973 615 47,4% 83 886 820 87 745 768 39 524 420 45,0% 869 298 318 1 045 495 474 434 716 015 41,6% 1 327 674 656 1 335 041 854 527 895 465 39,5% 178 270 374 187 326 100 2 476 500 1,3% 1 130 908 876 1 005 285 963 109 874 648 10,9% 0 0 0 34 226 000 263 767 017 0 0,0% 28 873 956 28 873 956 28 873 956 100,0% 4 254 000 000 4 580 370 424 1 438 836 902 31,4%

Ebből: Kötelező feladatok 361 189 000 383 432 251 179 408 624 46,8% 51 236 000 54 391 457 23 204 883 42,7% 713 848 483 847 387 128 318 161 788 37,5% 1 015 371 656 1 013 900 757 464 816 166 45,8% 178 270 374 187 326 100 2 476 500 1,3% 1 115 504 876 972 479 492 109 028 511 11,2% 0 0 0 34 226 000 263 767 017 0 28 873 956 28 873 956 28 873 956 100,0% 3 511 240 345 3 764 278 158 1 130 072 711 30,0%
           Önként vállalt feladat 201 550 000 205 280 041 98 907 377 48,2% 29 434 820 30 138 311 14 674 048 48,7% 149 929 835 192 588 346 113 593 251 59,0% 312 303 000 321 141 097 63 079 299 19,6% 0 0 0 15 404 000 32 806 471 846 137 2,6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709 281 655 782 614 266 291 500 112 37,2%
           Államigazgatási feladatok 24 742 000 24 742 000 12 657 614 51,2% 3 216 000 3 216 000 1 645 489 51,2% 5 520 000 5 520 000 2 960 976 53,6% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33 478 001 33 478 000 17 264 079 51,6%

587 481 000 613 454 292 290 973 615 47,4% 83 886 820 87 745 768 39 524 420 45,0% 869 298 318 1 045 495 474 434 716 015 41,6% 1 327 674 656 1 335 041 854 527 895 465 39,5% 178 270 374 187 326 100 2 476 500 1,3% 1 130 908 876 1 005 285 963 109 874 648 10,9% 0 0 0 34 226 000 263 767 017 0 28 873 956 28 873 956 28 873 956 100,0% 4 254 000 000 4 580 370 424 1 438 836 902 31,4%

Működési céltartalék



5. melléklet
adatok Ft-ban

Cím Alcím   Elõír. Cím Alcím
száma száma  csop. neve neve

szám.

Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés %

Bevételek
I. Működési bevételek 282 200 000 284 248 118 143 635 223 50,5% 1 700 000 9 347 205 10 392 380 111,2% 12 000 000 18 471 717 16 545 468 89,6% 2 809 586 000 2 839 836 698 1 635 303 665 57,6% 3 105 486 000 3 151 903 738 1 805 876 736 57,3%

1 Intézményi működési bevételek 17 000 000 17 000 000 10 384 455 61,1% 1 700 000 1 700 000 2 745 175 161,5% 6 000 000 6 000 000 1 353 182 22,6% 602 890 556 608 099 217 508 069 384 83,6% 627 590 556 632 799 217 522 552 196 82,6%
  Intézményi működési bevételek 17 000 000 17 000 000 10 384 455 61,1% 1 700 000 1 700 000 2 745 175 161,5% 6 000 000 6 000 000 1 353 182 22,6% 196 973 556 196 973 556 101 623 384 51,6% 221 673 556 221 673 556 116 106 196 52,4%
  Intézményi működési bevételek (felhal.jell) 0
  Ingatlan eladás felsz. Áfa 5 208 661 0
  Felhalm. kiad.kapcs.ÁFA visszatérülés 405 917 000 405 917 000 406 446 000 406 446 000

2 Közhatalmi bevételek 1 415 000 000 1 415 000 000 633 096 153 44,7% 1 415 000 000 1 415 000 000 633 096 153 44,7%
2.2   Helyi adók és adójellegű bevételek 1 413 500 000 1 413 500 000 632 423 099 44,7% 1 413 500 000 1 413 500 000 632 423 099 44,7%

Telekadó 195 000 000 195 000 000 4 845 653 2,5% 195 000 000 195 000 000 4 845 653 2,5%
Idegenforgalmi adó 18 000 000 18 000 000 18 347 000 101,9% 18 000 000 18 000 000 18 347 000 101,9%
Iparûzési adó 1 200 000 000 1 200 000 000 609 230 446 50,8% 1 200 000 000 1 200 000 000 609 230 446 50,8%
Talajterhelési díj 500 000 500 000 0,0% 500 000 500 000 0 0,0%

2.3   Átengedett közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
Gépjárműadó 0 0 0 0 0 0

2.4 Adópótlék, adóbírság 0 0 ######## 0 0 0 #######
2.5 Bírságbevételek 1 500 000 1 500 000 7 104 1 500 000 1 500 000 7 104

Egyéb bírság 0 0 0 0
2.6 Egyéb közhatalmi bevételek 1 500 000 1 500 000 665 950 665 950

Közterület használati díj 665 950 665 950

3 Önkormányzatok működési támogatásai 791 695 444 811 273 911 483 599 558 59,6% 791 695 444 811 273 911 483 599 558 59,6%
3.1   Működési célú központi támogatások 791 695 444 810 273 911 483 599 558 59,7% 791 695 444 810 273 911 483 599 558 59,7%
3.2   Működési célú központosított támogatások
3.3   Működési célú központi támogatások

Tervezhető támogatás (igénylések)
3.4   Működési célú ktgvi tám és kieg támog. 1 000 000

4 Működési célú átvett pénzeszközök 265 200 000 267 248 118 133 250 768 49,9% 0 7 647 205 7 647 205 6 000 000 12 471 717 15 192 286 121,8% 0 5 463 570 10 538 570 192,9% 271 200 000 292 830 610 166 628 829 56,9%
4.1   Működési c.tám. államháztartáson belülről 265 200 000 265 614 705 131 617 355 49,6% 0 7 647 205 7 647 205 6 000 000 12 471 717 15 192 286 121,8% 0 0 5 075 000 271 200 000 285 733 627 159 531 846 55,8%

Fejezeti kezelési előirányzattól 25 200 000 25 200 000 0 0,0% 7 147 205 7 147 205 6 471 717 6 471 717 5 000 000 25 200 000 38 818 922 18 618 922 48,0%
Társadalombiztosítási alapból 240 000 000 240 000 000 131 021 600 54,6% 240 000 000 240 000 000 131 021 600 54,6%
Elkülönített állami pénzalaptól 500 000 500 000 0 500 000 500 000
Központi költségvetési szerv 395 113 576 163 7 220 569 75 000
Önkormányzattól 19 592 19 592 3 000 000 3 000 000 1 500 000
Egyéb felhalm.c.pénzeszk. EU-s prog és hazai társfin. 0 0 0
Társulástól. 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0,0%

4.2   Működési c.átvett p.e. államh.kívülről 1 633 413 1 633 413 1 633 413
Háztartásoktól 0
Vállalkozásoktól 0
Egyéb civil vagy más szerv 1 633 413 1 633 413 1 633 413
Európai Unió költségvetéséből

4.3 Elvonások befizetések 5 463 570 5 463 570 100,0% 0 5 463 570 5 463 570 100,0%

II Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 920 000 579 348 579 389 938 902 67,3% 536 920 000 579 348 579 389 938 902 67,3%
1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 50 000 000 69 291 339 36 849 539 53,2% 50 000 000 69 291 339 36 849 539 53,2%

1.1 Ingatlanok értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 000 69 291 339 36 849 539 53,2% 50 000 000 69 291 339 36 849 539 53,2%
Földterület,  telek értékesítés 0 0
Ingatlan értékesítés 50 000 000 69 291 339 36 849 539 53,2% 36 849 539

1.2 Egyéb tárgyi eszk értékesítése 0 0
1.3 Részesedések értékesítése 0 0 0

2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 68 120 000 85 676 441 46 772 992 54,6% 68 120 000 85 676 441 46 772 992 54,6%
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 800 000 424 380 799 306 316 371 72,2% 418 800 000 424 380 799 306 316 371 72,2%

3.1   Felhalmozási c.tám. államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 800 000 424 380 799 301 871 371 71,1% 418 800 000 424 380 799 301 871 371 71,1%
Fejezeti kezelési előirányzattól 0 0
Központi költségvetési szerv 0 0 0 0 0
Egyéb felhalm.c.pénzeszk. EU-s prog és hazai társfin. 418 800 000 414 380 799 275 816 415 66,6% 418 800 000 414 380 799 275 816 415 66,6%
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 10 609 956 10 609 956
Elkülönített állami pénzalapok 11 000 000 11 000 000

10 000 000
3.2   Felhalmozási c.átvett p.e. államh.kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 445 000 4 445 000

Háztartásoktól 0 0 0
Magyar Kajak Kenu Szövetség 0
Vállalkozásoktól 4 445 000 4 445 000

III. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0 4 419 201 4 552 281 0 4 419 201 4 552 281 103,0%
Működési c.tám.k.visszat. államh.k. 0 0 0
Felhalm. c.tám.k.visszat. államh.k. 0 4 419 201 4 552 281 103,0% 0 4 419 201 4 552 281 103,0%
Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz 0 0 0
Felhalm. c. garancia és kezességváll. áhn.kív. 0 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 282 200 000 284 248 118 143 635 223 50,5% 1 700 000 9 347 205 10 392 380 111,2% 12 000 000 18 471 717 16 545 468 89,6% 3 346 506 000 3 423 604 478 2 029 794 848 59,3% 3 642 406 000 3 735 671 518 2 200 367 919 58,9%

Ebből: Kötelező feladatok 63 500 000 65 153 005 66 806 010 102,5% 1 700 000 8 847 205 9 892 380 111,8% 12 000 000 18 471 717 16 545 468 89,6% 3 346 506 000 3 423 604 478 1 749 426 152 51,1% 3 423 706 000 3 516 076 405 1 842 670 010 52,4%

           Önként vállalt feladat 218 700 000 219 095 113 219 671 276 100,3% 0 500 000 500 000 0 0 280 368 696 ########## 218 700 000 219 595 113 500 539 972 227,9%

           Államigazgatási feladatok

V Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nélküli bev. 10 344 000 25 084 736 25 084 736 100,0% 0 1 193 710 1 193 710 100,0% 0 9 718 046 9 718 046 100,0% 351 250 000 558 702 414 553 238 844 99,0% 361 594 000 594 698 906 589 235 336 99,1%
1   Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

1 Működési célú maradvány 10 344 000 20 660 736 20 660 736 100,0% 1 193 710 1 193 710 100,0% 9 718 046 9 718 046 100,0% 134 000 000 328 691 550 323 227 980 98,3% 144 344 000 360 264 042 354 800 472 98,5%
Felhalmozási célú maradvány 4 424 000 4 424 000 100,0% 217 250 000 230 010 864 230 010 864 100,0% 217 250 000 234 434 864 234 434 864 100,0%
  Államháztartáson belüli megelőlegezés

Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.bevételek 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000
VII Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000

1   Működési célú hitel felvétele 0
1 Rövid. lej. működési célú hitel 

2   Felhalm.célú hitel felvétele 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000
1 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000
2 Hosszú lejár. Felhalm. hitel (pályázati önrész)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 10 344 000 25 084 736 25 084 736 100,0% 0 1 193 710 1 193 710 100,0% 0 9 718 046 9 718 046 100,0% 601 250 000 808 702 414 553 238 844 68,4% 611 594 000 844 698 906 589 235 336 69,8%

BEVÉTELEK FÕÖSSZEGE: 292 544 000 309 332 854 168 719 959 54,5% 1 700 000 10 540 915 11 586 090 109,9% 12 000 000 28 189 763 26 263 514 93,2% 3 947 756 000 4 232 306 892 2 583 033 692 61,0% 4 254 000 000 4 580 370 424 2 789 603 255 60,9%
Ebből: Kötelező feladatok 63 500 000 90 237 741 91 890 746 101,8% 1 700 000 8 847 205 11 086 090 125,3% 12 000 000 28 189 763 26 263 514 93,2% 3 947 756 000 4 232 306 892 2 302 664 996 54,4% 4 024 956 000 4 359 581 601 2 431 905 346 55,8%
           Önként vállalt feladat 229 044 000 219 095 113 219 671 276 100,3% 0 1 693 710 0 0 0 280 368 696 ########## 229 044 000 220 788 823 500 039 972 226,5%
           Államigazgatási feladatok 0 0 0

Összesen 292 544 000 309 332 854 311 562 022 100,7% 1 700 000 10 540 915 11 086 090 105,2% 12 000 000 28 189 763 26 263 514 93,2% 3 947 756 000 4 232 306 892 2 583 033 692 61,0% 4 254 000 000 4 580 370 424 2 931 945 318 64,0%

Irányító szervtől kapott támogatás 138 158 000 138 158 000 71 692 779 51,9% 60 104 000 61 871 000 22 096 426 35,7% 344 275 000 344 275 000 155 637 376 45,2% 542 537 000 544 304 000 249 426 581 45,8%

Szentgotthárd Város Önkormányzata

Bevételek összesen
Előirányzat

Rendelőintézet Móra F. Városi Könyvtár Sztg-i Közös Önkorm. Hivatal

  2022. félévi  Bevételek

Önkormányzat
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat

2022. évi bevételi előirányzat

Elõírányzat csop. neve
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Tárgy: SZEOB beszámolója. 
 

B E S Z Á M O L Ó 
a Képviselő-testület 2022. szeptember 14-i ülésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése alapján a 
fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy 
az intézmény tevékenységéről átfogó beszámolót készítsen. A Szentgotthárd és Kistérsége 
Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója elkészítette és megküldte a fenntartó számára az 
előző tanévről szóló beszámolóját (lásd: 1. számú melléklet). Ez a beszámoló mind tartalmi, 
mind formai területen a köznevelési törvényben megfogalmazottak, az ott előírt 
szempontoknak megfelelően készült. 
 
Az elkészített anyag részletes, alaposan kidolgozott minőségi munkavégzésről ad számot 
megfelelve a jogszabályi előírásnak. Tartalmazza a feladatellátást jellemző adatokat, férőhely 
kihasználtság, vezetési szerkezetet, álláshely összetételt. Továbbá a szakmai 
munkaközösségek működését, tanköteles gyerekek ellátását, gyermekbalesetek statisztikáját, 
a kötelező továbbképzéseket, az óvodai ünnepeket, a szülőkkel történő kapcsolatok formáit. 
A dokumentum tájékoztat továbbá az óvoda és az iskola közötti átmenet lehetőségeiről, külső 
kapcsolatokról, a gyermekvédelmi-, valamint az SNI-s gyermekek ellátásáról, a hitoktatás 
lehetőségről. Az óvodai neveléssel kapcsolatban az egészséges és környezettudatos életmódra 
nevelésről, valamint a nemzetiségi nevelésről is beszámol. Az anyag tartalmazza az óvodába 
járó gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését, illetve az intézményi 
dokumentumok felülvizsgálatának szabályozását és értékelését is. 
  
Az anyagból kiemelendő, hogy az intézmény továbbra súlyos óvodapedagógus hiánnyal 
küzd. AZ utóbbi két évben a központi szabályok olyan „engedményeket” tettek, amelyekkel a 
szakmai színvonal megtartása nehéz. Ez a probléma sajnos országos szintű, amire a fő 
megoldást nem helyi szinten kell keresni, de a lehetőségeinkhez képest mindent meg kell 
tenni, hogy vonzóbbá tegyük intézményünket.  
Az óvodapedagógus hiányt folyamatos eseti helyettesítésekkel pótolta az intézmény.  
Központi szabályozás 2022. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig lehetővé teszi a nyugdíjas 
pedagógusok közalkalmazotti jogviszonyát nyugdíj mellett. Az SNI-s gyermekek növekvő 
létszáma is komoly problémát jelent. A gyermekek mellé pedagógiai asszisztens, hetente több 
órás külső speciális szakembert kell az intézménynek alkalmaznia. A külső szakemberek 
keresése/alkalmazása és azok díjazása is nagy terhet ró az intézményre. A 2021-22-es nevelési 
év kezdetekor hat sajátos nevelési igényű gyermek járt az intézménybe, év közben újabb 
három gyermekről állapították meg különleges nevelési igényt. A Szakértői Bizottság által 
előírt összes fejlesztő óra heti szinten 27 órát jelentett.  
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2021 nyarán az Önkormányzat pályázatot nyert a SZEOB Játékvár Óvodája 
fűtéskorszerűsítésére és a 11. csoport vizesblokkjának felújítására. A fűtéskorszerűsítésre 
vonatkozó munkálatok már 2021. őszén lezárultak. A 11. csoport vizesblokkjának felújítása a 
mostani őszi szünetben valósul meg.  
 
A SZEOB Tótágas Bölcsőde férőhely bővítésére elnyert pályázatának munkálatai 
tavasszal elkezdődtek. A munkák előreláthatóan 2023 tavaszáig befejeződnek. Fő pályázati 
elem a Bölcsőde részére új csoportszoba és tornaterem építése, továbbá még magában 
foglalja az intézmény főbejáratánál feltöredezett beton felújítását, újabb parkolóhelyek 
kialakítását és több játszóeszköz beszerzését és udvari tereprendezést is. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és tárgyában dönteni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a „SZEOB 
Intézményvezetői beszámoló a 2021/2022-es nevelési évről” c. beszámolót az előterjesztés 1. 
sz. melléklet szerint elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 
…………………………………………………………. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor polgármester 
     Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató 
 
Szentgotthárd, 2022. szeptember 05. 
       
          Huszár Gábor 
                      polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

SZENTGOTTHÁRD 
ÉS KISTÉRSÉGE 
EGYESÍTETT 
ÓVODÁK ÉS 
BÖLCSŐDÉK 

INTÉZMÉNYVEZETŐI 
BESZÁMOLÓ A 
2021/2022-ES 
NEVELÉSI ÉVRŐL 

Varjuné Molnár Katalin                             

Szentgotthárd, 2022. augusztus 31. 

1.sz. melléklet



Intézmény neve: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsődék  

Címe: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.  

OM azonosítója: 036456  
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Iktatószám: Szsz. 279. -10./2022.sz. 
 
TARTALOMJEGYZÉK 

 
 

 Bevezető 3. old. 

1. Alapító okirat szerinti feladatellátás  7.old. 

2. Feladatellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtáság 8.old. 

3. Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel 17.old. 

4.  Szakmai munkaközösségek működése, feladat ellátása 22.old. 

5. Tanköteles gyermekek ellátása 23.old. 

6. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések értékelése, gyermekbalesetek 
száma 

24.old 

7. Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai szünetek  24.old 

8. Továbbképzések  26.old. 

9. A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás 28.old. 

10. Az óvoda-iskola átmenet támogatása 28.old. 

11. Külső kapcsolatok 29.old. 

12. Gyermekvédelmi  feladatok ellátása 29.old. 

13. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok 30.old. 

14. Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenységek 30.old. 

15. A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenységek 31.old. 

16. Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos programok, tevékenységek 31.old. 

17. A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése 31.old 

18. Összegzés, lehetőségek számbavétele 33. old. 

 Legitimációs záradék 34. old. 
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Intézményvezetői beszámoló a 2021/2022-es nevelési évről 
 

BEVEZETŐ 
 
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsődék  (SZEOB) székhely óvodája (Játékvár 
Óvoda) 10 gyermekcsoporttal, 260 férőhelyszámmal, a SZEOB Micimackó Tagóvodája és a SZEOB 
Csillagvirág Tagóvodája 1-1 csoporttal 25-25 férőhellyel, a SZEOB Tótágas Bölcsődéje 5 
gyermekcsoporttal 68 férőhellyel látta el 2021/2022- es nevelési év feladatait. A SZEOB teljes, 
engedélyezett álláshelyeinek száma 62 fő volt 2022. április 25-ig. 2021. december 14-én a 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzat Társulási Tanácsa, Csörötnek Község kezdeményezésére 
elfogadta, hogy az újonnan kialakított csörötneki minibölcsőde a SZEOB új, önálló telephelyeként 
kezdje meg működését.  2022. április 25-től engedélyezték az új minibölcsőde, a SZEOB Kisvakond 
Minibölcsődéje működését Csörötneken. Így az engedélyezett létszám 65 fő lett.   
A 2021/2022-es nevelési évben is súlyos problémát okozott a 7 éve fennálló állandó személyi 
feltételek biztosítása.  
A 2022. április 25-ig engedélyezett 62 főből a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében 12 kisgyermeknevelő 3 
bölcsődei dajka, az óvodákban 26 fő pedagógus 12 dajka, 4 pedagógiai asszisztens, 3 adminisztratív 
dolgozó, titkárnő, 2 fő takarítói állást engedélyezett a Fenntartó. A Bölcsődei 15 főből 3 
kisgyermeknevelő volt GYED, GYES-en, 1 kisgyermeknevelő kérte nyugdíjazását. Mind a  4 kolléganőt 
szakképzett kisgyermeknevelővel tudtuk helyettesíteni.  
Az óvodákban sajnos a hiányzó pedagógusokat nem tudtuk szakképzett kolléganővel pótolni. A 
székhelyóvodában illetve a tagóvodákban összesen a 26 fő óvodapedagógusból 10 fő pedagógust 
kellett helyettesítenünk. 6 főt GYED, GYES miatt, 2 fő lemondta közalkalmazotti jogviszonyát, 2 fő 
pedig nyugdíjazását kérte. A 10 fő pedagógus helyett 2 szakképzett pedagógust, 1 óraadó nyugdíjas 
pedagógust és 5 nevelő oktató munkát közvetlen segítő nem pedagógus kolléganőt tudtunk 
alkalmazni. Így tehát a 12 óvodai csoportban egész nevelési évben, csupán 5 csoportban tudtuk 2 
óvodapedagógussal ellátni a gyermekek nevelését, 7 csoportban 1 óvodapedagógus és egy nevelő 
oktató munkát közvetlen segítő, nem pedagógus nevelte a gyermekeket. A pedagógushiányt ebben 
az évben is a vezetők konkrét csoportban töltött idejével, túlórákkal esetenként összevonásokkal 
orvosoltuk. Szintén a vezetőség feladata volt az újonnan nyitott minibölcsődével kapcsolatos 
adminisztratív feladatok elvégzése, a szervezeti struktúra átalakítása, az Intézmény teljes 
szabályzatának felülvizsgálata (SzMSz, Pedagógiai program, Házirend).  
Az óvodákban a pedagógushiányt tovább tetőzte néhány pedagógus tartós betegsége is, 
táppénzüket helyettesítésekkel oldottuk meg. Az óvodákban a 12 fő dajka kolléganőből 3 főt kellett 
helyettesíteni. 2 fő volt gyed, gyesen, 1 fő lemondott. Helyettesítésük folyamatosan biztosított volt. 
A 12 csoportban 4 fő pedagógiai asszisztens engedélyezett. A 4 főből 1 fő kérte az új minibölcsődébe 
való áthelyezését, mivel kisgyermeknevelői végzettséggel rendelkezett. Pedagógiai asszisztens 
végzettségű kolléganőt tudtunk a helyére alkalmazni.  
2022. szeptemberétől az óvodákban összesen 7 pedagógus helyettesítését kellene megoldanunk. 1 
pedagógus 2022. augusztus 31-el lemond, 1 pedagógus visszatér GYES-ről, valamint újabb 3 
pedagógus év közben nyugdíját kérelmezheti. Így a 12 csoportban szeptembertől 5 csoportban lesz 
2 pedagógus, 7 csoportban 1 pedagógus, év közben pedig további változás várható, így a 2022-23-
as nevelési évben is lehetetlen lesz a személyi állandóságot biztosítani.   
Segítséget jelenthet a 2022. július 29-i 268/2022 Korm. rendelet, mely lehetővé tette a nyugdíjas 
pedagógusok közalkalmazotti foglalkoztatását. Amennyiben aktív, dolgozni tudó és akaró nyugdíjas 
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újra dolgozna az Intézményben, úgy a szakos ellátást biztosítani tudnánk. A rendelet 1 évet 
határozott meg, az egyre csökkenő pedagóguslétszám további megoldandó feladatokat tartogat. 
 
A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében  folyamatos a szakképzett helyettesítő alkalmazása, a jelenleg 3 fő 
GYED, GYES-en lévő kisgyermeknevelőből 1 fő 2023. januárjában kezdi el aktív munkáját, 
szeptembertől szabadságát tölti. A SZEOB Kisvakond Bölcsődéjében a törvényi, szakmai 
előírásoknak megfelelő végzettségű és számú alkalmazott látta el a gyermekek nevelését.  
A 2022. április 25-étől engedélyezett SZEOB Kisvakond Minibölcsődéjét 3 szakképzett alkalmazottal 
tudtuk indítani.  
A vezetői megbízások még mindig nincsenek maradéktalanul ellátva, mivel hiányzik 1 fő 
igazgatóhelyettes és 1 intézményegységvezető helyettes.  
Mindezen személyi feltételek hiányából adódó nehézségeket még mindig nehezítette a 2 éve 
kialakult veszélyhelyzet. A kolléganők betegség miatti tartós távollétét, intézményen belül 
helyettesítésekkel oldottuk meg. 
 
Az óvoda valamennyi dolgozója, többletfeladatok vállalásával, folyamatos túlórákkal biztosította a 
gyermekek zavartalan óvodai nevelését. Az udvar és az épület tisztántartását, rendezettségét kisebb 
karbantartási feladatokat egy állandó udvari munkás látja el. Köszönet érte!  
Köszönjük a Fenntartó támogató hozzájárulását, segítségét! 
 
Székhelyóvodában az óvodapedagógusok 158 napot helyettesítettek, ez jóval kevesebb, mint az 
előző években. A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33/B. § (5): Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt 
vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű 
foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát 
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja. A Kormányrendelet új 
rendelkezése tehát 2020. szeptember 1-jétől lehetővé tette, hogy az óvodában reggel 8 óra előtt 
vagy a délutáni időszakban a gyermekek felügyeletét a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 
munkakörben foglalkoztatott személy, így például a dajka vagy a pedagógiai asszisztens is elláthassa. 
Ugyancsak 2020. szeptember 1-től nincs hatályban a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12. §, 
miszerint „ Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a 
gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és 
csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel.”  
Ezen új rendeletek birtokában a távollévő pedagógusokat nevelő oktató munkát közvetlen segítők 
helyettesítették. 
  
A SZEOB Játékvár Óvodájában, dajkáink 2021. szeptember 1-től 115 óra helyettesítést végeztek 
2022. május 31.-ig. Ez az óraszám az elmúlt évhez képest 34 órával kevesebb. SZEOB Tótágas 
Bölcsődéjében a kisgyermeknevelők 91 napot helyettesítettek, ez a szám is jóval elmarad a korábbi 
évek helyettesítésétől. A kisgyermeknevelők esetében, a törvényalkotók úgy döntöttek, hogy 
minden egyes távollévő kisgyermeknevelőt helyettesítő személyt helyettesítési pótlék illeti meg.  
 
 
A csoportok karbantartási munkálatai közül csak a legszükségesebbek történtek meg. A tisztasági 
festések 2 csoportszobában egy folyosórészben és a bölcsőde épületében működő óvodai csoportok 
öltözőjében valósult meg. A 11. csoport vizesblokk felújítása is még megoldásra vár.  
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A 2021/22-es nevelési évre az előző évhez hasonlóan semmilyen dologi kiadást nem tervezhetett 
az intézmény, így egyéb karbantartást, felújítást nem tervezhettünk.  
Az intézmény főbejáratánál  feltöredezett beton felújítása, az udvarrész térkövezése kiemelten 
fontos lenne, pályázat segítségével oldja meg a Fenntartó.  
Fenntartónk pályázatot nyert a SZEOB Tótágas Bölcsődéje bővítésére is. A munkálatok 2022. 
áprilisában kezdődtek el. A munkálatok sok türelmet, szoros együttműködést igényelnek valamennyi 
érintett részéről. Az alapvető karbantartási feladatok a bölcsődében is megvalósultak. A SZEOB 
Tótágas Bölcsődéje férőhely bővítésére elnyert pályázatának munkálatai még a 2022/23-as nevelési 
évben is folytatódnak. 
 
A SZEOB Micimackó Tagóvodában és a SZEOB Csillagvirág Tagóvodájában  egész évben  biztosított 
volt a személyi feltétel, Csillagvirág Tagóvodában az Intézmény átszervezése miatt a pedagógiai 
asszisztens kérte más munkakörbe való helyezését, helyette új pedagógiai asszisztenst tudtunk 
alkalmazni. A tagóvoda vezető tartós betegségét helyben helyettesítéssel oldottuk meg. A 
Micimackó tagóvodában nem 2 óvodapedagógus és 1 dajka, hanem egy óvodavezető egy 
pedagógiai asszisztens és 1 dajka látta el 2021-22-es év nevelési feladatait. A dajka 2022 tavasszal 
kérte a közös megegyezéssel való közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetését. Helyette dajka 
képesítéssel rendelkező kolléganőt tudtunk alkalmazani.  
A SZEOB Csillagvirág Tagóvodája tagóvodavezetőjének beszámolójából idézve: „A nevelőmunkához 
a személyi feltételek a múlt évhez képest részben változtak. Ugyanazon  képesítéssel, több éves 
szakmai tapasztalattal, alapos helyismerettel bíró kollégákkal láttuk el a feladatokat  a 2021/22-es 
nevelési évben is, mint korábban., azonban a vezető betegsége, majd műtétje miatt 2021.okt. 11-
től 2022. 02.11-ig terjedő időszakban egyel kevesebb állandó emberrel  alkalomszerű részleges 
helyettesítéssel, túlmunkával tudtuk a feladatott ellátni. Április 24-től pedagógiai asszisztensünk új 
munkakörbe került a helyi bölcsődében.  Új asszisztensi  munkaerőt csak 2022, június 7-től kaptunk, 
változás annyi, hogy ő fogja ellátni a magyarlaki helyettesítést is.” 
Szerencsére a szülők  megértéssel fogadták a változásokat és együttműködők voltak minden téren.  
A megújult, megszépült Tagóvodában őszre elkészült az udvarrendezés is. Minden új játék telepítése 
sikerült, valamint a bevizsgálásuk is megtörtént. A homokozónál hiányosságot találtak,- a régi 
hintaállványt pedig elbontásra javasolták -  ezért a tanúsítvány még várat magára . A 
balesetveszélyes eszközöket elkerítették, a játékból kivonták. Nagyon hiányoznak még az árnyat adó 
fák.”  
A szakmai fogyóeszközök igény szerint rendelkezésre álltak a nevelési év során játékbeszerzés, 
pótlás megtörtént. A tagóvoda vezető a nevelőmunkájukról úgy fogalmaz, hogy: „Az  elmúlt 
nevelési év is  rendhagyónak bizonyult…….A gyermekek körében szokatlanul sok egyéb betegség 
tünete jelentkezett, s emiatt sokan és sokat mulasztottak. E hiányzásokat minden esetben orvos 
igazolta . A sok mulasztott nap miatt jelentős lemaradást volt tapasztalható a gyermekek 
részképességeinek fejlődésében, mind mentálisan, mind pedig  részképességek terén.” A nagyobbak 
körében nagyon sok pótlást, egyéni fejlesztést kellet tudatosan tervezni, végezni.  Szakemberek 
közreműködése is szükséges volt a tanulástámogatásban 2 nagycsoportos esetében. „Szakmai 
szempontból elmondhatom, hogy ez a nevelési év is egy kihívás volt mindannyiunk számára. „ 
Örömmel köszöntik a SZEOB Kisvakond Minibölcsődéjét, mint tagintézményt, és jó szívvel ajánlják a 
Csillagvirág Tagóvodát, szakmai együttműködésre.   
Tagóvoda vezető Asszony köszönetét fejezi ki  kollégáinak, hogy a tartós távolléte alatt is 
maximálisan helyt álltak.  Köszöni, hogy „mindenkor a gyermekek érdekeit szem előtt tartva 
szervezték és végezték   a  munkájukat” Tagóvoda Vezetőnk ismeri és jól látja a SZEOB  folyamatosan 
változó személyi feltételeit, valamint az egyre több  negatív szakmai jogszabályi változás okozta   
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helyzetet, ami nagyfokú logisztikát kíván egy ekkora intézményben a folyamatos minőségi munka 
feltételeinek megteremtése érdekében. Külön köszöni az intézményvezetés támogató 
magatartását, segítő szándékát is.   
 
A SZEOB Micimackó Tagóvodájában esedékes, rendszeres elvégzendő karbantartási, kisjavítási 
feladatokat, udvarrendezési munkálatokat továbbra is a Magyarlaki Önkormányzat karbantartó 
dolgozója, illetve mindenkori közmunkásai végezték el a nevelési év során. Szükség szerint a 
szülőktől is kaptak segítséget. A 2021-22-es nevelési évben is elsődleges szempont volt a takarékos 
gazdálkodás. 
Magyarlak község Önkormányzata óvodabővítésre sikeres pályázatot nyújtott be. A nyár folyamán 
a bővítési munkálatok megkezdődtek. 
 

 
Egyetlen nevelési év sem múlik el hatósági ellenőrzések nélkül. 
A 2021/2022-es nevelési évben az ÁNTSZ, a Magyar Államkincstár, az Állami Számvevőszék, a 
Gyámügyi Hatóság és a Katasztrófavédelem is ellenőrizte intézményünket.  Az ellenőrzés során 
hiányosságot, szabálytalanságot nem találtak.  
Az udvari játékeszközök éves ellenőrzése megtörtént. Az ellenőrzést megelőző karbantartási, 
állagmegóvási munkálatok is megtörténtek. Az esedékes felülvizsgálatkor azonban több játszótéri 
eszköz nem kapott használati engedélyt. Ennek megoldására rövid és hosszútávú tervet készített a 
SZEOB Játékvár Óvodája, melyet Fenntartónknak benyújtottunk. 

A 2021/22-es nevelési évben tervezett minősítési eljárás a járványügyi helyzet miatt ebben 
az éveben is online valósult meg. 

Az aktív dolgozó 22 fő óvodapedagógusi létszámból  6 fő (27%) PEDII. kategóriában 1 fő 
Mester kategóriában van. A bölcsődékben diplomával rendelkező 7 fő kisgyermeknevelőből 4 fő volt 
aktív dolgozó az elmúlt nevelési évben. A 4 főből 1 fő  PED II. kategóriában 3 fő PED I kategóriában 
van.   

A SZEOB Egyesített Óvodák intézményegységében a belső ellenőrzésben 2 fő 
óvodapedagógus, 3 fő kisgyermeknevelő, 5 fő dajka kolléganőnk vett részt. Az ellenőrzés teljes 
egészében az intézmény Belső Önértékelési Szabályzatában meghatározottak valamint a szociális 
szférára vonatkozó ágazatspecifikus szabályzat szerint valósult meg. 

A SZEOB Játékvár Óvodája, mint a Soproni Egyetem Benedek Elek Óvodapedagógiai 
Karának „Bázis Óvodája” minden évben fogadja a hallgatókat. Magas színvonalú 
nevelőmunkánknak köszönhetően, folyamatosan jelentkeznek hozzánk szakmai gyakorlatra már 
nem csak az óvodapedagógus hallgatók, hanem más nevelési területhez kapcsolódó képzésben részt 
vevő hallgatók is. A gyakorlaton résztvevők közül 1 fő óvodapedagógus jelölt hospitáláson vett részt.  

 
A törvényi és jogszabályi előírásokat betartva intézményünkben minden évben 

felülvizsgáljuk, aktualizáljuk a szabályzatainkat (BÖP, HIT, SZMSZ, PP, Házirend). 2022 szeptemberéig 
szükséges volt a házirend az SZMSZ a Pedagógiai program felülvizsgálata, illetve a Házirendünk 
módosítása.  
Intézményünk a jogszabályokban, s belső szabályzataiban meghatározottak szerint látta el feladatait 
a 2021/2022-es nevelési évben.  
 
A 2021/2022-es nevelési év is jelentős többletterhet rótt az intézmény valamennyi 
alkalmazottjára. Köszönet és hála kitartó munkájukért! 
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Alapító okirat szerinti feladatellátás (2022. május 31.-i adatok) 

 

Alapító okirat szerint ellátott feladat 
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Kossuth L. u. 14. 

  226 
(SNI-
vel 

234) 

7 47 260 87 
5.30-
17.30 

12 10 

Telephely: Tótágas 
Bölcsőde, 9970 
Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 16. 

68 - - 68 100 
5.30-
17.30 

12 5 

Tagóvoda: SZEOB 
Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 
Csörötnek, Vasúti 
út 16. 

18 
( SNI-

vel 19) 
 

- 7 25 72 
6.30-
16.30 

10 1 

Tagóvoda: SZEOB 
Micimackó 
Tagóvodája, 9962 
Magyarlak, Boldog 
Brenner J. u. 1. 

28 _  25 + 10% 100 
7.00-
16.00 

9 1 

 

Intézményünk óvodai intézményegységében a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel minden igényét kielégítettük. A sajátos nevelési igényű gyermekek különleges, speciális 
végzettségű szakemberekkel történő fejlesztése továbbra is csak intézményi kereteken kívül 
biztosítható (logopédus, autizmusban jártas gyógypedagógus, gyógypedagógus). Fenntartónk az 
intézmény költségvetésében e feladatok ellátására biztosítja a fedezetet. 
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1. Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság az óvodai és bölcsődei 
intézményegységben  

      2.1. adattáblák 

Óvodás gyermekek létszám mutatói 

A feladat ellátási hely 
megnevezése 

SZEOB Játékvár Óvodája 

Felvehető maximális 
gyermeklétszám 

                                                             260     fő 

Óvodai csoportok száma 10 
 

01.szept. 01.okt. 31. dec. 31. máj. 

Óvodás gyermekek 
létszáma 

217 218 219 226 

Tényleges 
gyermeklétszám alapján 
meghatározott csoport 
átlaglétszám fő/csoport 

22 22 22 23 

SNI-vel felszorzott 
létszám 

223 224 225 233 

SNI-vel felszorzott 
gyermeklétszámmal 

számított csoport 
átlaglétszám: fő/csoport 

22 22 23 23 

Étkező gyermekek 
létszáma 

214 215 216 223 

Félnapos óvodás 0 0 0 0 

Veszélyeztetett gy. 
létszáma 

10 10 10 10 

Hátrányos helyzetű gy. 
létszáma: 

4 4 4 2 

A nemzetiséghez 
tartozók létszáma 

44 44 45 47 

 

A csoportok átlaglétszáma a köznevelési törvényben meghatározott 20 főhöz képest 22-23 fő. Az 
étkezést minden gyermek igénybe veszi. A 2016 szeptemberétől érvényes szabályozások szerint a 
gyermekek közel 60%-a, valamilyen jogcímen ingyenesen étkezhet az óvodában. Ez az arány havonta 
is változhat vélhetően a nagyobb számú nagycsaládosok, és a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeklétszám miatt. 
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Óvodásgyermekek létszám mutatói 

A feladat ellátási hely 

megnevezése 
SZEOB Csillagvirág Tagóvodája 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 
25 

Óvodai csoportok száma 1 
 

01.szept 01.okt 31. dec. 31. máj 

Óvodás gyermekek létszáma 18 18 18 18 

SNI-vel felszorzott létszám 18 18 18 19 

Étkező gyermekek létszáma 18 18 18 18 

Félnapos óvodás 0 0 0 0 

Veszélyeztetett gy. létszáma 0 0 0 0 

Hátrányos helyzetű gy. 

Létszáma: 
0 0 0 0 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű  
3 3 3 3 

A nemzetiséghez tartozók 

létszáma 
7 7 7 7 

 

Óvodásgyermekek létszám mutatói  

A feladat ellátási hely 

megnevezése 
SZEOB Micimackó Tagóvodája 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 
27 

Óvodai csoportok száma 1 
 

szept. 01. okt. 01. dec. 31. máj. 31. 

Óvodás gyermekek létszáma 27 28 28 28 

Lányok létszáma 17 18 18 18 

SNI-s gyermek 0 0 0 0 

Étkező gyermekek létszáma 27 28 28 28 

Félnapos óvodás 0 0 0 0 

Veszélyeztetett gyermekek. 

létszáma 
0 0 0 0 

Hátrányos helyzetű 

gyermekek létszáma: 
0 0 0 0 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek 

létszáma 

0 0 0 0 

A nemzetiséghez tartozók 

létszáma 
0 0 0 0 

Bejáró gyermekek száma 0 0 0 0 
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A SZEOB Játékvár Óvodájában az intézménybe beíratott gyermekek és a hiányzások trendvizsgálata 
 
 

 
 

 
 
 

A köznevelési törvény az óvodai csoportok minimális létszámát 13, maximális létszámát 25, 
átlaglétszámát 20 főben határozza meg. Intézményünk óvodai csoportjaiban, a 2021-22-es nevelési 
évben évkezdetkor maximális létszámtól való eltérésre nem kellett engedélyt kérnünk. A SZEOB 
Micimackó Tagóvodájába jelentkező gyermekek létszáma miatt, létszámemelésre fenntartói 
engedélyt kellett kérnünk.  
Nevelési év közben, szülői kérelemre, a Játékvár Óvodában 2 gyermek óvodai jogviszonya szűnt meg, 
családjuk elköltözött Szentgotthárdról. Év közben 3 fő 3. életévét betöltött- kötelező óvodáztatásban 
részt vevő - kisgyermek felvételét kérték. 

0

50

100

150

200

250

300

237 229 228 227 229

256 263
250

227

193 176 180
170 180

209
195 185

154

A SZEOB Játékvár Óvodájában a naponta jelenlévő gyermekek átlag 
létszámának összehasonlítása

férőhelyek száma

 felvett gyermekek száma

óvodában lévő gyermekek átlag
létszáma

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

2013-2014 nevelési év

2014-2015 nevelési év

2015-2016 nevelési év

2016-2017 nevelési év

2017-2018 nevelési év

2018-2019 nevelési év

2019-2020 nevelési év

2020-2021 nevelési év

2021-2022 nevelési év

21%

23%

20%

24%

20%

21%

24%

26%

32%

A SZEOB Játékvár Óvodájában az óvodás gyermekek hiányzásának 

százalékos mutatói (átlag)



Intézmény neve: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsődék  

Címe: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.  

OM azonosítója: 036456  

 

 

11 

A SZEOB Játékvár Óvodájában az összesen 8 fő sajátos nevelési igényű gyermeket, a SZEOB 
Csillagvirág Tagóvodájában 1 fő sajátos nevelési igényű gyermeket a köznevelési törvény 4. 
melléklete, valamint a Szakértői Bizottság szakvéleményei alapján a csoportok létszámainak 
számításánál kettő és három gyermekként kell figyelembe vennünk.  

 

 SZEOB Tótágas Bölcsődéje 
Felvehető maximális 

gyermeklétszám 
68 fő 

Bölcsődei csoportok száma 5 

 szept.01. okt.30. nov.30. dec.31. 
Bölcsődés s gyermekek 

létszáma 
52 52 59 56  

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 
 1 1 1 

Hátrányos helyzetű  1 1 1 

Tartósan beteg 3 3 3 3 
a Gyvt..21B.§ 1 pontja 

szerint, a jövedelmi 

helyzet miatt ingyen 

étkező 

22 19 24 24 

Három vagy több 

gyermekes család 

gyermeke 
6 6 6 6 

Társulás tanács határozata 

szerint gondozási díj 

fizetés alóli mentesség 
 2 3 8 

 febr. 28. márc.31. ápril.30. május.31. 

Bölcsődés s gyermekek 

létszáma 
64 66 67 68 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 
1 1 1 1 

Hátrányos helyzetű 1 1 1 1 
Tartósan beteg 3 3 3 3 

a Gyvt..21B.§ 1 pontja 

szerint, a jövedelmi 

helyzet miatt ingyen 

étkező 

27 27 28 29 

Három vagy több 

gyermekes család 

gyermeke 
7 7 7 7 

Társulás tanács határozata 

szerint gondozási díj 

fizetés alóli mentesség 
11 15 16 18 

A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a 2021/2022-es nevelési évben 68 gyermek felvételére került sor. A 
felvétel eredményéről a szülőket írásban tájékoztattuk. Felvétel során az idevonatkozó jogszabályi 
környezetnek megfelelően elsőbbséget élvezett az a gyermek, akinek mindkét szülője a 
munkaerőpiacon való részvétel miatt nem tudja gyermeke napközbeni ellátását, illetve a szociálisan 
hátrányos helyzete indokolttá teszi az egészséges fejlődés miatt az intézményi nevelést, gondozást, 
étkezést. Az adatok alapján, a gyermekek 40%-a étkezhetett ingyenesen. 
November hónaptól Vegán étrenddel étkező gyermek számára is biztosítunk bölcsődei ellátást. 
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A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének csoportonkénti kimutatás 

csoportok 
a csoport 

típusa 
szept. 01. okt. 30. nov. 30. dec. 31. jan. 29. 

Misi mókus kisóvodás 12 12 12 12 13 

Napsugár kisóvodás 13 13 13 13 14 

Sün Balázs kisóvodás 13 13 14 13 13 

Pöttyös 

Katica 
csecsemő 12 12 14 13 13 

Pillangó 

Panna 
kisóvodás 2 2 6 5 10 

csoportok 
a csoport 

típusa 
febr. 26. márc.31 ápr.30. máj.31. jún.30. 

Misi mókus kisóvodás 13 13 13 14 14 

Napsugár kisóvodás 14 14 14 14 14 

Sün Balázs kisóvodás 14 14 14 14 14 

Pöttyös 

Katica 
csecsemő 13 14 14 14 14 

Pillangó 

Panna 
kisóvodás 10 11 12 12 12 

 

A 2021/2022-es nevelési évben, 68 gyermek felvételére került sor. A nevelési év során a szolgáltatás 

folyamatosan biztosított volt. Az érvényes szabályozások szerint történt a gyermekcsoportok 

kialakítása, azaz a 2. életévüket be nem töltött gyermekeket egy csoportszobában helyezzük el, itt a 

csoportlétszám 12 fő. A bölcsődébe felvett gyermekekről a jogszabályban meghatározott módon 

nyilvántartást vezetünk. A felvétel napján minden gyermeket, mint igénybe vevőt rögzítünk a TAJ 

alapú nyilvántartásban, a szolgáltatás igénybevételéről, a hiányzásról napi szinten jelentést készítünk 

Évközben 2 gyermek bölcsődei jogviszonya megszűnt, óvodai nevelésben vesznek részt.  
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SZEOB Kisvakond Minibölcsődéje: 

 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 
7 fő 

Bölcsődei csoportok száma 5 
 május 30. június 30. július 31. 

Bölcsődés s gyermekek 

létszáma 
6 7 7 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 
0 0 0 

Hátrányos helyzetű 0 0 0 

Tartósan beteg 0 0 0 
a Gyvt..21B.§ ad) pontja 

szerint, a jövedelmi 

helyzet miatt ingyen 

étkező 

2 2 2 

Három vagy több 

gyermekes család 

gyermeke 
0 1 1 

 

Az új alapító okirat szerint a minibölcsőde vezető a felvehető maximális létszám betöltéséig felvette 

a gyermekeket, a KENYSZI rendszerben rögzítette és napi jelentési kötelezettségét megtette. A 2022-

23- as nevelési évben, a 7 főből biztosan marad 6, 1 fő pedig jelezte bölcsődei ellátás igényét. Így a 

következő nevelési évben is maximális létszámmal fog működni a minibölcsőde. 

 

2.2. adattábla, nem magyar és kettős állampolgárságú gyermekek 

 
 

Nem magyar 
állampolgárságú 

gy. létszáma 
 

Nemek aránya A gyermekek korösszetétele 

fiúk 
 

lányok 
 

3 éves 
 

4 éves 
 

5 éves 
 

6 éves 
 

7 éves 
 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 
9970 Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 14. 

4 3 1 3 -- 1 -- - 

Tagóvoda: SZEOB 
Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 
Csörötnek, Vasúti út 
16. 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Tagóvoda: SZEOB 
Micimackó 
Tagóvodája, 9962 
Magyarlak, Boldog 
Brenner J. u. 1. 

-- -- -- -- -- -- -- -- 
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Kettős 

állampolgárságú 
gy. létszáma 

 

Nemek aránya A gyermekek korösszetétele 

fiúk 
 

lányok 
 

3 éves 
 

4 éves 
 

5 éves 
 

6 éves 
 

7 éves 
 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 
9970 Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 14. 

- - -- - - - -- -- 

Tagóvoda: SZEOB 
Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 
Csörötnek, Vasúti út 
16. 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Tagóvoda: SZEOB 
Micimackó 
Tagóvodája, 9962 
Magyarlak, Boldog 
Brenner  u. 1. 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

 

Nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha „menedékes”, ha a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, vagy 
Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. A feltételek meglétét a 
gyermek óvodai jelentkezésekor igazoltatjuk, amennyiben azoknak megfelel, szerepelhet óvodai 
nyilvántartásunkban. A 2021/22-es nevelési évben 2 román, 2 ukrán állampolgárságú gyermekünk 
volt. Intézményünk továbbra is nyitott a más népek, kultúrák befogadására. Az inkluzív óvodai 
nevelési gyakorlat a másság el-és befogadását érvényesíti, így a nem magyar állampolgárságú, a 
sajátos nevelési igényű gyermekek részvétele óvodánk életében természetes. 
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2.3. adattábla, csoportonkénti kimutatás 

 

 
Telephely, feladat 
ellátási hely neve, 

címe 

a csoport 
típusa 

szept. 
1.létszám 

október 
1. 

létszám 
május 31. SNI fő 

Nemzetiségi 
fő 

Ficánka 
 
fh 25 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

középső 25 25 24 -- -- 

Napsugár 
 
fh 25 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

 vegyes 24 24 24 -- 
német 

24 

Kiscsillagok 
 
fh 25 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

 vegyes 20 20 23 -- 
szlovén 

23 

Babóca 
 
fh 25 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

kis 20 21 23 -- -- 

Hétszínvirág 
 
fh 25 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

nagy 19 19 20 
1 fő 3-

nak 
számít) 

-- 

Zsebibaba 
 
fh 25 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

    kis 20 20 23 
1 fő 2 
nek 

számít  
-- 

Kipp-kopp 
 
fh 22 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

középső 23 23 25 -- -- 

Makk Marci 
 
fh 25 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

nagy 19 19 18 
2 (2 

főnek 
számít) 

-- 

Katica 
fh 22 
 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

    nagy 22 22 22 
      1 
(2 főnek 
számít) 

-- 

TÖRPIKÉK Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

nagy 25 25 24 
3 
(2 főnek 
számít) 

 

fh 25 Tagóvoda: SZEOB 
Csillagvirág Tagóvodája, 
9962 Csörötnek, Vasúti 
út 16. 

vegyes 17 17 17 - 
magyar 
nyelvű, 

cigány, 7 
fh 25 Tagóvoda: SZEOB 

Micimackó Tagóvodája, 
9962 Magyarlak, Boldog 
Brenner J u. 1. 

vegyes 27 27 28 - - 
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2.4. adattábla, óvodai felvételek a 2022/2023-as nevelési évre (2022. augusztus 31-i adatok) 

 

 

A 
2022/2023. 

nevelési évre 
beiratkozott 
gyermekek 
létszáma 

 

A 
2022/2023. 

nevelési évre 
elutasított/ 
felmentett  
gyermekek 
létszáma 

 

A 
2022/2023. 

nevelési évre 
felvételt 

nyert 
gyermekek 
létszáma 

 

Nemek 
aránya 

A gyermekek korösszetétele 

fiúk 
 

lányok 

 

3 
éves
nél 

fiatal
abb 

3 
éves 

 

4 
éves 

 

5 
éves 

 

6 
éves 

 

7 
éves 

 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 
9970 
Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 14. 

78 1 77 36 41 12 61 3 1 - -- 

Tagóvoda: SZEOB 
Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 
Csörötnek, Vasúti 
út 16. 

7 0 7 2 5 1 6 - -- -- -- 

Tagóvoda: SZEOB 
Micimackó 
Tagóvodája, 9962 
Magyarlak, Boldog 
Brenner János u. 1. 

8 0 8 4 4 - 8 - -- -- -- 

 
 
A 2022/2023-as nevelési évre szóló óvodai beiratkozás április 25-27-ig személyesen történt. A 
fenntartótól megkaptuk az óvodakötelesek névsorát, akiket a KIR rendszerbe rögzítenünk kellett. A 
szülőket levélben értesítettük a felvételről.  
Felvételi kérelmet elutasítani 1 esetben kellett, mivel a gyermek nem volt óvodaköteles és nem érte 
el az óvodaérettségi szintet.  
12 gyermek esetében nem történt meg az óvodai beiratás, ezt a jegyző felé jeleztük, mindegyik 
gyermek külföldön, vagy más településen tesz eleget óvodai kötelezettségének. 
2 olyan gyermeket vettünk fel akinek lakóhelye nem, de tartózkodási helye az intézmény felvételi 
körzetében van, 10 gyermek nem szentgotthárdi lakcímmel rendelkezik (1 fő Felsőszölnök, 1 fő 
Apátistvánfalva, 1 fő Rönök, 1 fő Rábagyarmat, 1 fő Rátót, 2 fő Magyarlak, 1 fő Alsószölnök, 2 fő 
Csörötnek), de a szülők mind Szentgotthárdon dolgoznak. 2022 szeptemberétől a várható 
gyermeklétszámok az óvodákban: SZEOB Játékvár Óvodája 225 fő, SZEOB Csillagvirág Tagóvodája 
20 fő, SZEOB Micimackó Tagóvodája 25 fő. 
Az óvodába felvett gyermekeket az óvoda nyilvántartja. A nyilvántartás dokumentumait 
jogszabályban meghatározottak szerint kezeljük. Minden óvodai nyilvántartásban szereplő óvodás 
gyermeket  a KIR-ben is nyilvántartunk, minden gyermek oktatási azonosító számmal rendelkezik. 
Ezt a feladatot az intézményegység-vezető és a tagóvoda vezetők látják el, naprakészen és pontosan. 
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2. Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel 

 
2.1. adattábla, pedagógusok 

Az adatok a jogszabályban előírt létszámot mutatják, sajnos minden álláshelyet nem tudtunk 
betölteni, amit már a bevezetőben részleteztem. 

 
Engedélyezett álláshelyek 

száma 
 csoportban 

foglalkoztatott 
óvodapedagógus

ok létszáma 
 

1 
pedagógusra 

jutó 
gyermekek 
létszáma 

(átlag) 
 

csoportban 
foglalkoztatott 

felsőfokú végzettségű 
óvodapedagógusok, 
kisgyermeknevelők 

létszáma 
Nő 

 

Engedélyezett 
álláshelyek száma 

pedagógus 
 

pedagógiai 
munkát 

közvetlenül 
segítő 

 

technikai, 
adminisztrátor, 
bölcsődei dajka 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 
9970 
Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 14. 

22 14 22 12 20 +2 4 

Telephely: Tótágas 
Bölcsőde, 9970 
Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 16. 

12 
kisgy.nevelő 

 11 6 3 3 
 

Tagóvoda: SZEOB 
Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 
Csörötnek, Vasúti 
út 16. 

2 2 2 10 2  

Tagóvoda: SZEOB 
Micimackó 
Tagóvodája, 9962 
Magyarlak, Boldog 
Bfenner J. u. 1. 

2 1 2 12 2  

SZEOB Kisvakond 
Minibölcsődéje, 
9962 Csörötnek, 
Petőfi S. u. 1 

2 
kisgy.nevelő  2 4  1 

 

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy reggel 8-12-ig a gyermekekkel minden csoportban 
óvodapedagógus foglalkozik, délután pedig a jelenleg hatályos jogszabály szerint, felügyeleti 
felelősségének eleget téve, nevelő oktató munkát közvetlen segítő látja el feladatát azokban a 
csoportokban, ahol a 2 óvónő egyidejű jelenléte nem biztosított. A 2022. júliusban megjelent 
rendelet szerint a közszférában is dolgozhat nyugdíjas pedagógus, így a 2022/23-as nevelési évben 
talán enyhíteni tudjuk az évek óta fennálló pedagógushiányt!  
Napi 9-12 órás nyitvatartási idővel, heti 45-60 órás nyitva tartással látjuk el a gyermekek nevelését.  
A 2021/2022-es nevelési évet is a személyi feltételek biztosítása nehezítette. Ezt jelen beszámoló 
bevezetője részletesen tartalmazza.  
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2013. szeptember 1. napjától a 326/2013. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint az óvodapedagógusok 
hetente maximum 4, naponta maximum 2 órában, nevelési évenként maximum 30 napon eseti 
helyettesítéseket látnak el heti 32 órás kötelező óraszámukon felül. Ezekre előre nem látható 
események miatt kerülhet sor, illetve ha a pedagógus álláshely nincs betöltve.  

 
 
 
 

Összesítés az eseti helyettesítésről (Játékvár Óvoda) 
2021-2022 szeptembertől –júniusig (napok száma) 

 

 

    

      
    

 

szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. összesen 

15 26 10 13 16 20 18 20 12 8 158 
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Éves összesítés az eseti helyettesítésről   2021-2022 nevelési év
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Minden óvodai csoportban van egy szakképzett dajkánk és 3 óvodai csoportonként egy szakképzett 
pedagógiai asszisztensünk, akik közül a 12 csoportos óvodai intézményegységben 3 fő a 10 csoportos 
székhely óvodában, 1 fő a Csillagvirág Tagóvodában dolgozik.  A székhely óvodában a pedagógiai 
asszisztensek, tervezetten, órarend szerinti beosztásban, az SNI-s gyermekeket nevelő óvodai 
csoportokban támogatják a gyermekek nevelését, segítik az óvodapedagógus munkáját. 
 
3.2. adattábla, intézményvezetés 

 

Intézményvezetés (név szerint) 

Igazgató 
Intézményegység-

vezető/minibölcsőde 
vezető 

Tagóvoda-
vezető 

Igazgató és intézményegység-
vezető helyettes 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 
9970 
Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 14. 

 Varjuné 
Molnár 
Katalin  

Csányi Andrea   
Berkenyésné Polmüller Ildikó  
 

SZEOB Tótágas 
Bölcsődéje, 9970 
Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 16. 

  
Dr. Dancseczné 
Kovács Tünde 

  
 
Herczeg Anita 

Tagóvoda: SZEOB 
Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 
Csörötnek, Vasúti út 
16. 

    
Kovácsné 
Nardai Lilián 

  

SZEOB Kisvakond 
Minibölcsődéje, 
9962 Csörötnek, 
Petőfi S. u. 1 

 Ujfalvi Anita   

Tagóvoda: SZEOB 
Micimackó 
Tagóvodája, 9962 
Magyarlak, Boldog 
Brenner J u. 1. 

    Szarka Rozália   

 

Intézményünk az óvodai nevelési feladatok mellett ellát nem köznevelési feladatot is, jelesül a 
bölcsődei nevelés-gondozás feladatait is, így a köznevelési törvény értelmében többcélú 
intézménynek kell tekinteni, tehát a vezetői létszámokat is eszerint, illetve az intézményi 
gyermeklétszámok szerint kellett meghatározni. A különböző feladatokat ellátó intézményegységek 
élén az intézményegység-vezetők/vezető állnak, a helyettesek létszámát az intézmény nagysága 
szabja meg. Ilyen vezetői struktúrával, az SZMSZ-ben egyértelműen meghatározott hatás-, jog –és 
feladatkörökkel az intézmény szakszerű és törvényes működése, az állandó vezetői jelenlét, a vezetői 
helyettesítés folyamatosan biztosított.  Az óvodai intézményegység-vezetője felel az óvodák szakmai 
munkájáért, a székhely óvoda napi munkájának operatív irányításáért. 
Minden vezető a köznevelési törvényben meghatározott kötött munkaideje (óvodai 
intézményegység-vezető, igazgatóhelyettesek, egységvezető-helyettes 22-22 óra/hét, tagóvoda 
vezetők 26-26 óra/hét, minibölcsőde vezető 34 óra/hét) és törvényes munkaideje közti időben látja 
el vezetői feladatait.  
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3.3 adattábla, egyéb munkakörök  

 
nevelőmunkát közvetlenül segítő 

óvodatitkár 
ügyviteli 
dolgozó 

takarító/ 
bölcsődei 

dajka 
dajka 

 
pedagógiai 
asszisztens 

Székhely: SZEOB Játékvár 
Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth L. u. 
14. 

10 3 1 2 2 

SZEOB Tótágas Bölcsődéje, 
9970 Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 16. 

    3 

Tagóvoda: SZEOB Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 Csörötnek, 
Vasúti út 16. 

1 1    

SZEOB Kisvakond 
Minibölcsődéje, 9962 
Csörötnek, Petőfi S. u. 1 

    1 

Tagóvoda: SZEOB Micimackó 
Tagóvodája, 9962 Magyarlak, 
Boldog brenner J u. 1. 

1     

 

A nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma a köznevelési törvény 2. mellékletében, 
meghatározottaknak megfelelő. Az egyéb feladatok ellátásához biztosított létszám az ellátandó 
feladatoknak megfelelő.  

A székhely óvoda udvarának napi takarítását, kisebb karbantartási feladatok elvégzését 2021. 
márciustól egy állandó udvari munkás látja el. Nagy segítséget jelent ez intézményünknek, köszönet 
egész éves munkájáért.  
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3.4. adattábla, pedagógus képzettségek, végzettségek,  aktív dolgozók tekintetében  
 

Vezetői 
szakvizsgával 
rendelkező 

óv.pedagógus 
létszáma 

PED I sorolt 
pedag.ok 
létszáma 

PED II sorolt 
pedag.ok 
létszáma 

 
 
 

Mester Gyakornok 
létszáma 

 

Mentorok 
létszáma 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Sztg. Kossuth L. u. 14. 

3 10 4 
 
 

     1 
4 2 

Telephely: Tótágas 
Bölcsőde, 9970 Sztg. 
Kossuth L. u. 16. 

 3 1 
 

  

Tagóvoda: SZEOB 
Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 
Csörötnek, Vasúti út 
16. 

1 1 1 

 

  

Tagóvoda: SZEOB 
Micimackó 
Tagóvodája, 9962 
Magyarlak, Temető u. 
1. 

1  1 

 

  

 

Az intézmény magasabb vezető beosztású alkalmazottai rendelkeznek intézményvezetői 
szakképzettséggel. A vezető beosztást ellátó pedagógus szakvizsgázott pedagógus. A szlovén 
nemzetiségi feladatokat szlovén nyelvtanári diplomával bíró pedagógusok látják el. A német 
nemzetiségi feladatokat német nemzetiségi diplomával rendelkező pedagógusok látják el.  

 

3.5. adattábla, pedagógus életpálya, pedagógusminősítések 

 

 2022. évi vizsgán részt 
vett 2023-tól PEDI 

Székhely: SZEOB Játékvár Óvodája                 2 fő 

SZEOB Tótágas Bölcsődéje -------- 
SZEOB Csillagvirág Tagóvodája   

------------ 

SZEOB Micimackó Tagóvodája  
------------- 
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Minősített pedagógusok létszáma a SZEOB intézményében 

 

 

 

3. Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátás értékelése 

 

 

Székhely: SZEOB 
Játékvár 

Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 14. 

Szakmai munkaközösség működés 

Megnevezése Létszáma 
foglalkozások 

száma 

prezentációra 
való 

felkészülés 
(power point) 

száma 

online 
felületkezelés 
száma/hospit
áláson részt 

vevők 

Intézményen 
kívüli 

résztvevők 
létszáma 

1. Ének, zene, énekes 
játék, gyermektánc 

6 fő 9 - -  

2. 

Kistérségi területi 
óvodavezetői 

munkaközösség 
(vezetői 

kompetenciák az 
országos szakmai 

ellenőrzés 
tükrében) 

10 fő - - 5 4 

 

A munkaközösségek vezetői megbízás alapján, pótlékkal történő díjazással látják el feladatukat. 
A munkaközösségek vezetői éves munkájukról minden év június 15. napjáig írásban 
beszámolnak, ebben értékelik munkájukat, javaslatot tesznek a nevelőtestületnek a szakmai 
munka továbbfejlesztésére. A munkaközösségi foglalkozások száma az előző évekhez hasonlóan 
alakult, s a munkaközösségek működési keretébe ágyaztuk a belső hospitálási rendszert is.   
 
 
 
 

4; 
15%

14; 
54%

7; 
27%

1; 
4% A SZEOB Játékvár Óvodájának pedagógusainak 

életpálya modell szerinti besorolása
(2022 januártól)

Gyakornok

Ped I-be sorolt

Ped II-be sorolt

Mesterpedagógus
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4. Tanköteles gyermekek ellátása 

 
 

08.31-ig a 6. 
életévét 
betöltők 
létszáma 

fő 

elérte az 
iskolába 
lépéshez 

szükséges 
fejlettséget, 

hatodik életévét 
augusztus 31-ig 

betöltő 
gyermek óvodai 
nevelésben való 

további 
részvétele 

javasolt 

szakértői bizottsági 
vizsgálatot kezdeményez 

a gyermek iskolába 
lépéshez szükséges 

fejlettségének 
megállapítása céljából 

annak eldöntésére, hogy 
az augusztus 31-ig a 

hetedik életévét 
betöltött gyermek 

részesülhet-e további 
óvodai nevelésben. 

  

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 
9970 Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 14. 

98 78 20 _ 

Tagóvoda: SZEOB 
Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 
Csörötnek, Vasúti út 
16. 

5 5 
 

-- _ 

Tagóvoda: SZEOB 
Micimackó 
Tagóvodája, 9962 
Magyarlak, Temető 
u. 1. 

10 10 
 

-- _ 

                                                              átlag:                   82% 
 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele az adott év augusztus 31-ig betöltött 6. életév. Az 
óvodai szakvélemény 2020. januárjától megszűnt. A tankötelezettség alóli felmentést a szülő 
kérelmére az Oktatási Hivatal adhat, ezen kérelmüket 2022. január 18-ig nyújthatták be. A 
kérelem kitöltésében, az eljárás elindításában, mind az óvodapedagógusok, mind pedig a 
Szakszolgálat dolgozói a szülők segítségére álltak.  
A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos 
alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. 
Óvodánk minden gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, azt írásban rögzíti a gyermek 
egyéni fejlődési naplójában, melyről a szülőt legalább félévenként dokumentáltan tájékoztatjuk.  
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5. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések értékelése, gyermekbalesetek száma 

 
 

A nyolc napon túl 
gyógyuló sérüléssel 

járó 
gyermekbalesetek 

száma 
 
 

a fenntartó 
értesítése 

megtörtént 

Súlyos 
gyermekbaleset 

száma 

gyermekbalesetet 
követően meg tett 

szükséges 
intézkedés. 

 
 

szülői szervezet, 
közösség képviselője 

részvételét a tanuló- és 
gyermekbaleset 
kivizsgálásában 

lehetővé tette az óvoda 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Sztg, Kossuth L. u. 14. 

-- -- -- - - 

SZEOB Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 
Csörötnek, Vasúti út 16. 

-- -- -- -- -- 

SZEOB Micimackó 
Tagóvodája, 9962 
Magyarlak, Temető u. 1. 

-- -- -- -- -- 

 
Szerencsére gyermekbalesetek egész nevelési évben nem történtek. 

6. Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, bölcsődei programok 

A tervezett programjaink nagy részét a 2021-22-es nevelési évben meg tudtuk tartani.  

 

Megnevezés Időpont 

Magyar nyelv napja, vers és mesemondó nap 2021. nov. 12. 
 

Megemlékezés október 23-ról 2021.okt. 22. 

Hagyományos ünnepek (Mikulás, Karácsony, Farsang) az ünnepekhez közeli időpontok, a 
Játékvár Óvodában dec. 3-án a báb 

munkacsoport egy hangulatos, 

vidám előadással lepte meg az 

óvoda minden gyermekét. A 

csoportok a közösségi térben 

találkozhattak a Mikulással. 

December 15.-én tartottuk óvodai 

karácsonyi ünnepünket, december 
18.-án a „Karácsony határok nélkül” 
rendezvényen a Törpikék csoport 
lépett fel egy kis műsorral a városi 
rendezvényen 
Március 1-én ovis farsang 

 

Nevelés nélküli munkanapok 
(5-ből 4-et terveztünk) 

2021.november 19., 
2022.febr. 25. 2022. máj. 20. 

2022.aug.26. 
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A SZEOB Játékvár Óvodája vezetőjének beszámolójából jól látszik, hogy a 2021-22-es nevelési évben 
a korlátozó intézkedések mellett nagyon sok programot meg tudtunk szervezni: 

 „Az Anyák napi megemlékezésekre már személyes jelenléttel volt lehetőség. A csoportok, életkortól 
függően vagy egyszemélyes, vagy műsor keretében köszöntötték az édesanyákat. 

 A Zöld hét keretében a nagyobb gyermekek csoportjai kirándulásokat tettek városunkban a vízi 
erőműhöz, a Rába partjára, vagy a Parkerdőbe. Nagyon kreatív módon szerveztek pedagógusaink a 
gyermekeknek a tapasztalatszerzésre épülő programokat, a természet és környezetünk megóvására 
nevelés megvalósulása érdekében. 

  Nagy örömünkre, az idén több év után sikerült a Gyermeknapi programokat megszervezni. A Szülők 
Közössége Választmánya segítségével és hathatós közreműködésével a város Sportcsarnokában 
került felállításra két hatalmas ugrálóvár, az óvodapedagógusok által szervezett ügyességi és kreatív 
állomások sokasága, az arcfestés, csillám tetoválás, és még sok a gyermekek szórakoztatását segítő 
elfoglaltság. A Támogatói jegyek árusításából és a Büfében eladott sütemények árából befolyt összeg 
a SZK kasszáját gyarapította, melyből az óvodába járó gyermekek profitálnak a későbbiekben. 

 A tavasz, meghozta a nyitást minden szempontból. Már nagyon bátran látogathattuk a gyermekekkel 
a város minden közoktatási és kulturális programját. Így vettek részt a leendő első osztályosok a Szent 
Gotthárd Általános Iskola sport napjain hat alkalommal, az Arany János Általános Iskola Aranykapu 
iskola csalogatóján egy alkalommal. Ezek a programok sok esetben az óvodapedagógusok 
jelenlétével és kíséretében történtek. Ez szervezést, és néhány esetben az óvodánk programjait is 
érintette. 

 A május, a kulturális programok hónapja volt.  Két alkalommal kerülhetett sor Mozi látogatásra, amin 
már a kiscsoportosok is részt vettek, ebből a második lehetőség az Opel felajánlásával valósult meg. 
Egy alkalommal pedig Kassai Anita tartott interaktív papírszínház előadást a nagycsoportosoknak az 
óvoda Közösségi terében. 

 A városban működő Sportbüfé által a gyermekek számára felajánlott jelentős pénzadományt az idén 
már fel tudtuk használni. Így kerülhetett sor a Napsugár együttes előadásában egy mozgalmas táncos 
délelőttre, amin az óvoda minden gyermeke részt tudott venni. 

 Két év kihagyás után az iskolába készülő nagycsoportosainkat meglátogatták az Arany János Iskola 
tanító nénijei. Jó lehetőség volt ez arra, hogy a gyerekek egy kicsit ismerkedjenek leendő 
pedagógusaikkal. 

 Nemzetiségi csoportjaink két részletben tartottak színes, élvezetes, rövid előadást az intézmény 
gyermekeinek, pedagógusainak. A gyermekek életkorának megfelelő, gyermekközpontú műsorral 
mutatták meg saját csoportjuk sajátosságait. Köszönet ezért a felkészítő pedagógusoknak!  

 A Szülők Közössége Választmánya tagjaival szeptemberben és áprilisban is sikerült értekezleten 
megvitatni az aktuális kérdéseket, feladatainkat. Így került sor, kérésükre, karácsony előtt a 
gyermekek fényképezésére. Az Ovis bál megrendezését a járványügyi helyzet alakulása miatt nem 
tarthattuk meg. A pénzügyi helyzetükkel kapcsolatos tájékoztatást megkaptuk, segítségükről 
biztosítottak bennünket.” 

 
A Tótágas Bölcsődében is sikerült a tervezett programok nagy részét megszervezni. 2021 
szeptemberében a Népmese világnapján a kisgyermeknevelők Benedek Elek mesét mondtak, 
báboztak el a gyermekeknek. A Magyar nyelv napján diavetítés volt a kicsiknek. 2022. március 1-én 
a legkissebbekkel is meg tudtuk tartani a farsangot. Húsvétkor a bölcsődébe is megérkezett a nyuszi, 
valamint az Anyák napját is megünnepelték. Saját készítésű kis ajándékkal lepték meg az 
Édesanyákat. A gyermeknap egy „családi délután” keretében valósult meg. 
 

 

 



Intézmény neve: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsődék  

Címe: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.  

OM azonosítója: 036456  

 

 

26 

A tagóvodák is megtartották a tervezett programokat, a hagyományos jeles napokat  a körülmények 

adta lehetőségek függvényében megtartották az óvodán belül, szigorúan csak a gyermekek 

részvételével. A hagyományokkal való kényszerű  szakítást új ötletekkel, módszerekkel, eszközökkel, 

kompenzálták. 

Összességében elmondható, hogy az intézmény éves munkatervében meghatározott, tervezett 

programok, események, rendezvények a 2021-22-es nevelési évben már megvalósultak. A 

gyermekek életkorának, intézményünk hagyományainak megfelelő céllal, tartalommal valósultak 

meg a programok. Az óvodai nevelés nélküli felhasználható 5 munkanapból 4 napot használt fel az 

intézmény, mindig nevelőtestületi értekezletekre, szakmai rendezvényekre. E napokon – a szülő 

igénye esetén – az intézmény ellátta a gyermek felügyeletét. A bölcsődék a jogszabálynak 

megfelelően 1 munkanapot használtak fel. 

 

7. Továbbképzések értékelése (külső, belső). Belső tudásmegosztás 
 

Szakmai továbbképzések 

Akkreditált továbbképzés megnevezése részt vevők létszáma/fő 

SZEOB        

„Gyerek labdajáték” a sportjátékok megalapozása 
 
Tulipános program   
 
„Kisgyermekkori játékos, táncos mozgásfejlesztés” 
 
- Diabetesz program 

 
-IKT eszközök kreatív felhasználásai az óvodai nevelésben 
 
- Népi játék, néptánc módszertana 

 

- Népmese- foglakozások módszertana a Pompás Napok 
szemléletével az óvodában és alsótagozatban 

               
1 

 
                       
                    2 
 
                     2 
 
                      
                    1 
 
                    1   
                       
                    2 
 
 
                    1 

                                                                                                                            
A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint - 
továbbképzésben vesz részt.  Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki 
betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki 
pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. Az a pedagógus, aki a Nkt. 
hatálybalépésekor az ötvenkettedik életévét betöltötte, pedagógus-továbbképzésben történő 
részvételre nem kötelezhető. Csányi Andrea intézményegység-vezető beszámolójából idézve: 

  „Szakmai vezetőként továbbra is támogatom, és szorgalmazom a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek nevelését segítő képzések elvégzését, azonban a megnövekedett terhek miatt sajnos az 
érdeklődés továbbra sem nőtt az óvodapedagógusok részéről. 

 A Továbbképzési Programban megjelöltek mellett, fontossá vált az SNI gyermekek 
ellátásával kapcsolatos képzéseken való részvétel is, de természetesen a képzésekre történő 
jelentkezésekkor mindenki igényét, és érdeklődését támogatjuk. 
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 2022. február 25.-én megtartott nevelőtestületi értekezleten, 20 fő óvodapedagógus és 
pedagógiai asszisztens vett részt. A munkatervben meghatározottaknak megfelelően témánk a 
„Konfliktus kezelő technikák a gyermekcsoportokban (Mi jobb a büntetésnél)” volt. Célunk volt a 
pedagógusok módszertani megsegítése a gyermekcsoportokban kialakuló konfliktusok 
megoldásához. A kiemelt témánk mellett, és kicsit hozzá kapcsolódóan, meghívott vendég 
előadóként Kőrösi Krisztina Mentálhigiénés tanácsadó tartott érdekes, hasznos előadással 
egybekötött tréninget kollégáinknak. 
„A 2021-2022. nevelési évben sajnos csak egy esetben kereste meg intézményünket óvodai 
nevelés területhez kapcsolódó képzésben részt vevő hallgató, hogy a képzésben előírt hospitálást 
nálunk teljesíthesse. Örvendetes, hogy már fogadhatunk látogatókat, így végre a hallgatók is 
teljesíthetik a képzésükhöz szükséges gyakorlati órákat.” 

 
A továbbképzéseken való részvétel, óraszám szerinti eloszlását a következő táblázat mutatja: 
 

óraszám 5 8 30 45 120 
továbbképzésen 

résztvevők 
száma 

1 2 2 
 

1 
 

1 

 
 
A kisgyermeknevelőknek is kötelező a továbbképzés, így a bölcsődékben az alábbi 
továbbképzéseken vettek részt: 
 

A továbbképzés  

megnevezése, címe 

Résztvevők 

száma 

Megszerzett 

pontérték 

 
A hatékony kommunikáció eszközei 
 
Kiégés felismerése és kezelésének lehetőségei 
 
ENSZ egyezmények, szakmai etikai kérdései, önkéntesség 
 
Jogszabály/jogismeret aktualizálás, ellátotti-, gyermek-, 
betegjogok.  
 
Gyermekút a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben 

      
     3 
. 
     10 
 
     10 
 
      3 
 
      2 

  
34  

 
6  
 

6 
 

6 
 
         20 

 
A 11 fő kisgyermeknevelő minősített továbbképzésének költségét pályázat fedezte. 
 
 
Gyakorlatra jelentkező óvodapedagógusok, dajkák támogatása 
 

Büszkék vagyunk arra, hogy a SZEOB Játékvár Óvodája a Nyugat-magyarországi Egyetem 
Benedek Elek Pedagógiai Karának bázisóvodájaként segítheti az óvodapedagósi pályát választó 
fiatalokat. Minden pozitív visszajelzés öröm számunkra. Az elismerő szavak visszaigazolást 
jelentenek intézményünk részére a magas színvonalú szakmai munkánkról. A felkérések száma 
viszont az utóbbi időben csökkent. Az óvodapedagógusi pálya évek óta nem vonzza a fiatalokat. 
Aki megkeresi Intézményünket azt örömmel fogadjuk és minden segítséget megadunk 
tanulmányai elvégzéséhez. 
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8. A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás értékelése 

Megnevezése 
Tartalma Résztvevők 

 

Szülők Közösségének értekezletei 
(Játékvár Óvoda) 

aktuális kérdések, programok 
megbeszélése, az óvoda 

anyagi támogatása 
SZK szülők, vezetőség 

Fogadóórák 
egyéni kérések, problémák 

megbeszélése, fejlődési napló 
megmutatása, átbeszélése 

szülő, óvodapedagógus 

Óvodai csoportok szülői értekezletei  
intézményi dokumentumok, 

csoportesemények, 
pedagógiai kérdések 

         lásd a grafikont 

 

                         Bölcsődékben 

  

A szülőkkel napi szinten tartottuk a kapcsolatot, illetve írásos 

formában a családi füzet segítségével 

   

        
 

 

9. Az óvoda-iskola átmenet támogatásának értékelése 

 

Az iskolával való szoros együttműködés minden évben megvalósul. A 2021-22-es nevelési évben 
nagyon sok  személyes találkozót szervezetek az iskolák. Ezekről a programokról az előzőekben szó 
esett. A SZEOB Játékvár Óvodája intézményegység-vezetője szoros együttműködést valósít meg az 
iskolákkal, a közös programokat, adatszolgáltatást -mint szakmai vezetőnk- maximálisan figyeli, 
szervezi, koordinálja. Segíti az iskola-szülők közötti információáramlást, továbbítjuk meghívókat. A 
Tagóvodák vezetői a körzetükhöz tartozó iskolákkal valósítják meg a kapcsolatot. 
Az iskolaérettségi vizsgálatok és a SNI-s vizsgálatok is folyamatosan megvalósultak a Pedagógiai 
Szakszolgálat szakemberei segítségével. A szeptemberi előszűrésen minden tanköteles korú 
gyermeket megvizsgáltak a Szakszolgálat munkatársai. 
 

 

66%
34%

Részvétel a SZEOB Játékvár Óvodájában szervezett szülői 
értekezleten (%)

2021-2022 nevelési év

részt vett

nem vett részt



Intézmény neve: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsődék  

Címe: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.  

OM azonosítója: 036456  

 

 

29 

10. Külső kapcsolatok értékelése  

 
 

Megnevezése Tartalma Helye 

könyvtárhasználat 
ismerkedés a könyvtárral, könyvekkel, könyv 
bemutatás 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és 
Múzeum 

színházlátogatás 
Pannon Kapu Kulturális Egyesület kínálta 
programon részvétel 

Színház 

Moziba látogatás  
több alkalommal, a Csákányi László Filmszínház 
által kínált vetítésen való részvétel 

Csákányi László Filmszínház 

jellemzések készítése 
gyermekekről 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, 
Gyámhivatal, Rendőrség, Pedagógiai 
Szakszolgálat, Gyermekpszichiátria részéről 
egyre több hivatalos megkeresés érkezik 
Intézményünkhöz, így a gyermeket nevelő 
pedagógusoknak nagyon sok esetben kell 
jellemzést készíteni a gyermekről. Több esetben 
egy gyermekről több jellemzés is készül a 
megkeresésekre. 

Intézmény 

programok az általános 
iskolával 

a 2021-22-es nevelési évben számtalan 
meghívásnak tettünk eleget, mindkét iskola 
kínálta programon minden esetben részt 
vettünk  

Arany János Ált. Isk.,  
Szent Gotthárd Ált. Isk.  

szűrések, 
esetmegbeszélések 

tapasztalatok átadása, esetmegbeszélések az 
óvodapedagógusokkal, tanácsadás az 
óvodapedagógusoknak 

Pedagógiai Szakszolgálat 
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ 

11. Gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 

Intézményünkben a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai feladatok ellátása minden 
pedagógusnak kötelessége. Ebben a nevelési évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az 
esélyegyenlőség biztosítására, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett 
gyermekek életének figyelemmel kísérésére, esetleges segítésére. A székhely óvodában és a 
Tótágas bölcsődében a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat a gyermekvédelmi felelősök 
hangolják össze, látják el intézményi szinten, külön díjazás nélkül.  A pedagógusok jelzései alapján 
ők kezdeményezik a megfelelő fórumokon a segítést, támogatást, tanácsadást a gyermekek 
érdekében, ők tartanak közvetlen kapcsolatot a Család és Gyermekjóléti Központtal, szükség esetén 
a Gyámhivatallal. Munkájukat az intézményvezetés iránymutatásai mellett végzik, önálló aláírási 
jogosultsággal nem rendelkeznek.  

A tagóvodák és a minibölcsőde ez irányú feladatainak ellátása a tagóvoda vezetők, minibölcsőde 
vezető feladata. 2018. szeptemberétől szociális segítő helyben is segíti a szülőket. A szülőket saját 
kérésükre, illetve az intézmény jelzése alapján a Család- és Gyermekjóléti Központ szociális segítője, 
személyes találkozások alkalmával tanácsaival támogatta, segítette problémáik megoldásában. A 
szociális segítő több alkalommal az óvodapedagógusoknak is segítséget tudott adni.  Legfontosabb 
célunk a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a családokban előforduló 
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problémák, gondok feltárása, lehetőségeinkhez mérten segíteni a gyermekek megfelelő testi, lelki 
és erkölcsi fejlődését együttműködve a családokkal, segítő intézményekkel. 

12. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok értékelése 

 

A 2021-22-es nevelési év kezdetekor 6 sajátos nevelési igényű gyermekünk volt. Év közben újabb 3 
gyermekünkről állapították meg a különleges nevelési igényt a szakemberek, valamint 1 sajátos 
nevelési igényű gyermek elköltözött családjával. Így a nevelési év folyamán 8 gyermekünk speciális 
ellátásáról kellett gondoskodnunk.  A 8 gyermekből 7 gyermek 2 főt ér, 1 gyermek 3 főt ért. 
Szükségünk volt autizmusban jártas szakemberre, gyógypedagógusra, logopédusra, akik megbízási 
szerződéssel külön díjazással látták el a szükséges és kötelező fejlesztéseket. A Szakértői Bizottság 
által előírt összes fejlesztő óra heti szinten 27 órát jelentett a 8 gyermeknél. Az intézmény éves 
költségvetéséből fedeztük ezen plussz kiadásokat.  

13. Az egészséges életmódra nevelés   
 

IDŐPONT ESEMÉNY TARTALOM 

folyamatosan 

a Pedagógiai Programunk 
szerint a vegyes és 

nagycsoportokban heti 2x-i 
mozgásfoglalkozás 

a kötelező heti 2 mozgásfoglalkozás a tornateremben valósul 
meg az előírt mozgásfejlesztés szerint, szükség szerint 

mozgásfejlesztő eszközökkel. Előre meghatározott 
időpontokban, „órarend” szerint 

folyamatosan 

az óvodai nevelés 
alapprogramja és a 

Pedagógiai Programunk 
szerint 

mindennapos mozgás a csoportszobákban, az udvaron, 
alkalomszerűen a tornateremben 

2021. november 
hónap 

az egészség hónapja 

• a helyes fogmosási technikák bemutatása, 
• gyógyító mesék a lelki egészség megőrzéséhez, 

• baleset megelőzési ismeretek gyermekeknek,  

• egészséges táplálkozás, zöldség-gyümölcs napi 

fogyasztása 

• kirándulások 

folyamatosan  gyümölcsnapok, salátakészítés, gyümölcslékészítés, 

folyamatosan 
balesetmentes környezet 
szabadban és épületben 

játszótéri eszközök felülvizsgálata 

játszótéri eszközök folyamatos karbantartása 

folyamatosan 

a PP egészségfejlesztési 
programelemének folyamatos 
megvalósítása minden óvodai 

csoportban 

a PP-ban meghatározottak 

folyamatosan 
játékos együttmozgás minden 

nap 

a csoportok tevékenységi terveiben meghatározott célokkal és 
tartalmakkal gondoskodunk minden gyermek, naponkénti 

mozgásfejlesztéséről, mozgásigényének kielégítéséről, a mozgás 
megszerettetéséről 

 
folyamatosan 

 

só-szoba, tornaszoba 

csoportbeosztás szerint 

illetve a szabad levegőn való 

tartózkodás 

összerendezett, harmonikus mozgás kialakítás érdekében közös 

mozgás, mozgásos játékok 
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14. A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

 

dátum 
TARTALOM 

hó nap 

folyamatosan  
szelektív hulladékgyűjtés a csoportokban: minden csoportban arra alkalmas 
hulladékgyűjtő van. 

folyamatosan  
szelektív hulladékgyűjtés: PET palackokat kizárólag elkülönítve, az óvoda 
folyosóján elhelyezett palackprést használva gyűjtünk, „levegőt” nem 
helyezünk a kukákba 

A használt elem gyűjtőt minden évben üríttetnünk kell, mert a szülők és a pedagógusok által 
szorgalmazott elemgyűjtés jól működik óvodánkban. 

 

15. Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

 

 

Intézményünk nemzetiségi neveléssel összefüggő programjairól, feladatairól 2022.06.07-én egy 
külön tájékoztatást készítettem Fenntartónk kérésére a „nemzetiségi előterjesztéshez”. 
 
A SZEOB Játékvár Óvodájában szlovén és német nemzetiségi nevelés 1-1 vegyes csoportban folyik. 
A nemzetiségi nevelés céja nyelvelsajátítás segítése, szokások, hagyományok ismertetése. A szlovén 
csoportban, a nemzetiségi nevelést, az anyaországból (Szlovénia) biztosított óvónő heti 2 
alkalommal személyes jelenlétével segíti. (minden szerda - péntek). Előnyt jelent a gyermekek 
további nyelvtanulásához, hogy csak szlovén anyanyelven kommunikálnak a gyermekekkel. 
 A nemzetiségi csoportokban a jeles napokhoz kapcsolódóan nemzetiségi hagyományokat, 
szokásokat elevenítenek fel. Az egész óvodai életben ismerkedhetnek a nemzetiségi nyelvvel, 
valamint a nyelvhasználat a szervezett tevékenységek során tudatosabban valósul meg.  
SZEOB Csillagvirág Tagóvodájában kizárólag magyar nyelven folyó cigány nemzetiségi nevelés folyik, 
a legfontosabb a gyermekek esélyegyenlőségének segítése, a társadalomba való integrálódás 
támogatása. 
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16. A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése 

 

VIZSGÁLATOK érintettek létszáma 

fogászati szűrés minden gyermek 

fejtetvességi szűrés : a védőnők rendszeres ellenőrzéseket, szűréseket 
végeznek, a szűrések, az esetlegesen szükséges intézkedések 
dokumentáltak 

minden gyermek 

egészségügyi vizsgálat: az iskola egészségügyre vonatkozó rendelet 
szerint ezek minden gyermeknél, szülői jelenlét mellett a védőnői 
szolgálatnál történnek meg, ők kezelik az „Óvodások egészségügyi 
törzslapját” 

minden gyermek 

rendszeres egészségügyi felügyelet szerződéssel Dr. Tőkés Emma 
gyermek szakorvos rendszeres orvosi ellátás igénybe vételét biztosítja 

szükség szerint, minden 
gyermek 

 
Nkt. 25. §  (5) A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók 
felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a 
gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében 
különösen, hogy az óvodába járó gyermek, évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és 
általános szűrővizsgálaton vegyen részt. 
Intézményünk e feladatait a lehetőségek maximális kihasználásával megvalósítja. 
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17. Összegzés, lehetőségek számbavétele.  

 

A beszámolóból jól látszik, hogy intézményünk évek óta folyamatos változásokon megy keresztül. 6 
éve igyekszem vezetői megbízatásomat hatékonyan, a törvényi előírásokat maximálisan betartva 
ellátni. A 6 év alatt egyre súlyosabb problémát jelent a személyi feltételek biztosítása, valamint az 
állandó személyi változással járó megnövekedett munkaügyi feladatok. Az utóbbi 2 évben sajnos a 
központi szabályzók is olyan „engedményeket” tettek, amikkel a szakmai színvonal megtartása 
nagyon nehéz. A pedagógusok hiánya egyre súlyosabb méretek ölt.  A következő nevelési évben 2 
fő pedagógus felmentési idejét tölti, nyugdíjazásuk miatt, valamint 4 nagyon fiatal családalapítás 
előtt álló kolléganőnk van. A GYED, GYES-en lévő kolléganők közül 1 kérte a közalkalmazotti 
jogviszonyának megszűntetését, 1 jelezte visszatérését. Az egyre súlyosabb probléma „orvoslására” 
megjelent egy központi „engedmény”, mely 2022. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig lehetővé 
teszi a nyugdíjas pedagógusok közalkalmazotti jogviszonyát nyugdíj mellett is.  A problémákat 
azonban nemcsak a pedagógushiány, hanem a vezetők hiánya is tetőzi, melyet már több 
alakalommal is jeleztem. A vezető beosztású kolléganők pótlásához vezetői szakvizsgával rendelkező 
kolléganő szükséges. Az SNI-s gyermekek folyamatosan növekvő létszáma és egyre súlyosabb 
mértékű, több területet érintő zavarai,  folyamatos pedagógiai asszisztens, hetente több órás külső 
speciális szakember jelenlétét igényli. A törvény és a Szakértői Bizottság írja elő az óvodák számára 
ezen speciális szakemberek biztosítását. 
Intézményünk mindent megtesz, hogy a gyermekek nevelése zökkenőmentesen működjön, hiszem, 
hogy továbbra is, együttes munkával, plusz feladatok vállalásával boldog, kiegyensúlyozott 
gyermekkort, biztonságos környezetet biztosítunk valamennyi ránk bízott kisgyermeknek. 
 

Szentgotthárd, 2022. augusztus 26.  

                                                                                               Varjuné Molnár Katalin 
            sk. 
                                                                                                         igazgató 

PH. 
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Legitimációs záradék 

Az intézményvezetői beszámoló megismerése és elfogadása 
 

Az intézményvezetői beszámolót a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsődék 
Egyesített Óvodák nevelőtestülete a 2022.év augusztus hó 26. napján tartott értekezletén a 
4./2022. sz. határozattal elfogadta. 
 
Kelt: Szentgotthárd, 2022. 08. 31. 
 

             
                                                                               Varjuné Molnár Katalin 

                                                                          sk. 
     igazgató 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tárgy: Beszámoló a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről  
  

ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület 2022. szeptember 14-i ülésére  

  
Tisztelt Képviselő-testület!  

  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az 
önkormányzat kötelező feladatává teszi a köztemetők kialakítását és fenntartását. Az 
önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és temetkezésről 
szóló 20/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) foglalkozik.  
  
A temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 39. §-a alapján Szentgotthárd 
Város Önkormányzata kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében látja el a közigazgatási 
területén lévő és tulajdonát képező alábbi köztemetők üzemeltetését és fenntartását:  
  

1. Szentgotthárd, Hunyadi úti temető  0181. hrsz. 15.830,00 m2  
0180. hrsz.    4.832,00 m2  
0201/4. hrsz.    9.783,00 m2  

2. Szentgotthárd, Rábafüzesi temető  2429. hrsz.    8.833,00 m2  
3. Szentgotthárd, Jakabházi temető  0498. hrsz.    1.287,00 m2  
4. Szentgotthárd, Rábatótfalui temető  3864. hrsz.    6.740,00 m2  
5. Szentgotthárd, Farkasfai temető  3223. hrsz.    2.960,00 m2  
6. Szentgotthárd, Zsidai temető   097/99. hrsz.    3.667,00 m2  
7. Szentgotthárd, Rábakethelyi temető  082. hrsz.    9.019,00 m2  
8. Szentgotthárd, Szent Erzsébet utca  

   Izraelita temető   919. hrsz.    2.936,00 m2  
Összesen: 65.934,00 m2  

   
A SZET Szentgotthárdi Kft. a Kegyeleti közszolgálati szerződés alapján 2013. január 1. 
napjától 15 éven keresztül látja el a szentgotthárdi temetők üzemeltetési, kegyeleti 
közszolgáltatási és temetkezési szolgáltatási feladatait.  
  
A SZET Szentgotthárdi Kft. beszámolójában (1. számú melléklet) részletezi az elmúlt évek 
temetési és halálozási adatait, a temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási 
tevékenységüket, a beruházásokat és fejlesztéseket, az általa elvégzett temetkezési 
szolgáltatási tevékenységet, valamint a temetőüzemeltetési bevételek és költségek alakulását 
2021. évre vonatkozóan. 
  
A temetők fenntartási és üzemeltetetési feladatai kapcsán vannak állandó problémák, 
amelyeken segíteni nem nagyon lehet. Az egyik az, hogy egy ilyen kis városban, mint 
Szentgotthárd hét temető van egymástól nagy távolságra így a feladat ellátása során ez többlet 
költségeket és többlet nehézséget jelent – ám ez biztosan így marad, mert városrészi 
temetőket nem szándékozunk megszüntetni – még ha ettől olcsóbb is lenne a 
temetőfenntartás. A másik ilyen a lakosságszám. Az való igaz, hogy a temetők nagy száma a 
kis lakosságszámmal nincs arányban, így a bevételt jelentő temetkezési szolgáltatás is 
kevesebb, mint amekkora lehetne jóval nagyobb lakosságszám esetén. Változtatni egyelőre 
ezen sem tudunk. Ez a két adott helyzet azonban az egész temetkezési ágazatot, kegyeleti 
szolgáltatást meghatározza – jogosak az ezzel kapcsolatos meglátások. 
  
Az ágazat bevételeit növelni kellene, hiszen olyan kezelendő költségnövekmények vannak a 
szolgáltatónál, mint a minimálbér 2022. január 01-vel történt emelkedése - ami szinte minden 
ebben az ágazatban dolgozót érint - az üzemanyag, az energiaárak nagyarányú növekedése. A 



jelentős költségnövekedést lehetne ellensúlyozni bizonyos szolgáltatások díjainak emelésével. 
Ezekre a szolgáltató javaslatokat is tesz. (javaslat az 1. számú melléklet, 5. pontjában 
olvasható) 
  
A köztemető fejlesztési terv elfogadása óta az alábbi felújítások, fejlesztések valósultak meg 
(2020-2021):  

Év  Fejlesztés  
   

Hunyadi úti régi temetőt érintő fejlesztések  
2020  Elöregedett, kiszáradt, balesetveszélyes fák kivágása (10 db)  
2020  Főbejárati kapu átépítése  

2021  Magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére külön 
sírhelytábla kijelölése  

2021  Észak-Déli fősétány mellé 29 db gömbkőris ültetése  
2021  Ravatalozó mellé 2 db előnevelt lombos fa ültetése  

Hunyadi úti új temetőt érintő fejlesztések  
2020  Raktárhelyiség kialakítása  
2020  Bejárat előtti fák metszése  
2020  Halotthűtő cseréje  
2021  Hunyadi út felőli két bejárati kapu felújítása  
2021  Tető beázásának és mohásodásának megszüntetése  
2021  Keleti oldali kerítés javítása  
2021  C és D parcella közötti sétány felújítás  
2021  Kerékpártároló kialakítása  

Rábafüzesi temetőt érintő fejlesztések  
2020  Kerítés felújítása  
2021  Kút felújítása  
2021  Temetőkapu zárhatóvá tétele  

Jakabházi temetőt érintő fejlesztések  
2021  Ravatalozó épületén ereszcsatorna kiépítése  
2021  Térkőburkolat javítása a ravatalozó előterében  

Rábatótfalui temetőt érintő fejlesztések  
2020  Új ravatalozó épületén javítási munkák  
2021  Konténer helyének térkövezése, körbeültetése tujákkal   
2021  Ravatalozó hátsó bejáratához térköves járda készítése  
2021  Ravatalozó mellé gömbkőris beszerzési és elültetési munkái  

Zsidai temetőt érintő fejlesztések  
2020  Bejáti kapu felújítása, zárhatóvá tétele  
2021  Elöregedett, kiszáradt fák kivágása (5 db)  
2021  Kerítés felújítása  

Farkasfai temetőt érintő fejlesztések  
2020  Temető hátsó kapujához zúzottköves út kialakítása  
2021  Zúzottköves parkoló kialakítása  

Rábakethelyi temetőt érintő fejlesztések  
2020  Parkolótábla kihelyezése  
2020  Nyugati oldali kapu és kerítés javítása  
2020  Déli oldalon található épület maradványainak elbontása  
2021  Északi oldali kerítés javítása  
2021  Parkoló kialakítás  

Minden temetőt érintő fejlesztések  



2021  Padok felújítása a temetőkbe  
  
  
A Járási hivatal is folyamatosan ellenőrzi a temetők fenntartását és üzemeltetését, amely során 
a Hivatal hiányosságokat, mulasztásokat is megállapíthat Az ellenőrzésre 2022. május 30-31-
én került sor. 
  
Összességében a SZET Szentgotthárdi Kft.-től kapott beszámoló jónak, előre mutatónak 
mondható, ami a felmerülő nehézségekkel megpróbál szembenézni, azokra megoldást találni.  
 
Díjmódosítás esetén a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) 
bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a díj megállapításakor ki 
kell kérnie a fogyasztók területileg illetékes (Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas 
Megyei Szervezete) érdek-képviseleti szervének véleményét. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
Kérem a SZET Szentgotthárdi Kft. Beszámoló a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről szóló 
előterjesztésének megtárgyalását, a beszámoló, a díjmódosításokra vonatkozó áremelési 
javaslat elfogadását. 
   
 

Határozati javaslat:  
 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzemeltető SZET 
Szentgotthárdi Kft.-nek a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről 2021. január 1-től 
2021. december 31-ig terjedő időszakra szóló beszámolóját  
„A” Variáció: elfogadja – beleértve a díjemelésre vonatkozó javaslatokat is. 
„B” Variáció: a következőkkel fogadja el: …….  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  
Szentgotthárd, 2022. szeptember 14.  
 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzemeltető SZET 
Szentgotthárdi Kft.-nek a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről 2021. január 1-től 
2021. december 31-ig terjedő időszakra szóló beszámolójában nevesített áremelési javaslatot 
elfogadja/ a következő kiegészítésekkel fogadja el:……… 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  
Szentgotthárd, 2022. szeptember 14.  
 

         
      Doncsecz András  
városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyezte:  
  
Dr. Dancsecs Zsolt  
jegyző  
  



  
 

1. sz. melléklet  
 
 

Beszámoló a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről 
2021. január 1-től 2021. december 31-ig  

terjedő időszakra 

A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. (továbbiakban: SZET) 
beszámolója a szentgotthárdi temetőkben 2021. évben végzett temetőüzemeltetési, kegyeleti 
közszolgáltatási tevékenységről, a bevételek és költségek alakulásáról, a megvalósult és 
tervezett fejlesztésekről, valamint halálozási adatokról, illetve a 2023-as évi tervezett 
díjszabásról. 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Társaságunk Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2013. január 1. napjától 15 éven 
keresztül végzi a szentgotthárdi temetőkben az üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási 
tevékenységet. E szerződés alapján végezzük a Város területén jelentkező temetkezési 
szolgáltatás tevékenységet is. 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet 55. § (3) bekezdése értelmében, ha a temető üzemeltetése 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján történik, az üzemeltető köteles a b) pont alapján 
az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente 
tájékoztatni. 

A fentiekre hivatkozva ezúton tájékoztatjuk Önöket a 2021. évi bevételekről, felmerült 
költségekről, melyet a szabályoknak megfelelően elkülönítetten kezelünk az egyéb 
tevékenységektől, valamint a temetők állapotát meghatározó felújítási, rekonstrukciós 
feladatokról. Ezen kívül tájékoztatjuk Önöket társaságunk által vezetett halálozási és temetési 
adatokról. 

Jelen beszámoló nem tér ki egy szentgotthárdi városrészen található temetőre, mert azt nem a 
SZET üzemelteti. Ez a jakabházi régi temető, melyet a helyi Jakabházi Faluszépítő és 
Hagyományőrző Egyesület tart rendben az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján. 
Egy pályázatnak köszönhetően a zsidótemető kerítése és kapuja a SZET kivitelezésében 
megújult, a régi elemek cserélésre kerültek. Az Önkormányzat a pályázatban vállalta 10 évig 
(2029-ig) a temető fenntartását, melyet a SZET Szentgotthárdi Kft lát el a Kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés módosítása szerint. 

  



1. Temetési és halálozási adatok: 
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statisztika 

2015. év 
JA

N
U

Á
R

 

FE
B

R
U

Á
R

 

M
Á

R
C

IU
S 

Á
PR

IL
IS

 

M
Á

JU
S 

JÚ
N

IU
S 

JÚ
L

IU
S 

A
U

G
U

SZ
T

U
S 

SZ
E

PT
E

M
B

E
R

 

O
K

T
Ó

B
E

R
 

N
O

V
E

M
B

E
R

 

D
E

C
E

M
B

E
R

 

 SA
JÁ

T
 

T
E

M
E

T
É

S 
V

Á
L

L
A

L
K

O
Z

Ó
S 

                

Koporsós 
(saját) 

3 5 2 1 2 4 2 1 2 2 6 4  34  

Koporsós 
(vállalk.) 

  1            1 

                

Hamvasztás 
(saját) 

3 5 6 3 2 3 4 3 12 9 5 4  59  

Hamvasztás 
(vállalk.) 

1 3 1 2   3 3  2 1    16 

                

Köztemetés(k
oporsós) 

               

Köztemetés 
(hamvas) 

2 5 3 2 1  1 2 3 4  1  24  

Hamvak 
postázása 

1 3  1  3   1 1  1  11  

Hamvak 
átadása 

   3 2 2 1  1 1    10  

Kórház 
beszáll., 
átadás 

2             2  

Összesen: 12 21 13 12 7 12 11 9 19 19 12 10  14
0 

17 

 
Összes temetés: 134 
Átadott hamvak: 21 
Kórházi átadás: 2 
Elhunytak száma: 157 
  



Temetőkre  
lebontott 
temetési 
statisztika 
2015. év JA

N
U

Á
R

 

FE
B

R
U

Á
R

 

M
Á

R
C

IU
S 

Á
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Á
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Ó

B
E

R
 

N
O

V
E

M
B

E
R

 

D
E

C
E

M
B

E
R

 

 Ö
SS

Z
E

SE
N

 

Hunyadi út 8 12 3 5 2 4 5 6 13 10 6 5  79 

Rábatótfalu   1 1  1      1  4 

Zsida  1 1 2   1   2 2   9 

Rábakethely  1 3   1 1  1 3 1   11 

Farkasfa  2 1    1 1      5 

Rábafüzes   2  1   1 2  1   7 

Jakabháza              0 

Vidék 1 2 2  2 1 2 1 1 2 2 3  19 

Összesen: 9 18 13 8 5 7 10 9 17 17 12 9  134 

  



Temetési 

statisztika 

2016. év 
JA

N
U

Á
R

 

FE
B

R
U

Á
R

 

M
Á

R
C

IU
S 

Á
PR

IL
IS

 

M
Á

JU
S 

JÚ
N

IU
S 

JÚ
L

IU
S 

A
U

G
U

SZ
T

U
S 

SZ
E

PT
E

M
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O
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Ó

BE
R

 

N
O

V
E

M
B

E
R

 

D
E

C
E

M
B

E
R

 

 SA
JÁ

T
 

T
E

M
E

T
É

S 
V

Á
L

L
A

L
K

O
Z

Ó
S 

                

Koporsós 
(saját) 

6 3 1 4 1 2 1 6 2 1 1 2  30  

Koporsós 
(vállalk.) 

1  1      2 1 1    6 

                

Hamvasztás 
(saját) 

5 5 10 7 3 5 4 3 6 4 8 3  63  

Hamvasztás 
(vállalk.) 

1 2 3 1  1  2 3 1  1   15 

                

Köztemetés(
koporsós) 

               

Köztemetés 
(hamvas) 

1  1 3 1  1 1  3  2  13  

Hamvak 
postázása 

 1  2  1        4  

Hamvak 
átadása 

 2    2 1 3 2     10  

Kórház 
beszáll., 
átadás 

 1  2          3  

Összesen: 14 14 16 19 5 11 7 15 15 10 10 8  12
3 

21 

 
Összes temetés: 127 
Átadott hamvak: 14 
Kórházi átadás: 3 
Elhunytak száma: 144 

 



Temetőkre  
lebontott 
temetési 
statisztika 
2016. év JA

N
U

Á
R

 

FE
B

R
U

Á
R
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Á

R
C

IU
S 
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Á
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Ó
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E
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N
O

V
E

M
B

E
R

 

D
E

C
E

M
B

E
R

 

 Ö
SS

Z
E

SE
N

 

Hunyadi út 6 4 13 10 3 4 4 3 4 6 4 4  65 

Rábatótfalu 3 1 1   1   1  1   8 

Zsida  1    1  1  1 1 1  6 

Rábakethely 3 1 1 2  1 2 2 3  1 2  18 

Farkasfa 1       1  1 1   4 

Rábafüzes  1  1 1   3 2 2 1 1  12 

Jakabháza               

Vidék 1 2 1 2 1 1  2 3  1   14 

Összesen: 14 10 16 15 5 8 6 12 13 10 10 8  127 

  



Temetési 

statisztika 

2017. év 
JA

N
U

Á
R

 

FE
B

R
U

Á
R

 

M
Á

R
C

IU
S 

Á
PR

IL
IS
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Á
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Ó
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V
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E

C
E

M
B

E
R

 

 SA
JÁ

T
 

T
E

M
E

T
É

S 
V

Á
L

L
A

L
K

O
Z

Ó
S 

                

Koporsós 
(saját) 

4 8 3 5 4 1 2 1 3 2 1 4  38  

Koporsós 
(vállalk.) 

1    1 3         5 

                

Hamvasztás 
(saját) 

6 2 6 7 4 6 4 4 7 6 6 3  61  

Hamvasztás 
(vállalk.) 

2 3 2  2  2  5 1  1   18 

Exhumálás       1         

Köztemetés(
koporsós) 

               

Köztemetés 
(hamvas) 

2 1 6  2  2 1 2  1   17  

Hamvak 
postázása 

 1 2 1 1 2  1 1  1   10  

Hamvak 
átadása 

1 2     1     1  5  

Kórház 
beszáll., 
átadás 

 1    2    1  1  5  

Összesen: 16 18 19 13 14 14 12 7 18 10 9 10  13
7 

23 

 
Összes temetés: 139 
Átadott hamvak: 15 
Kórházi átadás: 5 
Exhumálás: 1 
Elhunytak száma: 160 
 



Temetőkre  
lebontott 
temetési 
statisztika 
2017. év JA

N
U
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R

 

FE
B

R
U

Á
R

 

M
Á

R
C

IU
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Á

JU
S 

JÚ
N

IU
S 

JÚ
L

IU
S 

A
U

G
U

SZ
T

U
S 

SZ
E

PT
E

M
B

E
R

 

O
K

T
Ó
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D
E

C
E

M
B

E
R

 

 Ö
SS

Z
E

SE
N

 

Hunyadi út 9 5 11 5 8 5 5 5 8 2 6 3  72 

Rábatótfalu 1 3 1  1 1   2 2  3  14 

Zsida  2 1 1 2     1 2    9 

Rábakethely 1 1  2   1  3 1 1   10 

Farkasfa 2   1 1  1  1   1  7 

Rábafüzes  1 1   1 2       5 

Jakabháza              0 

Vidék 2 2 3 3 2 3 1 1 2 2 1 1  23 

Összesen: 15 14 17 12 14 10 10 6 17 9 8 8  140 

  



Temetési 

statisztika 

2018. év 
JA

N
U

Á
R

 

FE
B

R
U

Á
R

 

M
Á
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C

IU
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Á
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IL
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Ó
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T
 

T
E

M
E

T
É

S 
V

Á
L

L
A

L
K

O
Z

Ó
S 

                

Koporsós 
(saját) 

3 5 3 3 2 1 1 2 2   2  24  

Koporsós 
(vállalk.) 

  1  1  2        4 

                

Hamvasztás 
(saját) 

5 1 8 7 2 4 3 7  6 4 9 4  60  

Hamvasztás 
(vállalk.) 

2  1 2   1 1 1  2    10 

Elhunyt 
átadása kop. 

           1  1  

Köztemetés(
koporsós) 

               

Köztemetés 
(hamvas) 

  2  2 1 2 1    2  10  

Hamvak 
postázása 

1 1 1 1 2  1 2 2     11  

Hamvak 
átadása 

1 2 1 1   1 1 5 1  1  14  

Kórház 
beszáll., 
átadás 

1 1            2  

Összesen: 13 10 17 14 9 6 11 14 16 5 11 10  12
2 

14 

 
Összes temetés: 109 
Átadott hamvak: 25 
Kórházi átadás: 2 
Exhumálás: 1 
Elhunytak száma: 137 
 



Temetőkre  
lebontott 
temetési 
statisztika 
2018. év JA

N
U
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B
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R
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Á
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C

IU
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M
B

E
R

 

 Ö
SS

Z
E

SE
N

 

Hunyadi út 6 4 7 4 6 4 5 8 3 3 7 6  63 

Rábatótfalu   1 1    1    1  4 

Zsida 1 1 1    1 1  1 1    7 

Rábakethely 3  4   1 1  1     10 

Farkasfa  1 1 1 1      1   5 

Rábafüzes    2   1  1  1   5 

Jakabháza              0 

Vidék   1 4  1 1 1 3  2 1  14 

Összesen: 10 6 15 12 7 6 9 11 9 4 11 8  108 

  



Temetési 

statisztika 

2019. év 
JA

N
U

Á
R

 

FE
B

R
U

Á
R

 

M
Á

R
C

IU
S 

Á
PR

IL
IS
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Á
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Ó
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T
 

T
E

M
E

T
É

S 
V

Á
L

L
A

L
K

O
Z

Ó
S 

                

Koporsós 
(saját) 

1 7 2 4 1 6 3 3 3 0 4   34  

Koporsós 
(vállalk.) 

1 2             3 

                

Hamvasztás 
(saját) 

10 9 12 10 4 5 9 7 5 8 4   83  

Hamvasztás 
(vállalk.) 

3  1 2   2  3  2    13 

Elhunyt 
átadása kop. 

           1  1  

Köztemetés(
koporsós) 

               

Köztemetés 
(hamvas) 

1 1 3 1 1  2 1  1 1   12  

Hamvak 
postázása 

 2 1 1  1  1 1 1 1   9  

Hamvak 
átadása 

 1 2     1      4  

Kórház 
beszáll., 
átadás 

               

Összesen: 16 20 21 18 6 12 16 13 14 10 12   14
2 

16 

 
Összes temetés: 145 
Átadott hamvak: 13 
Kórházi átadás: 0 
Exhumálás: 0 
Elhunytak száma: 158 
 



Temetőkre  
lebontott 
temetési 
statisztika 
2019. év JA

N
U
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R

 

FE
B

R
U

Á
R

 

M
Á

R
C

IU
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Á
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Ó
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M
B

E
R

 

 Ö
SS

Z
E

SE
N

 

Hunyadi út 12 8 14 9 4 4 10 7 11 4 7   90 

Rábatótfalu  1   1  1  1 1 1   6 

Zsida    1  1        2 

Rábakethely  3 2 2  1 2   1 3   14 

Farkasfa    3    1 2     6 

Rábafüzes  1      2  1    4 

Jakabháza 1      1       2 

Vidék 3 4 2 2 1 5 2 1  2    22 

Összesen: 16 17 18 17 6 11 16 11 14 9 11   146 

  



Temetési 

statisztika 

2020. év 
JA

N
U

Á
R

 

FE
B

R
U

Á
R

 

M
Á

R
C

IU
S 

Á
PR

IL
IS

 

M
Á

JU
S 

JÚ
N

IU
S 

JÚ
L

IU
S 

A
U

G
U

SZ
T

U
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SZ
E

PT
E

M
BE
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K
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Ó

BE
R

 

N
O

V
E

M
B

E
R

 

D
E

C
E

M
B

E
R

 

 SA
JÁ

T
 

T
E

M
E

T
É

S 
V

Á
L

L
A

L
K

O
Z

Ó
S 

                

Koporsós 
(saját) 

4 2 3 1 1 1 1 6 6 2 7 8  42  

Koporsós 
(vállalk.) 

       1  1 1    3 

                

Hamvasztás 
(saját) 

8 6 7 8 3 5 8 3 11 7 14 6  86  

Hamvasztás 
(vállalk.) 

   1 1  2 2 1      7 

Elhunyt 
átadása kop. 

               

Köztemetés(
koporsós) 

             0  

Köztemetés 
(hamvas) 

3 1 2 3 1  2  1  1   14  

Hamvak 
postázása 

1       1      2  

Hamvak 
átadása 

2 2  1  1  1  1 2 1  11  

Kórház 
beszáll., 
átadás 

             0  

Összesen: 18 11 12 14 6 7 13 14 19 11 25 15  15
5 

10 

 
Összes temetés: 152 
Átadott hamvak: 13 
Kórházi átadás: 0 
Exhumálás: 0 
Elhunytak száma: 165 
 



Temetőkre  
lebontott 
temetési 
statisztika 
2020. év JA

N
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Ó
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M
B

E
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 Ö
SS

Z
E

SE
N

 

Hunyadi út 10 5 8 9 4 2 7 7 8 2 12 2  76 

Rábatótfalu 1 1  1 1 3 1    1   9 

Zsida  1    1     1  4   7 

Rábakethely 4 1  1 1   2 2   2  13 

Farkasfa   1        1   2 

Rábafüzes   1      1 1    3 

Jakabháza        1        1 

Vidék 1 1 1 2  1 5 4 7 7 7 10  46 

Összesen: 16 9 11 13 6 7 13 14 19 10 25 14  157 

  



Temetési 

statisztika 

2021. év 
JA

N
U

Á
R

 

FE
B

R
U

Á
R

 

M
Á

R
C

IU
S 

Á
PR

IL
IS
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Á

JU
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N
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Ó
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Á
L

L
A

L
K

O
Z

Ó
S 

                

Koporsós 
(saját) 

7 5 2 7 4 5 6 4 8 8 5 6  67  

Koporsós 
(vállalk.) 

               

                

Hamvasztás 
(saját) 

13 12 13 10 8 7 7 13 15 7 12 17  13
4 

 

Hamvasztás 
(vállalk.) 

 1  1 2  2        6 

Elhunyt 
átadása kop. 

               

Köztemetés(
koporsós) 

             0  

Köztemetés 
(hamvas) 

3 3 2  2 3 2    1 1  17  

Hamvak 
postázása 

3 3 1 1     1  1   10  

Hamvak 
átadása 

2 1 2 1  2  2 1   1  12  

Kórház 
beszáll., 
átadás 

             0  

Összesen: 28 25 20 20 16 17 17 19 25 15 19 25  24
0 

 

 
Összes temetés: 224 
Átadott hamvak: 22 
Kórházi átadás: 0 
Exhumálás: 0 
Elhunytak száma: 246 
 



Temetőkre  
lebontott 
temetési 
statisztika 
2021. év JA

N
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Z
E
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Hunyadi út 14 9 6 7 7 11 9 3 6 4 8 8  92 

Rábatótfalu  1  1 1       1  4 

Zsida     2           2 

Rábakethely 1 1 2  1 2 2 1 3 1 1 3  18 

Farkasfa         2  1   3 

Rábafüzes 1 1  1   1 1 1  1   7 

Jakabháza                0 

Vidék 5 9 9 9 5 4 5 12 11 10 7 12  98 

Összesen: 21 21 17 18 16 17 17 17 23 15 18 24  224 

  



2. Temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási tevékenység: 
Társaságunk a temetőüzemeltetési tevékenysége során a szerződésben vállalt kötelezettségeit 
teljesítette, folyamatosan ellátta a temetőgondnoksággal együtt járó, alábbi kötelező 
temetőfenntartási feladatait: 

- meghatározza a temetkezési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozási 
tevékenységek ellátásának temetői rendjét; 

- a helyi rendelet alapján elvégzi a temetkezési tevékenységet; 
- megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt, 

és erről a temetőlátogatókat tájékoztatja; 
- biztosítja a temetők rendeltetésszerű használatához szükséges építmények (pl.: 

ravatalozók) és ezek technikai berendezései (pl.: tárolók és hűtők), valamint a temető 
egyéb közcélú létesítményei (infrastrukturális), továbbá közcélú zöldfelületei 
karbantartását, és működteti azokat: 

o füves területek kaszálása szükség szerint, de évente legalább 5 alkalommal, 
o murvás felületű utak karbantartása, 
o kerítés rendszeres karbantartása, 
o fák és bokrok nyesése, indokolt esetben kivágása, 
o halottak napjára a köztemetők általános rendbetétele, 
o koszorúzások alkalmával az érintett környék rendbetétele, 
o temető területén vízvételi helyek üzemképes állapotban tartása, 
o ravatalozók és technikai berendezései karbantartása, javítása, előírt módon és 

gyakorisággal történő fertőtlenítése, helyiségek festése és mázolása, 
o csoportos sírhelyek gondozása; 

- gondoskodik a temetőbe szállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, 
zárását; 

- jogszabályokban előírt kötelező temetői nyilvántartások vezetése és megőrzése; 
- kijelöli a temetési helyeket; 
- elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság-

mentesítését és a hóeltakarítást; 
- összegyűjti és elszállítja a hulladékot, amellyel kapcsolatos valamennyi költség a 

szolgáltatót terheli; 
- gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 
- összehangolja a temetői létesítmények használatával kapcsolatos szolgáltatói 

tevékenységeket; 
- Megrendelő részére az ellenőrzést és a nyilvántartásokba történő betekintést lehetővé 

teszi, a parcella kialakítására, bezárására és nyitásra igény szerint javaslatot készít; 
- temetkezési szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében ügyeletet biztosít; 
- ellenjegyzi az engedélyköteles síremlékek építési engedélyeit. 

65.934 m2-nyi temetőterületet kellett üzemeltetnünk, illetve fenntartanunk nettó 10.800.000 
forintból. Ez jelentős előrelépés az előző évekhez képest, de a fenntartásra fordítható 164 
forintos nettó négyzetméterár se sok mindenre elegendő. Ebből az összegből talán a füvet 
lehet lenyírni az előírt 5 alkalommal. Ezzel szemben 2021-ben 8 alkalommal történt fűnyírás. 

Hasonló nagyságú városok nagyságrenddel többet költenek a temetőik üzemeltetésére és 
fenntartására. A koronavírus járvány miatt kiadott kormányrendelet szerint nem lehetett az 
üzemeltetéshez kapcsolódó önkormányzati rendeletben meghatározott díjakon emelni. Ez 
miatt stagnált az üzemeltetésből származó bevétel, pedig a költségek (hulladékelszállítás, 
munkabér, üzemanyag, takarítószer, szolgáltatási és anyagdíjak) folyamatosan nőttek. A 



befolyt összeg éppen csak a fűnyírásra és sövénynyírásra lenne elegendő, de jutnia kell az 
egyik legnagyobb üzemeltetési költségre a hulladékelszállításra. Sajnos a 2021-es évben a 
szolgáltató több, mint 5 %-kal megemelte a temetőkben keletkezett hulladék elszállításának és 
ártalmatlanításának díját 2021. január 1-től, mely nagy terhet ró ránk. (2022. január 1-től 6 %) 
Megpróbáljuk az elszállítandó hulladék mennyiségét csökkenteni és így talán elegendő lesz 2 
millió forint a kiadásra. Sajnos ehhez még hozzájön a városrészi temetőkből beszállított 
hulladék logisztikai költsége, mely nagyságrendileg 1 millió Forint. Nyilván vannak az egyéb 
kegyeleti szolgáltatásokból bevételek és ezeknek a nyeresége, valamint a temetések számának 
növekedése miatt talán eredményesen tudjuk zárni az évet. 

A bruttó 13.716.000 Forint tulajdonképpen 2 ember foglalkoztatását sem teszi lehetővé a 
2900 Forintos rezsidíjon és akkor még nem jut egyéb anyagköltségre (üzemanyag, damil, 
festék, tisztító- és fertőtlenítő szerek stb.), ráadásul két ember nem tudná ellátni közel sem az 
előírt feladatokat. 

Célunk a bevételek további növelése, mert költséget csökkenteni nem nagyon lehet a jelenlegi 
gazdasági helyzetben és akkor még nem is tudjuk, hogy milyen brutális rezsiárak lesznek. 
Szükséges az év eleji áremelésen felül a rendeletben meghatározott fix díjak emelése is, így 
talán még többen hozzá tudnak járulni a temetők megfelelő szintű fenntartásához. 
Költségcsökkentést már a dolgozók számának további csökkentésével nem tudunk elérni, 
hiszen a minimálisan szükséges létszámmal kell megoldanunk az esetlegesen felmerülő 
feladatokat. Az alacsony létszám miatt nehézséget okoz az ügyeleti idő beosztása és ellátása 
is. Bizonyos esetekben szükség van már a biztonságos feladatellátáshoz dolgozók 
áthelyezésére a Parkfenntartási ágazatból. A létszámhiány elsősorban a koporsós temetéseknél 
okoz problémát. Ezen fajta búcsúzási mód sajnos egyre ritkább, napjainkban már csak a 
temetések 27 %-a hagyományos, és már csak a falusias településeken jellemző. A kegyeleti 
szolgáltatás ellátásához, mindenképpen szükség van 1 fő irodai ügyintézőre, 2 főre a 24 órás 
ügyelet ellátásához, és a koporsós temetésnél is kell a 4-5 fős létszám. Ahhoz, hogy 
temetkezéssel és temetőüzemeltetéssel foglalkozhassunk szükséges 1 fő, akinek megvan a 
temetkezéshez szükséges végzettsége, és 1 fő kertész végzettségű dolgozóra, valamint az 
ügyvezetőnek is meg kell, hogy legyen 2019. július 1-től a temetkezési szolgáltatás 
szakképesítése. Ezen végzettségek hiányában a Járási hivatal visszavonja a szolgáltatások 
elvégzéséhez szükséges engedélyeket. 

2021-ben a temetkezési ágazatban összesen 7 fő dolgozott, ebből 6 főállásban és 1 megbízási 
szerződéssel. Dolgozóink egy részével megszűnt a munkakapcsolat és helyettük nehéz új 
megbízható munkatársakat felvenni. A temetkezési ágazat nem vonzó munkahely, elég nagy a 
fizikai és a pszichés megterhelés is, ráadásul a fizetés pedig amit nyújtani tudunk, csak 
minimálbér közeli.  

2021-ben a SZET temetkezési ágazata már lényegesen kevesebb órát töltött üzemeltetéssel 
(4.841,5 óra), mint kegyeleti tevékenységgel (22.640 óra) az egyre növekvő számú temetések 
miatt. Ebből is látszik, hogy törekedtünk a két óraszám megfordítására, ami sikerült is, mert a 
SZET 2900 forintos rezsi óradíjával 16.112.132 Forintba került az üzemeltetés. A 16.654.470 
Forintos bevétellel minimális nyereséget értünk el. 

  



3. Beruházások, fejlesztések: 
 

A SZET 9 éve 2013. január 1-től végzi a szentgotthárdi temetők üzemeltetését. Az azóta eltelt 
időszakban néhány fejlesztést sikerült megvalósítani az Önkormányzat segítségével. 
A rábatótfalui temetőben lévő ravatalozó építése volt az elmúlt évek legnagyobb beruházása. 
2018-ban kihelyezésre került minden temetőhöz egy információk közlésére alkalmas zárható 
tájékoztató felület, továbbá beszerzésre és elhelyezésre kerültek 1100 literes hulladékgyűjtő 
edények a temetők rendezettebbé tétele miatt. Ez már akkor is, több mint 1 millió Forintos 
költséget jelentett. 

2019-ben felmértük a Szentgotthárdon lévő temetők állapotát, és az alábbi karbantartási, 
fenntartási, felújítási és fejlesztési javaslatokat tettük, melyet a képviselő testület elfogadott. 
Az eltelt idő és a közben felmerült igények miatt szükséges lenne a táblázat aktualizálása. 

 A munkákhoz az önkormányzat 2021-ben 15 millió Forintot biztosított: 

Szentgotthárd Hunyadi úti új temető 

Rövidtávú fejlesztési 
javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 
javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok fejlesztési 
javaslatok (5-10 év) 

Főbejárati kapu felújítása Mészkőzúzalékos utak 
felújítása 

Ravatalozóépület külső és 
belső burkolatainak felújítása 

Tuskók kiszedése Urnakripta parcella 
kialakítása 

Kellékraktár kialakítása 

Temető és vasút közötti 
terület parkolókénti 
kialakítása 

Keleti oldali kerítésnél 
drótfonat és tartóoszlopok 
cseréje 

Térkőburkolat készítése, 
illetve felújítása a ravatalozó 
előtt 

Kerékpártároló felújítása Harangláb festése és javítása Fűtés korszerűsítés elvégzése 

Padok felújítása és új padok 
kihelyezése 

Bemutatóterem bővítése és 
irodahelyiség felújítása 

Ravatalozóépület előtt fedett 
tér kialakítása 

Tujasor és fasor ültetése Gépészeti felújítás Parkoló felújítása, bővítése 

Halotthűtő cseréje Belső festés Akadálymentesítés 

Elöregedett és 
balesetveszélyes fák kivágása 

Déli oldali tujasor felújítása 
és a kerítés cseréje 

Elöregedett és 
balesetveszélyes fák kivágása 

Ravatalózóépület beázásának 
megszüntetése 

Ravatalozó drapériáinak és 
berendezési tárgyainak 
cserélése 

Meglévő melléképület 
felújítása 

Mészkőzúzalékos út 
kialakítása 

Új urnafal építése Mészkőzúzalékos utak 
felújítása 

  



Szentgotthárd Hunyadi úti régi temető 

Rövidtávú fejlesztési 
javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 
javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok fejlesztési 
javaslatok (5-10 év) 

Főbejárati kapu felújítása Tujasor és fasor ültetése Mészkőzúzalékos utak 
felújítása 

Padok felújítása és új padok 
kihelyezése 

Nyugati oldali kerítés 
drótfonat és tartóoszlopok 
cseréje 

Ravatalozóépület átépítése 
urna-csarnokká, illetve 
felújítása 

Mészkőzúzalékos utak 
felújítása 

Halotthűtő cseréje Kerítés felújítása 

Elöregedett és 
balesetveszélyes fák kivágása 

Új parcellák kialakítása Elöregedett és 
balesetveszélyes fák kivágása 

Új parcella kialakítása Mészkőzúzalékos utak 
felújítása 

Tujasor és fasor ültetése 

Tujasor és fasor ültetése Vízvezeték kiépítése  

 

Rábatótfalu temető 

Rövidtávú fejlesztési 
javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 
javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok fejlesztési 
javaslatok (5-10 év) 

Régi ravatalozóépület 
elbontása 

Halotthűtő beszerzése Parkoló felújítása 

Tujasor visszanyírása Tujasor visszanyírása Kerítés felújítása 

Ravatalozó ajtajának javítása Tujasor és fasor ültetése Mészkőzúzalékos utak 
felújítása 

Ravatalozó hátsó ajtajához 
járda készítése 

Padok felújítása és új padok 
kihelyezése 

Tujasor és fasor ültetése 

Hulladékgyűjtő 
környezetének rendezése 

Régi kapu felújítása Új parcella kialakítása 

Régi kapu útjának felújítása   

  



Zsida temető 

Rövidtávú fejlesztési 
javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 
javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok fejlesztési 
javaslatok (5-10 év) 

Kapu felújítása és zárhatóvá 
tétele 

Ravatalozó elbontása és új 
építése 

Parkolók felújítása 

Ravatalozóépület 
megerősítése statikailag 

Út melletti kerítés teljes 
felújítása 

Tujasor és fasor ültetése 

Padok felújítása és új padok 
kihelyezése 

Mészkőzúzalékos utak 
felújítása 

Kerítés felújítása 

 Tujasor és fasor ültetése  

 
Rábakethely temető 

Rövidtávú fejlesztési 
javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 
javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok fejlesztési 
javaslatok (5-10 év) 

Parcellakiosztás, térkép és 
parcellakönyv elkészítése 

Elöregedett és 
balesetveszélyes fák kivágása 

Új parkoló kialakítása a 
Felső útról megközelítve 

Új parcellák kialakítása Tujasor és fasor ültetése Tujasor és fasor ültetése 

Elöregedett és 
balesetveszélyes fák kivágása 

Ravatalozóépület és 
környezetének, teljes 
felújítása 

Térkőburkolat építése és 
felújítása 

Tujasor és fasor ültetése Parkoló felújítása Kerítés felújítása 

Régi tároló elbontása Oldalsó kapu felújítása Hátsó út kialakítása 

Padok felújítása és új padok 
kihelyezése 

Halotthűtő cseréje Elöregedett és 
balesetveszélyes fák kivágása 

 
Farkasfa temető 

Rövidtávú fejlesztési 
javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 
javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok fejlesztési 
javaslatok (5-10 év) 

Kapu zárhatóvá tétele és 
felújítása 

Ravatalozóépület külső és 
belső festése 

Ravatalozóépület 
cserépfedésének cserélése 

Tujasor és fasor ültetése Kerítés felújítása Tujasor és fasor ültetése 

Padok felújítása és új padok 
kihelyezése 

 Padok felújítása és új padok 
kihelyezése 

  



Rábafüzes temető 

Rövidtávú fejlesztési 
javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 
javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok fejlesztési 
javaslatok (5-10 év) 

Kapu zárhatóvá tétele és 
felújítása 

Ravatalozóépület teljeskörű 
felújítása 

Elöregedett és 
balesetveszélyes fák kivágása 

Tujasor és fasor ültetése Kerítés felújítása Tujasor és fasor ültetése 

Padok felújítása és új padok 
kihelyezése 

Hátsó parcellához vízvételi 
hely kialakítása 

Padok felújítása és új padok 
kihelyezése 

Belső út kiépítése Parkoló kialakítása  

 
Jakabháza temető 

Rövidtávú fejlesztési 
javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 
javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok fejlesztési 
javaslatok (5-10 év) 

Kapu zárhatóvá tétele és 
felújítása 

Parkoló felújítása Ravatalozóépület külső és 
belső festése 

Ravatalozóépületen 
ereszcsatorna kiépítése 

Vízvezeték kiépítése Kerítés felújítása 

Térkőburkolat javítása Mellékhelyiség kialakítása Tujasor és fasor ültetése 

 
4. Temetkezési szolgáltatási tevékenység: 

 
Társaságunk a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződésben vállalt temetkezési szolgáltatási, 
kegyeleti közszolgáltatási feladatait az elmúlt évben is jó színvonalon biztosította. Mindig 
törekedtünk a kegyeletteljes, precíz, pontos munkavégzésre. 
A szolgáltatások elvégzéséhez biztosítottuk a megfelelő létszámot és a szükséges tárgyi 
eszközöket, (gépjárművek, hangosító berendezések, koporsóleeresztő szerkezet). Nagy 
hangsúlyt fektettünk a teljeskörű szolgáltatás biztosítására, valamint a munkavállalóink 
megjelenésére, és a munkavédelmi előírások betartására, betartatására. Dolgozóinknak 
egységes formaruhát és munkaruhát biztosítunk. 
A felvételi irodánknál lévő felújított bemutatótermünkben törekedtünk a kegyeleti termékek 
színvonalas bemutatására és a megfelelő választék kialakítására. A termékválaszték 
összeállításánál ügyeltünk, hogy alacsonyabb és magasabb árfekvésű kellékek is 
megtalálhatóak legyenek. 
A lakosság részéről felmerült hamvasztási igényeket gyorsan és zökkenőmentesen elégítettük 
ki. 
A 2021-es évben 224 temetést végeztünk Szentgotthárdon és környékén, mely 67-el több az 
előző évinél. Ez most a bevétel növekedését eredményezte, de ez egy olyan tényező, melyre 
nincs befolyásunk. Hagyományos temetés 67, közköltséges temetés 17, hamvasztásos temetés 
140 volt. 



A SZET 2021. évben a szentgotthárdi temetőkön kívül 20 km-es körzetben végzett 
rendszeresen temetkezési szolgáltatást. 
2013. január óta először 2017. év végén, majd 2019. év végén kezdeményeztük a temetkezési 
szolgáltatási díjak módosítását, az azóta is folyamatosan növekvő költségeink miatt (bér- és 
járulékköltség, valamit rezsiköltségek). A szolgáltatás színvonalának fenntartásához és 
emeléséhez mindenképp szükséges volt díjak felülvizsgálata és megemelése, de sajnos 
szükséges az árak folyamatos karbantartása az emelkedő költségek miatt. 

5. A temetőüzemeltetési bevételek és költségek alakulása: 
 

SZET Szentgotthárdi Kft. 
Temetkezési Ágazat 

Tényadatok 
2021.01.01-2021.12.31. 

 Temető 
kegyeleti 

szolgáltatás 

Temető 
üzemeltetés 

Anyagköltség (üzemanyag, víz, villany stb.) 1.393.467 1.527.201 

Igénybe vett szolgáltatás (hulladék, telefon, posta stb.) 312.402 1.621.635 

Egyéb szolgáltatások (hatósági-, igazgatási és illeték 
díj) 
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Személyi jellegű ráfordítás (bér + járulék, egyéb 
kifizetés) 

21.373.833 7.621.922 

Értékcsökkenési leírás 139.313 775.711 

Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítása 15.095.919  

Felosztott költség 16.507.559 4.565.381 

Költségek 38.314.984 11.546.751 

Árbevétel és egyéb bevételek 63.088.807 16.654.470 

EREDMÉNY 8.266.264 542.338 

 

A táblázatokból kitűnik, hogy az üzemeltetési költségek végre alatta maradtak a 
szentgotthárdi temetőfenntartásból, üzemeltetésből képződött árbevételeknek. A 
szentgotthárdi temetők működőképességének megőrzése érdekében Társaságunk az 
üzemeltetésből származó nyereséget a temetők fejlesztésére fordítja. 

Véleményünk szerint szükséges lenne a minimálbéremelkedéssel megegyező, rendeletben 
szereplő díjtételek emelésére, hogy a temetkezési ágazat biztonsággal tudjon működni. 

Emelni szükséges a sírhelymegváltási, létesítményhasználati, szolgáltatási és halotthűtési 
díjakat a temetők működtetése szempontjából. 

  



Annak érdekében, hogy a SZET Szentgotthárdi Kft. a következő évben is megfelelően el tudja 
látni Szentgotthárd temetőinek üzemeltetetését, az alábbi áremelési javaslatot tesszük: 

Díjtáblázat a 20/2019. (IX.20.) számú önkormányzati rendelet alapján 
Sírhelymegváltási díjak a szentgotthárdi temetőkben: 
  Nettó Ft Bruttó Ft 
  2020-22 2023 2020-22 2023 
Egyes sírhely 25 évre 10 000 12 000 12 700 15 240 
Kettes sírhely 25 évre 20 000 24 000 25 400 30 480 
Gyermek sírhely 25 évre 5 000 6 000 6 350 7 620 
Kettes sírbolthely (kripta) 60 évre 120 000 120 000 152 400 152 400 
Négyes sírbolthely (kripta) 60 évre 160 000 160 000 203 200 203 200 
Hatos sírbolthely (kripta) 60 évre 200 000 200 000 254 000 254 000 
Urnafülke (kettes kolombárium) 20 évre 12 000 14 000 15 240 17 780 
Urnafülke (kettes kolombárium) 10 évre 6 000 7 000 7 620 8 890 
Urnafülke (kolombárium) 20 évre 10 000 12 000 12 700 15 240 
Urnafülke (kolombárium) 10 évre 5 000 6 000 6 350 7 620 
Urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 20 évre 15 000 20 000 19 050 25 400 
Urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 10 évre 7 500 10 000 9 525 12 700 
Temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által 
biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak:       
  Nettó Ft Bruttó Ft 
  2020-22 2023 2020-22 2023 
a.) A temetői létesítmények igénybevételéért 
fizetendő díj 25 000 25 000 31 750 31 750 
b.) Felügyeleti díj (11. § (4) bekezdés esetén) 
/alkalom 10 000 10 000 12 700 12 700 
c.) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatás         
igénybevételéért fizetendő díj:         
Hűtő használati díj /nap 3 500 4 500 4 445 5 715 
Ravatalozás /alkalom 15 000 15 000 19 050 19 050 
Halott-szállítás a ravataltól a sírig gyászkocsival 
/alkalom 8 000 8 000 10 160 10 160 
Urnaelhelyezés /alkalom 10 000 10 000 12 700 12 700 
Sírásás (koporsós temetés esetén) /db 25 000 40 000 31 750 50 800 
Sírhelynyitás (koporsós temetés esetén) /db 20 000 25 000 25 400 31 750 
Sírhelynyitás (zárt kripta esetén) /db 20 000 25 000 25 400 31 750 
Sírhelynyitás (zárt urnakripta esetén) /db 5 000 6 000 6 350 7 620 
Urnasírhely nyitás /db 5 000 6 000 6 350 7 620 
Sírbahelyezés /db 6 000 6 000 7 620 7 620 
Visszahantolás /db 20 000 25 000 25 400 31 750 
Újratemetés a megrendelő igénye szerint, a jelen 
  táblázatban szereplő tételek összege 
Exhumálás   
0-5 év között elhunyt esetén 45 000 60 000 57 150 76 200 
6-10 év között elhunyt esetén 40 000 55 000 50 800 69 850 
11-15 év között elhunyt esetén 35 000 50 000 44 450 63 500 
16 év felett elhunyt esetén 30 000 45 000 38 100 57 150 



A köztemetőkben vállalkozásszerűen építési, 
felújítási munkát végzők által fizetendő       
temető-fenntartási hozzájárulás díjai:         
  Nettó Ft Bruttó Ft 
  2020-22 2023 2020-22 2023 
Sírbolt, síremlék tisztítás, betűvésési munkák 3 000 3 000 3 810 3 810 
Sírbolt, síremlék állítás, egyéb munkák esetén 10 000 10 000 12 700 12 700 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A SZET Szentgotthárdi Kft. ez évben is törekedett arra, hogy mindent megtegyen annak 
érdekében, hogy Szentgotthárd város temetőit hozzáértéssel üzemeltesse. Fontos volt 
számunkra, hogy a lakosok temetkezési igényeit maximális kegyelettel és szakértelemmel 
szolgáljuk ki. 

Köszönöm szépen, hogy elolvasták a beszámolónkat, javaslatainkat és terveinket. 
Természetesen tudjuk, hogy ezen kívül is még számos ötlet és elképzelés megfogalmazódik, 
de bízunk benne, hogy nagy része olyan igény, aminek megvalósítását közösen véghez tudjuk 
vinni és akkor ebben az esetben egészen biztos, hogy a szentgotthárdi temetők folyamatos 
fejlődése megmarad. 

Kérjük Önöket beszámolónk és a díjemelések elfogadására, valamint arra, hogy továbbra is 
támogassák a temetők fejlesztését. 

Szentgotthárd, 2022. augusztus 31. 

 

 

Gál József 
ügyvezető 
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Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálata. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 

2022. szeptember 14-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (HEP) elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írta elő a 
települési önkormányzatok számára. A dokumentumot a települési önkormányzat ötévente, öt 
év időtartamra fogadja el. 
 
2013. július 1-jétől minden hazai, EU társfinanszírozású, vagy egyéb, pályázat útján 
elnyerhető forráshoz úgy juthat hozzá a város, ha rendelkezik a testület által elfogadott Helyi 
Esélyegyenlőségi Programmal, továbbá be tudja mutatni az abban tervezett intézkedések és 
pályázni kívánt fejlesztés közötti összhangot is.  
 
Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése értelmében „a helyi esélyegyenlőségi program időarányos 
megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását 
kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi 
programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új 
helyzetnek megfelelően kell módosítani.” 
 
A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a 
fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek – oktatási, lakhatási, 
foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló 
intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex 
elemzése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv 
elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét.  
 
A fentieket figyelembe véve Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. szeptember 19-én 184/2018. számú határozatával öt évre elfogadta Szentgotthárd 
Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját, melynek első áttekintésére 2020. szeptember 
16-án került sor (63/2020. sz. határozat). Az áttekintés alapján akkor megállapításra 
került, hogy a program felülvizsgálata, a helyzetelemzés és az intézkedési terv 
módosítása nem szükséges. 
 
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § 
(1) bekezdése alapján a települési önkormányzat felülvizsgálja a helyi esélyegyenlőségi 
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programot. Fenti jogszabályhely (2) bekezdése szerint a felülvizsgálatnak ki kell terjednie 
arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e és a lejárt határidejű intézkedések 
teljesülésére és eredményeinek felmérésére, illetve a módszertani útmutatónak való 
megfelelőségre. 

Ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a települési önkormányzat módosítja a helyi 
esélyegyenlőségi programot, vagy új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.  
 
Jelen áttekintés a Korm. rendelet 2021. június 30-i módosításának megfelelően, a 
Belügyminisztérium által közzétett „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi esélyegyenlőségi 
programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” című 
dokumentum alapján készült.  

Az előterjesztés mellékletét képezi a HEP helyzetelemzés részének áttekintése, mely már a 
módszertani útmutatóban szereplő, új adattáblákat is tartalmazza.  
Kiemelt háttérrel a Belügyminisztérium által közzétett „Módszertani útmutató a helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” 
c. dokumentum alapján bekerült táblázatok, illetve szöveg, valamint a 2020. évi felülvizsgálat 
utáni változások olvashatók. 
Áthúzva a törlendő részeket szedtük. 
 
A statisztikai adatok, valamint az áttekintés alapján megállapítható, hogy a helyzetelemzés 
jelentős eltérést a város vonatkozásában nem tartalmaz a 2018. évi elfogadáshoz és 2020. évi 
áttekintéshez képest. 
Az intézkedési terv módosítása csak a kötelezően beemelendő két új oszlop miatt szükséges, 
egyébként az intézkedési tervben meghatározott célok határideje 2023. december 31. 
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Intézkedési terv áttekintése: 
 
Intézkedés  
sorszáma 

Az intézkedés címe, megnevezése Az intézkedés megvalósí-
tásának határideje 

Az áttekintés megállapítása 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
1. Közfoglalkoztatás fenntartása, 

résztvevők számának növelése.  
 
 

 

Lehetőségekhez mérten 
folyamatosan 

2019. és 2020. évben azok a települések, amelyek adóerő-képessége a 
110.000,- Ft/fő mértéket és a lakosságszáma a 700 főt meghaladja, 
közfoglalkoztatási támogatásban nem részesülhetnek. Fentiek miatt 
Szentgotthárd Város Önkormányzata, intézményei és a település civil 
szervezetei nem kaphattak 2019-2020. évben közfoglalkoztatási 
támogatást. 2021. évben szintén nem volt lehetősége az önkormányzatnak 
közfoglalkoztatás indítására, viszont  2022. II. félévben várhatóan lesz 
lehetőség közfoglalkoztatási támogatás igénybevételére.  
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel. 

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

2023.12.31. Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel. 

3. A csatornázottság további bővítése 
Szentgotthárdon. 

Pályázati lehetőségek 
függvényében 
2023.12.31. 

Máriaújfalui településrészen a csatornahálózat üzembe helyezése és 
az önkormányzati utak végleges helyreállítása megtörtént.  
Jakabháza és Farkasfa szennyvízhálózata még nincs kiépítve. 
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel. 

4. Fiatal Házasok Otthonának létesítése 
Szentgotthárdon. 

Pályázati lehetőségek 
függvényében 
2023.12.31. 

Érdemi előrelépés egyelőre nem történt ezen a területen.  
Pályázati lehetőségek függvényében megvalósítás folyamatos. 
Változtatást nem igényel. 
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5. Bérlakások kialakítása, építése. Pályázati lehetőségek 
függvényében 
2023.12.31. 

A laktanya munkásszállóvá történő kialakítása 2019. évben 
megvalósult. A Széll K. tér 20. szám alatti társasház tetőtér 
beépítésével 3 db lakás bérbeadása megtörtént piaci alapon. További 
lehetőségként változatlanul adott a Farkasfai iskola átalakítása, 
melyet továbbra is napirenden kell tartani. A József A. u. 30. szám 
alatti ingatlan beépítése elkezdődött, mely lakóházban 1 lakás kerül 
az önkormányzat tulajdonába. A Széchenyi u. 10. szám alatt a 
jelenlegi társasház elbontása során szintén társasház épülne, mely 
során szintén 1 lakást kap az önkormányzat. Az Arany J. u. 3. szám 
alatti volt gondozóház átépítése során 8 db lakás kialakítása forrás 
hiányában nem valósult meg. A Baross G. u. 8. szám alatti 
ingatlannal is tervezni lehet a jövőben. Ugyanakkor az önkormányzat 
224 önkormányzati lakással rendelkezik, ami a szociálisan 
rászorultak számára jelent némi biztonságot. 
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel. 

6. Közbiztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések 

Pályázati lehetőségek 
függvényében 
2023.12.31-ig 

Szentgotthárd központi területein, illetve Rábafüzesen köztéri 
kamerarendszer működik. Összesen 15 kamera került kihelyezésre. 
Változtatást nem igényel. 

7. Lakások, intézmények 
energiaracionalizálása, 
energiaigényének megújuló 
energiával való ellátása. 

Pályázati lehetőségek 
függvényében 
2023.12.31-ig 

SZEOB Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása pályázat 
nyert, a kivitelezés megvalósult. Fenntartási időszak elindult. 
Arany János Iskola energetikai fejlesztése pályázat nyert, kivitelezés 
megvalósult. Fenntartási időszak elindult.  
Kolostor épület ablakainak felújítása megvalósult. 
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.  

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1. SZOI Arany János Általános iskolában 

új tornaterem, SZEOB Játékvár 
Óvodában tornaszoba kialakítása. 

Pályázati lehetőségek 
függvényében 2023.12.31-
ig 

Mindkét intézményben befejeződött a kivitelezés. Az óvodában a 
fűtéskorszerűsítés szintén elkészült és egy mosdó helyiség felújítása 
folyamatban. Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel. 
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2.  A szabadidő kulturált eltöltése 
feltételeinek javítása. 
 

Pályázati lehetőségek 
függvényében 
2023.12.31-ig 

Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés megvalósult. Fenntartási 
időszak elindult.  
Sportpark kialakítása a „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Program 2016. című pályázat három év után nyert.  
Zöld város kialakítása, bővítése: A Várkertben növényzet 
rekonstrukciója, utcabútorok elhelyezése, tó kialakítása elkészült. 
Kerhelyiség, mozi felújítása megvalósult.  
Ciszter tanösvény kialakítása és a várkerti játszótér kalandparkká 
történő továbbfejlesztése szintén megvalósult.  
Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston 
Program) pályázat keretében a kivitelezés megtörtént.  
Időutazó múzeum az egykori ciszter udvarházban megvalósult. 
Hársas-tó horgászturisztikai fejlesztése megvalósult.  
Városi sporttelep épületének felújítása, kiskertek fejlesztése szintén  
megvalósult.  
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel. 

3. Játszóterek felújítása Pályázati lehetőségek 
függvényében 
2023.12.31-ig 

Ciszter tanösvény kialakítása és a várkerti játszótér kalandparkká 
történő továbbfejlesztése. 
Napvitorlák telepítése a Ligetben a homokozó árnyékolására, 
valamint a Pável Ágoston lakótelepi játszótéren DIABOLI Játszóvár 
csúzda részének árnyékolására.  
Radnóti úti játszótér 1 db hinta állvány két laphintával és 2 db új acél 
kispályás focikapu hálóval telepítésre került. Hársas-tó területén 
elkészült a Manóház játékelem alatti előírásoknak megfelelő 
ütéscsillapító felület kialakítása 30 cm vastag homokággyal. 
Szentgotthárd-Rábatótfalu városrészen új játszótér megvalósítása (6 
db új játékelem). 
Szentgotthárd-Jakabháza városrészen meglévő fa és fémszerkezetek 
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állagmegóvása.  
Zsida városrészen 3 db új játékelem telepítése.  
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.  

III. Nők esélyegyenlősége 
1. Nyári táborok szervezése a Civil 

Fórum tagszervezetei által. 
Folyamatosan 
 

Civil szervezetek, egyházak, intézmények szervezésében nyári szünetben 
folyamatosan szerveződnek a táborok gyermekek számára.  
2022. évben:  
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2 turnus július és augusztus 
hónapban. 
Móra Ferenc Városi Könyvtár szintén két alkalommal, június és augusztus 
hónapban. 
PKKE egy turnusban, 30 gyermek részvételével szervez tábort. 
Szentgotthárd Spa & Wellness minden hétre hirdetett tábort a nyári 
hónapokra nézve.  
Katolikus egyház egy hetes tábort tartott, melyben nagy létszámmal vettek 
részt gyermekek. Az iskolák (Arany és Szt. Gotthárd), evangélikus egyház 
szintén biztosított lehetőséget táboroztatásra. Zeneiskola: augusztusban 
egyhetes táborban vehetnek részt a gyermekek az Erzsébet programban. 
Pályázati forrásból június utolsó hetében sport táborra került sor. 
A táborokban főként a játék, a sport kapott nagy hangsúlyt. Szinte minden 
tábor szervez fürdőzéssel kapcsolatos programot egy napra, illetve el is 
utaznak a gyerekekkel valahova. A táborok egy részét támogatta az 
Önkormányzat buszköltség átvállalással, fürdőbelépő biztosításával vagy 
konkrét pénzösszeg kiutalásával.  
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel. 

2. Egészségügyi szűrővizsgálatok 
számának és gyakoriságának 
növelése. 
 

Folyamatosan A Rendelőintézet által elnyert „Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok a Szentgotthárdi kistérségben 
(TÁMOP-6.1.2/11/3)” pályázat keretében folyamatosak a 
szűrővizsgálatok. 
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel. 
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IV. Idősek esélyegyenlősége 
1. Az egészséges életmódról, a 

betegségek megelőzéséről szóló 
felvilágosító előadások, programok 
szervezése  

Folyamatosan Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a 
Szentgotthárdi kistérségben (TÁMOP-6.1.2/11/3) pályázat keretében 
programok megvalósítása folyamatosan történik. 
„Idősbarát régió kialakítása a határtérségben, a biztonságos és aktív 
időskort elősegítő, hosszútávú együttműködések kialakításával” 
MOTIVAGE projekt keretében Alzheimer Café rendezvények, 
mentálhigiénés foglalkozások.  
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.  

2. Önkéntes segítői hálózat létrehozása  2023.12.31. Előrelépés egyelőre nem valósult meg ezen a területen. 
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel. 

3. Szakosított ellátást (ápolást, 
gondozást) nyújtó intézmény 
létesítése lehetőségének 
megteremtése.  

Pályázati lehetőségek 
függvényében 
2023.12.31. 

Előrelépés egyelőre nem valósult meg ezen a területen. 
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1. A közszolgáltatásokhoz, 

egészségügyi ellátásokhoz, kulturális 
és sportprogramokhoz való 
hozzáférés érdekében 
akadálymentesítés biztosítása.  

Pályázati lehetőségek 
függvényében 
2023.12.31. 

Háziorvosi rendelő főbejáratához az új lépcső, illetve rámpa valamint 
az épület előtt új térrendezési munkálatokkal kialakított közlekedési 
terek (parkoló, járdák stb.) kivitelezése befejeződött. 
Változtatást nem igényel. 

2. A fogyatékkal élő személyek 
egészségügyi, prevenciós 
szolgáltatásokban, szűrővizsgálatokon 
való részvételének elősegítése. 

Pályázati lehetőségek 
függvényében. 
2023.12.31. 

Az új főbejárati lépcső, illetve rámpa valamint az épület előtt új 
térrendezési munkálatokkal kialakított közlekedési terek (parkoló, járdák, 
stb.) kivitelezése befejeződött.  
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel. 
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 Huszár Gábor 
  polgármester 
 

Ellenjegyezte: 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 
Bevezetés 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény és a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 
rendelkezéseivel, a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján megjelent „Módszertani útmutató a 
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” 
c. belügyminisztériumi dokumentum szerint átdolgozva, Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 
intézményfenntartóira. 
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
A település bemutatása 
Szentgotthárd Vas megye délnyugati részén helyezkedik el, és központja a hármashatár térségnek 
Magyarország, Ausztria és Szlovénia találkozásánál. A hagyományosan ipari település helyzetét 
meghatározta kedvező földrajzi fekvése: a határmentiség. A település magyar lakossága mellett 
számottevő nagyságrendben élnek szlovének és németajkúak is. 
Szentgotthárd történelmi múltú település, III. Béla alapította 1183-ban. Fejlődésében meghatározó 
szerepe volt a Franciaországból érkező ciszterci rendnek. A monostoralapítás 800. évfordulóján, 
1983-ban városi rangot kapott a település. A városhoz 8 csatolt, korábban önálló település tartozik: 
Zsida, Zsidahegy, Farkasfa, Máriaújfalu, Jakabháza, Rábafüzes, Rábakethely és Rábatótfalu. 
A térség ipari központja Szentgotthárd. Itt a több mint százéves hagyományokkal rendelkező 
textilipar és mezőgazdasági gépgyártás a XIX. és XX. századi vasútfejlesztések nyomán alakult ki. 
A rendszerváltozás után újjáéledő gazdasági kapcsolatok és a város adottságai tették lehetővé a 
gyors és korszerű ipari fejlesztéseket. A térség legmeghatározóbb projektje a Szentgotthárdi Ipari 
Park fejlesztése lett, amelynek a kistérségen túlmutató kisugárzása is van az Őrség és Körmend 
irányában. Az ipari park ad helyet a régió egyik legjelentősebb gazdasági szereplőjének, az Opel 
gyárnak is. A kistérségben több termálkút is található, egyikük hasznosítására Szentgotthárdon 
fejlesztési program készült, melynek eredményeképpen 2007 nyarán megnyitotta kapuit a 
St.Gotthard Spa & Wellness nevű fürdő és gyógykomplexum. 
Szentgotthárd igazgatási területének (külterületének) jelentős része az Őrségi Nemzeti Parkhoz 
tartozó országos jelentőségű védett terület. Szentgotthárd az Őrség-Vendvidék kiemelten fontos, 
érzékeny természeti terület része. 
A kisváros környezetében 14 település található, ezek apró- és kisfalvak. A kistérség 15 települése 
1996 óta tömörül településfejlesztési társulásba. 2005. évtől a térség önkormányzatai a 
rendelkezésre álló források minél teljesebb és optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi 
együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében társulási megállapodást kötöttek, és 
megalakították a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulást (jelenleg: 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás). 
Szentgotthárd rendelkezik mindazon intézményekkel, amelyek közvetítik a kultúrát. Városunkban 
működik mozi, színház és zeneiskola. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum szintén több 
lehetőséget kínál a szabadidő kulturált eltöltésére. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület az 
önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás értelmében a település és a kistérség 
közművelődési feladatait látja el, illetve koordinálja. Az egyesület nagy hangsúlyt fektet az ifjúság 
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számára is nyújtandó programokra. A turisztikai feladatokat Turisztikai Desztináció Menedzsment 
egyesület koordinálja. 
A közművelődési élet szerves részét képezik továbbá a kulturális tevékenységű civil szervezetek, a 
műkedvelő csoportok, a nemzetiséghez kötődő kulturális szervezetek. A közművelődési 
programokban jelentős szerep jut még az általános- és középiskoláknak, az alapfokú 
művészetoktatás résztvevőinek, a médiának, egyházaknak. Említést kell tenni a Szlovén Kulturális 
és Információs Központról is, hiszen nemcsak a szlovén nemzetiségű lakosság számára szervez 
különböző programokat, rendezvényeket, hanem időről-időre a város/térség többi lakosa is 
bekapcsolódik ezekbe a programokba. 
Szentgotthárd mára a szűkebb és tágabb városkörnyék oktatási, kulturális, egészségügyi és 
foglalkoztatási központja. A város fejlődésével egyidejűleg kiépült a közoktatási, közművelődési, 
az egészségügyi és a szociális intézményrendszer. 
 
Demográfiai helyzet 
A KSH adatai alapján 2016. október 1-jén hazánk lakossága 9 803 837 fő volt, 134 ezerrel 
kevesebb, mint a legutóbbi, 2011-es népszámláláskor. A népességfogyásból adódóan a népsűrűség 
tovább mérséklődött: míg 2011-ben 107 fő jutott egy négyzetkilométerre, 2016-ban már csak 105. 
A felmérés időpontjában a népesség 15 százaléka volt gyermekkorú, 67 százaléka aktív korú (15-64 
évesek) és 19 százaléka 65 éves vagy annál is idősebb. Öt év alatt 26 ezerrel csökkent a 
gyermekkorúak száma, a 65 év felettiek száma 144 ezerrel nőtt 2011-hez képest. 
A háztartások korösszetétele a népesség elöregedésével összefüggésben változott a legutóbbi 
népszámlálás óta. Nőtt azoknak a háztartásoknak az aránya, ahol legalább egy 60 éves vagy annál 
idősebb személy élt: 2016-ban 45% volt, ami a 2011-ben mértnél 4, az 1980-as értéknél 9 
százalékponttal volt több. A 2011. évi népszámlálás óta hasonló mértékben emelkedett a kizárólag 
60. életévüket betöltött személyekből álló háztartások aránya, számuk 2016-ban megközelített az 1 
millió 165 ezret. 
Vas megye népessége és területe alapján az ország kisebb megyéi közé tartozik. A megyében 2017. 
január 1-én 253,1 ezer fő élt, az ország lakónépességének 2,6%-a. A megye népességét 1982. óta 
természetes fogyás jellemzi, azaz a halálozások száma meghaladja az élve születésekét. 
Az országos, illetve megyei adatokhoz hasonlóan Szentgotthárd lakónépességének száma is kis 
mértékben, de folyamatosan csökken. A lakónépesség alakulásánál figyelembe kell venni a 
városban működő 720 férőhelyes Szentgotthárdi Szakosított Otthonban (korábbi neve: Pszichiátriai 
Betegek Otthona) élő személyeket is, hiszen lakóinak száma közel 10 %-a a város lakosságának. A 
Szentgotthárdon élők életkorbeli megoszlása nem sokban tér el a magyarországi városok 
átlagértékeitől, folyamatosan öregszik. Ez a folyamat a csatolt településrészeken még inkább 
jellemző.  

 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén              

Forrás: TeIR, KSH-Star 
Év Fő Változás 

2013 8 834 nem értelmezhető 
2014 8 825 99% 
2015 8 791 99% 
2016 8 749 99,52% 
2017 8 706 99,51% 
2018 8595 98,73% 
2019 8548 99,45% 
2020 8523 99,7% 
2021 8373 98,24% 
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  2.1 számú táblázat – Állandó népesség (2017. év adatai) 

 Fő % 
Nők Férfiak Összesen Nők Férfiak 

 4500 4078 8578 52,5% 47,5% 
0-2 évesek   227   
0-14 éves 528 538 1066 49,5% 50,5% 
15-17 éves 113 114 227 49,8% 50,2% 
18-59 éves 2541 2332 4873 52,1% 47,9% 
60-64 éves 316 392 708 44,6% 55,4% 
65 év feletti 1002 702 1704 58,8% 41,2% 

Forrás: TeIR, KSH- STAR 

 
2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2018) 

Korcsoport  
Fő Az állandó népességből a  megfelelő 

korcsoportú  nők és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők Összesen  Férfiak  Nők  

Állandó népesség száma 4174 4342 8516 49,01% 50,99% 

0-2 évesek    210 2,47 

0-14 éves  522 514 1036 6,13% 6,04% 

15-17 éves  112 111 223 1,32% 1,30% 

18-59 éves  2508 2303 4811 29,45% 27,04% 

60-64 éves  307 389 696 3,60% 4,57% 

65 év feletti  725 1025 1750 8,51% 12,04% 
 Forrás: TEIR, KSH-STAR 
 
 

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2021) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó népességből a megfelelő 
korcsoportú nők és férfiak aránya 

(%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 

Állandó népesség száma  4098 4236 8334 49,20% 50,83% 
0-2 évesek      158 1,90% 
0-14 éves  502 477 979 6,02% 5,72% 
15-17 éves  118 111 229 1,42% 1,33% 
18-59 éves  2424 2241 4665 29,09% 26,89% 
60-64 éves  274 278 552 3,29% 3,34% 

65 év feletti  780 1129 1909 9,36% 13,55% 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  Állandó jellegű 
odavándorlás Elvándorlás Egyenleg 

Állandó oda-, és elvándorlások 
különbségének 1000 állandó 

lakosra vetített száma 

2012 131 90 41 4,7 
2013 144 85 59 6,8 
2014 177 111 66 7,6 
2015 155 126 29 0,36 
2016 173 170 3 0,35 
2017 229 151 78 9,09 
2018 184 177 7 0,82 
                 Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások  (Forrás: TeIR, KSH-TSTAR) 

Év Állandó oda-, és elvándorlások különbségének 
1000 állandó lakosra vetített száma (fő) 

2015 5,07 
2016 0,56 
2017 7,79 
2018 -1,02 
2019 7,13 
2020 na  

 

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 
Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma n.a. n.a. 0 
16 éves gyermekek száma  107 81 188 
17 éves gyermekek száma  99 78 177 

Összesen 206 159 -47 
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási  adatok   

 
3. számú táblázat – Öregedési index 

 65 év feletti állandó 
lakosok száma 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma 

Öregedési index (%) 

2012 1491 1073 138,95% 
2013 1529 1067 143,3% 
2014 1559 1072 145,4% 
2015 1588 1063 149,4% 
2016 1663 1069 155,56% 
2017 1704 1066 159,85% 
2018 1750 1036 168,92 
2019 1804 1028 175,49% 
2020 1909 979 194,99 

Forrás: TEIR, KSH-STAR 



. 

 15 

 
                        

5. számú táblázat – Természetes szaporodás 

  Élve születések száma Halálozások száma Természetes 
szaporodás (fő) 

2012 61 143 -82 
2013 46 153 -107 
2014 57 147 -90 
2015 66 129 -63 
2016 88 142 -54 
2017 52 144 -92 
2018 48 140 -92 

                       Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év Az élve születések és halálozások különbözetének 1000 
lakosra vetített száma (fő) 

2015 -7,10 
2016 -6,09 
2017 -10,38 
2018 -10,41 
2019 -9,05 
2020 na 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
Szentgotthárd lakosságszámát a természetes népmozgalmi folyamatok és vándorlások egyaránt 
befolyásolták. A népesség természetes fogyása a vizsgált időszak egészét végigkíséri. A 
halálozások száma minden vizsgált évben meghaladta a születésekét. Ez a tendencia hasonló a 
megyei és az országos adatokkal, ahol szintén a halálozási többlet volt jellemző. A belföldi 
vándorlások összességében pozitív hatással voltak a város népességére, köszönhetően a betelepült 
gépjárműipar által vonzott szakemberek megtelepedésének, valamint a szomszédos Ausztriában 
munkát vállalni szándékozók idetelepedésének. A vizsgált időszakban a bevándorlók száma 
meghaladta az elvándorlókét.  
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Értékeink, küldetésünk 
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye 
legyen jó minőségű szolgáltatásokra, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy 
fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 
Egyes szociális, egészségügyi és oktatási szolgáltatások központosítása ellenére a mai 
Magyarországon elsősorban az önkormányzatok vállán nyugszik a helyi lakosok társadalmi 
integrációjával kapcsolatos feladat, az önkormányzatok felelőssége, hogy segítséget nyújtsanak a 
rászorulóknak a megfelelő szolgáltatások és ellátások igénybevételéhez. Annak érdekében, hogy a 
közösségek legfontosabb szükségleteinek megfelelő szolgáltatásokhoz jussanak, szükség van a 
társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos kihívások és az azok alapjául szolgáló okok vizsgálatára. Erre 
alapozva kell kidolgozni a stratégiákat és beavatkozásokat, melyek eredményesen és hatékonyan 
kezelik ezeket a szükségleteket.  
Szentgotthárd Város Önkormányzata folyamatosan érvényesíteni kívánja az esélyegyenlőségi 
szempontokat a város működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az 
esélyegyenlőség megvalósítása áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: a kötelező és 
önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során. Az önkormányzat az 
esélyegyenlőség megvalósítását munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során és 
intézményfenntartói szerepkörében is érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége 
folytán megtesz mindent annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt 
civil szerveződések is aktív szerepet játszanak, elősegítve ezzel a város lakosságának ilyen irányú 
szemléletváltását is. Ennek eszközei a szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, 
bemutatása. 
 
Célok 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
Szentgotthárd Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 

• az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 
• a diszkriminációmentességet, 
• szegregációmentességet és a 
• foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szervével (tankerülettel). 

A településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák 
komplex kezelésére szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intézkedési terv 
megalkotása a helyben érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a települések közötti 
együttműködések kialakításával történt. 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 
arányát, valamint helyzetét a településen. 
Emellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a HEP 
IT tartalmazza.  
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A HEP IT célja 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az Önkormányzat: 

• a képviselő-testület és szervei döntésein keresztül kifejezi elkötelezettségét az 
esélyegyenlőség területén annak érdekében, hogy a város valamennyi polgára törvényben 
rögzített jogaival élni tudjon; 

• elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítása iránt. Minden polgár számára lehetővé kívánja 
tenni, hogy megkülönböztetés nélkül dolgozhasson, tanulhasson és élhessen a településen. A 
rendelkezésre álló eszközein keresztül megtesz mindent annak érdekében, hogy 
megakadályozza bárki áldozattá válását; 

• segíti, hogy a város polgárai a településen – nemre, vallásra, nemzeti, etnikai hovatartozásra, 
politikai vagy más véleményre, korra, a cselekvőképesség hiányára vagy korlátozottságára, 
fogyatékosságára tekintet nélkül – jogosultak legyenek igénybe venni valamennyi 
szolgáltatást és ellátást; 

• elutasít mindennemű hátrányos megkülönböztetést és előítéletet; tekintettel arra, hogy a 
város valamennyi polgárának joga van az emberhez méltó életre, valamint a szociális 
biztonság megteremtése érdekében törekszik arra, hogy senki ne szenvedjen szükséget, 
illetve a szükséget szenvedők ne maradjanak ellátás nélkül; 

• törekszik a relatív biztonság érvényre juttatására, hogy bármely társadalmi „kockázat” 
bekövetkeztekor, szociális szükséghelyzetben az egyén, a család életszínvonala lehetőség 
szerint ne süllyedjen túlságosan nagyot; 

• erősíteni kívánja a szociálpolitikai beavatkozások preventív jellegét; 
• segítséget kíván nyújtani, hogy a rászoruló minél tovább saját lakásában, környezetében 

élhessen; 
• a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat egyénre szabottan és differenciáltan nyújtja annak 

érdekében, hogy mindenki ott és olyan mértékben kapja meg az indokolt támogatást, ahogy 
és ahol az a számára a legmegfelelőbb; 

• szervező és együttműködő szerepet kíván betölteni az egyházi és civil szervezetekkel; 
ösztönzi a hátrányos helyzetű csoportokat és egyéneket, hogy vegyenek részt a közösség 
életében;  

• a jogszabályokban meghatározott kötelező feladatok ellátásán túl az önkormányzat a 
társszervekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal, azok önszerveződéseivel, társulásaival, 
egyesüléseivel és alapítványaival együttműködve közösen törekszik érvényre juttatni az 
esélyegyenlőség szemléletét a társadalmi élet minden területén. 

A fentiek alapján Szentgotthárd város valamennyi polgára számára biztosítani szükséges az 
esélyegyenlőséget az élet valamennyi területén nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, 
nemzetiséghez való tartozás, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, vallási vagy 
világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, családi állapot, anyaság (terhesség) 
vagy apaság, szexuális irányultság, nemi identitás, életkor, társadalmi származás, vagyoni 
helyzet, foglalkoztatási jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozás, egyéb 
helyzet, tulajdonság vagy jellemző szerinti különbségtétel nélkül. 
 

A HEP jelentősége 
A HEP-ek nem csupán a felzárkózási stratégia településszintű megvalósításának alapegységei, 
hanem fontos szerepet töltenek be a kormányzati konzultációs rendszerben azzal, hogy megteremtik 
a lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez történő 
csatlakozásra és fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is lehetőséget 
biztosítanak a településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények 
megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési feladatokhoz kapcsolódóan  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 
Az Alaptörvény 4. módosításával bekerült a XV. cikk (4) pontjaként, hogy „Magyarország az 
esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján 
végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, 
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének szempontjai” alcíme és  

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) 
EMMI rendelet  
fejezete és 2021.06.30-i módosítása, a Belügyminisztérium honlapján megjelent 
„MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 
szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” alapján alkalmaztuk, különös figyelmet 
fordítva 

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.), 

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

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Flt.), 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi 
törvény), 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.), 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.), 
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkntv.) 
előírásaira. 

 
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 222/2006. számú Képviselő-testületi 
határozatával elfogadta Szentgotthárd Város Települési Esélyegyenlőségi Programját. 
A Képviselő-testület 214/2008. számú határozatával az esélyegyenlőség érvényesülése érdekében 
tett intézkedések és a további feladatok meghatározása tárgyában készült beszámolót fogadott el. 
Fenti határozat az esélyegyenlőség követelményének folyamatos és minél teljesebb körű 
érvényesítése érdekében cselekvési tervet fogalmazott meg. E cselekvési terv szerint a települési 
programban meghatározott ütemterv végrehajtásáról minden tárgyévet követő év június 30-ig be 
kellett számolni a Képviselő-testület felé. 
A Képviselő-testület 126/2010. számú határozatával Szentgotthárd Város Önkormányzata 
esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatát, valamint a települési esélyegyenlőségi programban 
meghatározott ütemterv végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
A Képviselő-testület 165/2011. számú határozatával, mivel a korábbi felülvizsgálati kötelezettség 
hatályon kívül került és az új program elkészítése sem valósult meg a jogi szabályozás várható 
módosítása miatt, áttekintette a települési esélyegyenlőségi programra vonatkozó szabályozást. 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-én 185/2013. 
számú határozatával öt évre elfogadta Szentgotthárd Város Esélyegyenlőségi Programját, melynek 
időarányos megvalósulását 2015. augusztus 27-én (169/2015. sz. határozat) és 2017. június 28-i 
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ülésén (151/2017. sz. határozat) áttekintette és az áttekintés alapján 151/2017. számú határozatával 
megállapította, hogy a program felülvizsgálata, illetve a helyzetelemzés és az intézkedési terv 
módosítása nem volt szükséges.  
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 19-én 184/2018. 
számú határozatával öt évre elfogadta Szentgotthárd Város Esélyegyenlőségi Programját, melynek 
áttekintésére 2020. szeptember 16-án került sor. (63/2020. sz. határozat) Az áttekintés alapján 
megállapításra került, hogy a program felülvizsgálata, a helyzetelemzés és az intézkedési terv 
módosítása nem volt szükséges. 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

A felzárkózás politika alapdokumentumaként Magyarország Kormánya 2011-ben fogadta el a 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát [1430/2011. (XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-ben 
annak frissítéseként a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II-t [1603/2014. (XI. 4.) 
Korm. hat.] 2021-ben elkészült a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 
(MNTFS 2030), amely a következő 10 évre alapozza meg a felzárkózás-politika fő irányait.  

Új Roma Stratégia (2019-2030)  
Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 
„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 
Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021)  
Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 
Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025). 

A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás politika helyi 
szintű részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.  
A helyi felzárkózás politika tervezési alapjaként épít a HEP-ekre a Pénzügyminisztérium 
összefogásában készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció is.  
Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése értelmében a programalkotás során gondoskodni kell a HEP és a 
települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a 
köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az integrált 
településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 
A Program a jogszabályok és az önkormányzati koncepciók ismeretéből indul ki és nem ismétli az 
abban foglaltakat. Ahol szükséges, ott az ezekben foglaltak rövid összefoglalása szerepel. 
Az érintett tárgyú városi koncepciók a következők: 

- Szociális szolgáltatástervezési koncepció, 
- Szentgotthárd Város Önkormányzatának Lakáskoncepciója 2005,  
- Lakáskoncepció felülvizsgálata 2019.05.30., Lakáskoncepció felülvizsgálata 2021. 11.24. 
- Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepciója és Cselekvési Terve 2016, 
- Költségvetési rendelet 2018. év, Költségvetési rendeletek 2019-21. év 
-    Szentgotthárd Város Sportkoncepciója 2015,  Sportkoncepció felülvizsgálata 2022. 
-    Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai koncepciója és cselekvési terve 2015-2020, 
- Szentgotthárd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiája 2015, 
- Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon (Zöld Szentgotthárd) program 2014, 
- Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó 

korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek közvetlen környezete korszerűsítésének, 
felújításának támogatásáról szóló 36/2005. (XII. 1.) önkormányzati rendelet, 
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- A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon. Gazdaságfejlesztési program megvalósulása, 
helyi gazdaságfejlesztési, gazdaságélénkítő program áttekintése és a foglalkoztatottság 
helyzete Szentgotthárdon (2018. március), 

- Tájékoztató a Szentgotthárdi Járás foglalkoztatási helyzetéről 2018/2019. években, 
- Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és közös költség 

hátralékáról (2018. 05. hó), (2020.02. hó), (2022.03.30.) 
- A nemzetiségi önkormányzatok és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolata, a 

további együttműködés lehetőségei (2017. 11. hó), (2022.06.26.) 
 -  Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről (2018. 04. hó), 
 - A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd beszámolója a gyermekjóléti feladatok 

ellátásáról (2017. év), (2019. év), (2020., 2021. év) 
 - Értékelés az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról 

(2018. 04. hó),  
- Értékelés Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

feladatainak ellátásáról (2020.04. hó)  
- Értékelés az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról 

(2022. 05. hó),  
 - A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Pedagógiai Programja, 
 - Szentgotthárd Város Kulturális, Közművelődési Koncepciója. 
 - Szakmai beszámoló a Városi Gondozási Központ áltl működtetett szolgáltatásokról (2019.08.) 
 - Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól (2021.10.) 

 
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
Szentgotthárd földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a térségben központi szerepet tölt be, ezért a 
közszolgáltatások széles skáláján a város a környező kistelepülések lakói részére is elérhetőséget 
nyújt. Így pl. köznevelési intézmények, fogorvosi alapellátás, háziorvosi ügyelet, szakrendelések, 
bölcsőde stb. 
A Szentgotthárdi járást 16 település alkotja: Szentgotthárd, Alsószölnök, Apátistvánfalva, 
Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, 
Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály, Kondorfa. 
A térség 15 települése 1996 óta tömörül területfejlesztési társulásba. 2005. évtől ez a kapcsolat 
szorosabbá vált, amikor is a térség önkormányzatai az önkormányzatok rendelkezésére álló források 
minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi együttműködés 
hosszú távú biztosítása érdekében társulási megállapodást kötöttek.  
Amíg a Szentgotthárd Város és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás többnyire csak 
területfejlesztési feladatok közös ellátására jött létre, a 2005. április 28-án megalakított 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás - a területfejlesztésen túl – számos 
más közszolgáltatást is térségi szinten biztosított. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 103/2013. számú határozatával 2013. 
07. 01. hatálybalépéssel Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás helyett létrehozta a 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulást mint önálló jogi személyiséggel rendelkező 
önkormányzati társulást, az önkormányzati társulás területének összehangolt fejlesztésére 
(különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi 
közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a 
településfejlesztés összehangolására.  
Közös feladatellátást az alábbi feladatok képeznek: 

- önkormányzati köznevelési feladatok, 
- szociális ellátás, azon belül:  családsegítés,  házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, támogató szolgálat,  közösségi pszichiátria, 
- gyermekvédelmi ellátás, 
- belső ellenőrzés, 
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- közművelődés, 
- területfejlesztési feladatok, 
- környezet- és természetvédelem, 
- turizmusfejlesztés, idegenforgalom, 
- közmunkaprogram megvalósítása, 
- valamint az önkormányzati társulás ügyintézésének fejlesztéséből adódó feladatok. 

 
A Társulás munkaszervezete a székhelytelepülés képviselő-testületének hivatala, a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal végzi mindazon 
feladatokat, melyek a többcélú társulással kapcsolatosan felmerülnek. Így különösen a pénzügyi 
feladatokat, a Társulás keretében ellátott szakmai irányítási feladatokat, a Társulás működtetésével 
kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 

 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
A helyzetelemzéshez felhasznált adatok és információk gyűjtése többféle módszerrel történt. A 
vonatkozó jogszabályok, törvényi rendelkezések figyelembevételét követően az önkormányzat 
rendeletei, határozatai, elkészült koncepciói, valamint dokumentumai kerültek feldolgozásra. 
Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait, szakemberek tapasztalatait. Az 
Esélyegyenlőségi Program elkészítéséhez szükséges információk többségében rendelkezésre álltak. 
Vannak azonban olyan területek, amelyekről az információszerzés, adatgyűjtés nehézségbe 
ütközött, mint pl. a fogyatékos személyek vagy időskorúak foglalkoztatásra, a nők ellen elkövetett 
erőszak, munkahelyek akadálymentesítettsége, romákra vonatkozó adatok. Számos ezek közül 
szenzitív adatnak minősül, azokat nyilvántartani nem lehet, így alapul sem szolgálhattak jelen 
Program elkészítéséhez. 
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint helyi 
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. 
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Az esélyegyenlőség szempontjából hátrányos helyzetű társadalmi célcsoportok 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 
fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik 
tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből 
kilépjenek. 
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg és súlyos 
megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek között a 
rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci 
esélyek szűkülésére, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a 
megfelelő ellátásokra, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza  (A 
tartós szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, Budapest Intézet, 2012., 
www.budapestinstitute.eu/uploads/tartós szegénység okok 1.1pdf). 
A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az 
érintett egészségi állapotában is jelentkezik. Ma Magyarországon minden harmadik ember a 
szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok 
különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségben élőket. 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség. Okai között 
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult 
iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, alacsony 
jövedelem. 
 

3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet 

Év 

Az SZJA adófizetők  
száma 

Az SZJA adófizetők közül a 0-1 millió 
forintos jövedelemsávba tartozók  

az állandó népesség 
 %-ában  

az állandó népesség 
 %-ában  

2015 47,09 34,46 
2016 48,69 35,17 
2017 48,19 34,40 
2018 48,80 35,68 
2019 46,81 33,78 
2020 na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

A HEP-ben elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat az Flt-ben és 
az Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző 
korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos 
adatokkal is.  
 
 

 

http://www.budapestinstitute.eu/uploads/tart%C3%B3s
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3.2.1. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 
15-64 évesek száma 

Év  

15-64 év közötti állandó 
népesség (fő) Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 
Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2013 2 973 3 116 6 089 71 2.4% 87 2,8% 158 2,6% 
2014 2 940 3 115 6 055 68 2,3% 77 2,5% 145 2,4% 
2015 2 909 3 080 5 989 70 2,4% 83 2,7% 153 2,6% 
2016 2 852 3 012 5 864 51 1,8% 76 2,5% 127 2,5% 
2017 2 850 3 033 5 883 57 2% 75 2,5% 132 2,2% 
2018 2803 2927 5730 56,75 2,02% 78,5 2,68% 135 2,36% 
2019 2761 2881 5642 50,5 1,9% 81,25 2,82% 132 2,34% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal    
 
                                                              
       

 
 
 
 

3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak 
aránya  Nők aránya  Összesen 

2015 2,69% 2,41% 2,55% 
2016 2,52% 1,79% 2,16% 
2017 2,49% 2.54% 1,25% 
2018 2,70% 1,86% 2,28% 
2019 2,64% 1,45% 2,05% 
2020 na na 0,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint (negyedévek átlagában számolva) 

Regisztrált  
munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

Fő 
összesen 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

222,5 169,75 156,25 146 108,5 135 132 

20 év alatti  
Fő 4 4 4 5 2 2,75 2,5 

% 1,8% 2,2% 2,6% 3,1% 1,8% 2,03% 1,9% 

20-24 év  
Fő 26 21 16 14 6 11 9,25 

% % % 10,2% 9,6% 5,8% 8,13% 7,02% 

25-29 év  
Fő 23 16 15 10 7 10 10,25 

% 10,4% 9,4% 9,8% 6,8% 6,0% 7,39% 7,78% 

30-34 év  
Fő 22 14 9 9 5 13 14,5 

% 9,9% 8,2% 5,8% 6,2% 4,6% 9,61% 11,01% 

35-39 év  
Fő 29 22 20 19 14 12,5 9,75 

% 13,0% 13,0% 12,8% 12,7% 12,7% 9,24% 7,4% 

40-44 év  
Fő 19 21 15 14 7 11 9,75 

% 8,5% 12,4% 9,6% 9,6% 6,5% 8,13% 7,4% 

45-49 év  
Fő 20 14 19 13 10 14,25 8,75 

% 9,0% 8,2% 12,2% 8,9% 9,2% 10,54%, 6,64% 

50-54 év  
Fő 33 20 12 15 12 9,25 10,25 

% 14,8% 11,8% 7,7% 10,3% 11,1% 6,84% 7,78% 

55-59 év  
Fő 39 28 23 23 16 20,25 17 

% 17,5% 16,5% 14,7% 15,8% 14,7% 14,97% 12,90% 

59 év feletti  
Fő 7 11 23 25 30 31,25 39,75 

% 3,1% 6,2% 14,7% 17,1% 27,6% 23,11% 30,17% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 
Nyilvántartott 

álláskeresők száma 
összesen 

Év 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Fő     

összesen 153 127 146 131 116 na 

20 éves, vagy az alatti  
Fő 7,00 5,00 6,00 4,00 5,00 na 
% 4,58% 3,94% 4,11% 3,05% 4,31% na 

21-25 év  
Fő 12,00 6,00 12,00 6,00 8,00 na 
% 7,84% 4,72% 8,22% 4,58% 6,90% na 

26-30 év  
Fő 13,00 5,00 16,00 8,00 10,00 na 

% 8,50% 3,94% 10,96% 6,11% 8,62% na 

31-35 év  
Fő 8,00 7,00 11,00 10,00 10,00 na 
% 5,23% 5,51% 7,53% 7,63% 8,62% na 

36-40 év 
Fő 14,00 17,00 16,00 14,00 11,00 na 
% 9,15% 13,39% 10,96% 10,69% 9,48% na 

41-45 év  
Fő 20,00 12,00 15,00 9,00 9,00 na 

% 13,07% 9,45% 10,27% 6,87% 7,76% na 

46-50 év  
Fő 19,00 12,00 11,00 11,00 8,00 na 
% 12,42% 9,45% 7,53% 8,40% 6,90% na 

51-55 év  
Fő 13,00 15,00 15,00 10,00 11,00 na 
% 8,50% 11,81% 10,27% 7,63% 9,48% na 

56-60 év  
Fő 31,00 24,00 19,00 31,00 15,00 na  

% 20,26% 18,90% 13,01% 23,66% 12,93% na 

61 éves, vagy afeletti  
Fő 16,00 24,00 25,00 28,00 29,00 na 
% 10,46% 18,90% 17,12% 21,37% 25,00% na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
A válság csökkenésével, a gazdasági irányok átszabásával és a gazdaság stabilizálódásával 
tapasztalható, hogy a munkanélküliség csökken, egyre többen tudnak elhelyezkedni 
országosan is, Szentgotthárdon meg különösképpen. A vizsgált időszakban a munkanélküliek 
száma fokozatosan csökkent, a munkanélküliségi ráta mérséklődött a város kedvező földrajzi 
elhelyezkedése és gazdasági fejlettsége következtében. Ismét előtérbe került az az évtizedekre 
feledésbe merült fogalom, hogy munkaerőhiány. Érzékelhetően kialakult a gazdaság több 
területén is – a termelő ágazatokban éppen úgy, mint a szolgáltatásban. 
Az álláskeresők száma minden korcsoportban csökkent a vizsgált időszakban.  A 
munkanélküliség az idősebb, 50 év feletti munkavállalókat sújtja nagyobb mértékben. 
A nyilvántartott álláskeresők számának csökkenésével egyidejűleg módosult a 
munkanélküliek összetétele is. A férfi álláskeresők aránya csökkent. Ebben minden bizonnyal 
szerepet játszottak a közfoglalkoztatási programok, amelyek elsősorban férfi 
munkavállalóknak kínáltak lehetőségeket. Nem mutatható ki a statisztikai adatokból, hogy 
milyen súlya van az Ausztriában végezhető, sokszor csak alkalmi munkának. Ugyanakkor 
tudjuk, hogy ez a szegmens is jelentős súllyal van jelen a mindennapokban. Ma is van egy 
réteg, amely hosszú évek óta munkanélküli. Hiába van időnként egyes területeken 
munkaerőhiány, ezek az emberek akkor sem tudnak elhelyezkedni. Elavult szakmával 
rendelkeznek, vagy szakképzetlenek, életkoruknál, esetleg egészségi állapotuknál fogva nem 
tudnak kilépni a munkanélküliség köréből. 
Van egy igen jelentős réteg, mely kihasználva földrajzi elhelyezkedésünket Ausztriában, 
esetleg Szlovéniában vállal munkát. A fiatalok többnyire rendelkeznek megfelelő 
nyelvismerettel, szakképesítéssel, emiatt a magasabb kereseti lehetőségek külföldre vonzzák 
őket. Ennek következménye, hogy a kvalifikált munkaerő külföldön dolgozik – a betöltetlen 
álláshelyekre viszont az ország más területeiről, esetleg külföldről (Románia, Ukrajna) kell 
dolgozókat idehozni.  
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Munkaerő-piaci folyamatok (sajátosságok, nehézségek, problémák) 
A szentgotthárdi járás munkaerő-piaca a területi elhelyezkedést illetően különleges 
helyzetben van. Szlovénia és Ausztria közelsége erősen befolyásolja a helyi munkaerő-piaci 
folyamatokat, a területi elhelyezkedés előnyökkel és hátrányokkal egyaránt jár. Előnyként 
jelenik meg a határ közelsége, a napi ingázás lehetősége, ami jelentősen csökkenti a 
regisztrált munkanélküliek számát. Az idősebb munkaerő esetében azonban a szükséges 
nyelvismeret nem minden esetben áll rendelkezésre, így ők nem, vagy csak nehezen tudnak 
külföldön elhelyezkedni. Hátrány, hogy a határ miatt csak az ország belseje felől van mód a 
munkaerő biztosítására. 
A járás munkaerő-piacán, az ipari parkban sok a nagyobb létszámú foglalkoztató. A magasan 
kvalifikált, képzett munkaerőt alkalmazni kívánó multinacionális cégek és azok 
alvállalkozóinak állásajánlataira direkt módon jelentkezhetnek a honlapokon keresztül a 
munkavállalók. A cégek többször maguk toborozzák a munkaerőt, néhány foglalkoztató kér 
csak azonnali közvetítést. 
A kisebb foglalkoztatók többnyire a járási hivatal által kínált foglalkoztatási támogatások 
igénybe vételével kívánják a munkaerőt foglalkoztatni. A munkaerőpiaci programok 
segítségével a foglalkoztatók különböző mértékű és időtartamú támogatásban részesülnek az 
általuk alkalmazott munkavállaló bérének illetve a munkaadói terhek finanszírozásához. 
Az elmúlt időszakban emelkedett az igény az általános közvetítésre, mely a nem támogatott 
álláshelyekre irányul (vendéglátás, turizmus, textilipar). Többségében szakembereket 
keresnek, de betanított munkára (gépi, kézi csomagoló, textilipari gépkezelő) is fokozott és 
folyamatos az igény. Folyamatos a kereslet a vendéglátó-ipari, a fémipari és a turisztikai 
jellegű szakmák iránt. A kis és középvállalkozások nagyon aktívak, jó kapcsolatot tartanak a 
járási hivatallal, az együttműködésre a kölcsönös segítségnyújtás jellemző. 
A járás munkaerőpiacára nagy hatású, hogy a francia PSA-csoport 2017 júliusában 
megvásárolta az Opelt, így a szentgotthárdi Opel gyárat is, ami a járás legnagyobb 
foglalkoztatója. 2017. október közepén száz munkást irányítottak vissza a WHC Személyzeti 
Szolgáltató Kft. munkaerő-kölcsönző céghez. Az OPEL Szentgotthárd 2017. november 27-én 
100 fős csoportos létszámleépítési szándékot jelentett be, amely a tervek szerint 70 fő 
szellemi és 30 fő fizikai állományú munkavállalót érintett volna. A tervezett 100 fő helyett 84 
fő munkaviszonya 2018. február 28. napján szűnt meg közös megegyezéssel, melyből 32 fő 
volt érintett a járásból.  
Helyben két nagyobb vállalkozás és több kisebb fémipari jellegű foglalkoztató várhatóan tud 
majd munkát biztosítani az OPEL-ból érkező munkavállalóknak. 
Egyik ilyen cég a 2014-ben alakult AMES Hungária Kft. Jellemző munkakörök: gépkezelő, 
minőségellenőr, autóipari alkatrészek gyártása. Hamarosan elkészül egy 6600 m2-es csarnoka. 
A másik cég a Kiswire Kft., ami 2014-ben alakult (addig, 2008-tól Arcelor Mittal Kft., előtte, 
1998-tól, Stachlcord). Jellemző munkakörök: gépkezelő, raktáros, anyagmozgató; jellemző 
termék: sodrott acél gyártása. 
2017. évben a nyilvántartott álláskeresők átlagos létszáma a járásban 281 fő volt. 7,8 %-kal 
több (22 fő) a 2016. évi 259 főhöz képest. Az álláskeresők iskolai végzettség szerinti 
megoszlását az alábbi ábra mutatja:  
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                 Forrás: VMKH Szentgotthárdi Járási Hivatala 
 
Az álláskeresők megközelítőleg 60 %-a középfokú végzettségű, alapfokú iskolai 
végzettséggel 97 fő keresett munkát. A diplomával rendelkezők száma 16 fő. Középfokú 
szakképzett 146 fő, gimnázium 24 fő. Az álláskeresők közül legtöbben középkorúak. A 
korosztály nehezen helyezhető el az elsődleges munkaerőpiacon (elavult szakma, mentális, 
egészségügyi problémák és az életkor miatt). 
Nemek szerinti megoszlás:  125 nő, 156 férfi. 
A különböző jogszabályi változások következtében a korábbi évekhez képest jelentősen 
megváltozott az álláskeresők ellátás szerinti összetétele, amint azt a következő ábra is 
mutatja: 

 

                          Forrás: VMKH Szentgotthárdi Járási Hivatala 

2017. évben a regisztrált álláskeresők 21,7 %-a részesült álláskeresési járadékban. 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatást 57 fő (20,28%) kapott. 127 fő álláskereső az 
elhelyezkedés reményében működött együtt a hivatallal. A tartósan – egy éven túl – 
regisztráltak száma 92 fő volt. 
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma és aránya 

Év  

Nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

Fő Fő % 
Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

2012 98 101 199 39 31 70 39,8% 30,7% 35,2% 
2013 71 87 158 28 30 58 39,5% 36,8% 36,7% 
2014 68 77 145 21 29 50 30,9% 37,7% 34,5% 
2015 70 83 153 31 37 68 44,3% 44,6% 44,4% 
2016 51 76 127 30 41 71 58,8% 53,9% 55,9% 
2017 57 75 132 na na na na na na 
2018 57 78 135 na na na na na na 
2019 51 81 132 na na na na na na 
              Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 
A regisztrált munkanélküliek számában jelentős csökkenés mutatkozik, az elmúlt közel 10 
évben több, mint a felére esett vissza. A nők és férfiak aránya közel azonos, a férfiaké 
minimálisan magasabb. Az összes regisztrált munkanélkülihez képest a tartós munkanélküliek 
száma nem csökkent jelentősen.  
 
 

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők aránya 

Év  
180 napnál hosszabb ideje 

regisztrált munkanélküliek aránya  
Nők aránya a 180 napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül  

% % 
2015 44,44% 45,59% 
2016 55,91% 42,25% 
2017 43,15% 42,86% 
2018 37,40% 36,73% 
2019 42,24% 34,69% 
2020 na na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

                 
3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

Év 
18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 
fő fő fő fő % fő % fő % 

2012 581 573 1154 9 1,6% 13 2,3 22 1,9% 
2013 552 572 1124 4 0,7% 6 1,0% 10 0,9% 
2014 559 559 1118 5 0,9% 7 1,25% 12 1,0% 
2015 549 563 1112 6 1,1% 5 0,9% 11 0,99% 
2016 528 558 1086 2 0,4% 3 0,53% 5 4,7% 
2017 508 538 1046 na na na na 12 1,15% 
2018 525 497 1022 na na na na 14 1,37% 
2019 500 508 1008 na na na na 12 1,19% 

              Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A pályakezdő munkanélküliek közé azok a fiatalok sorolhatók, akik még nem töltötték be a 25. 
(felsőfokú végzettség esetén 30.) életévüket. A pályakezdők számának alakulását szezonalitás 
jellemzi. A tanév befejeződését követően a nyári hónapokban megemelkedik a frissen végzett 
fiatal álláskeresők száma. 
   
3.2.4. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai 
végzettség szerint 

 
 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen  

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 
megoszlása iskolai végzettség szerint 

 
 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség  

Általános iskolai 
végzettség  

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség  

 
 
 

 Fő Fő % Fő % Fő %  
2015 153 2 1,31% 35 22,88% 116 75,82%  
2016 127 2 1,57% 31 24,41% 94 74,02%  
2017 146 1 0,68% 31 21,23% 114 78,08%  
2018 131 1 0,76% 32 24,43% 98 74,81%  
2019 116 0 0,00% 25 21,55% 91 78,45%  
2020 na na na na na na na  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. 
évfolyamát elvégzett 15 éves és 
idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában 

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 
százalékában 

Nő Férfi Nő Férfi 

  % % % % 
2001 87,0% 94,0% 13,0% 6,0% 
2011 94,7% 8,1% 5,3% 1,9% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás   
Az adatok azt mutatják, hogy a két népszámlálás között eltelt időszakban az általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők száma kevesebb, mint felére csökkent. Ugyanakkor megállapítható, 
hogy a nők körében magas volt az általános iskolát el nem végzettek aránya, melyet magyarázhat 
a hátrányos helyzet, valamint a korai gyermekvállalás is.  

  3.2.5. számú táblázat  - Foglalkoztatáspolitika 

Év 
Aktív foglalkoztatás-politikai 

eszközökkel támogatottak száma Közfoglalakoztatottak  száma 

Fő  (éves átlag - fő) 
2015 60 43 
2016 50 38 
2017 61 25 
2018 59 18 
2019 25 3 

2020 na na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
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  3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

Év 

Nyilvántartott 
álláskeresők 

száma 
összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

Általános iskolai 
végzettség 

8 általánosnál magasabb 
iskolai végzettség 

Fő fő % fő % fő % 
2012 199 3 1,5% 36 18,1% 160 80,4% 
2013 158 2 1,3% 31 19,6% 125 79,1% 
2014 145 2 1,4% 25 17,2% 118 81,4% 
2015 153 2 1,3% 35 22,9% 116 75,8% 
2016 127 2 1,6% 31 24,4% 94 74% 
2017 132 na na 30,75 23,34% 99,75 75,71% 
2018 135 na na 32,75 24,21% 102 75,42% 
2019 132 na na 25,5 19,35% 105,5 80,08% 

                    Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  

Év  
Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

Nyilvántartott pályakezdő 
álláskeresők száma 

Fő Fő 
2015 153 11 
2016 127 5 
2017 146 5 

2018 131 5 
2019 116 6 
2020 na na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
Az elmúlt években az iskolai végzettség alapján nyilvántartott álláskeresők arányát tekintve 
lényeges változás nem volt. A foglalkoztatottság szintje függ az egyén iskolai végzettségétől. A 
nemzetközi összehasonlításban alacsony hazai foglalkoztatási arányt jelentős mértékben az 
alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsági elmaradása okozza. Emellett a magyar képzési 
rendszer negatívumaként jelentkezik a túlképzés. Elsősorban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
aránya nőtt meg az utóbbi években, míg a munkaerő-piac igényeinek megfelelő, szakképzettséggel 
rendelkező egyre kevesebb. 

 
3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 Év 
Általános iskolai felnőttoktatásban 

résztvevők száma 
8. évfolyamot felnőttoktatásban 
eredményesen elvégzők száma 

Fő Fő % 
2013 0 0 0 
2014 0 0 0 
2015 0 0 0 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
2018 0 0 0 
2019 0 0 0 

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



. 

 31 

Szentgotthárdon általános iskolai felnőttoktatás nem működik, ezért ennek a témának a magyarázata 
nem releváns.  

  

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 Év 

Középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

Szakiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

Gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai 
tanulók száma a 

felnőttoktatásban  

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 
2013 na na na na na na na na 
2014 na na na na na na na na 
2015 na na na na na na na na 
2016 na na na na na na na na 
2017 na na na na na na na na 
2018 na na na na na na na na 
2019 na na na na na na na na 

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

Középfokú oktatásban résztvevők számára vonatkozó adat nem áll az önkormányzat 
rendelkezésére. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium felnőttoktatási tevékenységet is folytat, 
valamint engedéllyel rendelkező felnőttképző intézményként is funkcionál. 
Ennek keretében Szentgotthárd és a környező települések munkaképes korú lakosai számára nyújt 
lehetőséget arra, hogy magas színvonalú képzések során eredményesen sajátíthassanak el korszerű, 
főként gépészeti, elektronikai és vendéglátó ipari jellegű továbbtanulást, illetve az önálló 
vállalkozást egyaránt segítő szakmai ismereteket, valamint új képesítéseket szerezhetnek. 
Iskolarendszeren kívüli OKJ-s képzést oktatást szolgáltató cégek is végeznek. 
 
A Szentgotthárdi Járási Hivatal 2017. évben elért eredményeit a következő tényezők befolyásolták: 

- kedvezőtlen a regisztrált munkanélküliek összetétele, 
- jelentős csökkenés történt a regisztrált munkanélküliek számában, 
- a közfoglalkoztatás jelentősen csökkenti az elsődleges munkaerő-piacra történő 

elhelyezkedés lehetőségét, 
- a GINOP 5.2.1 Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a 

GINOP 5.1.1 Út a munkaerőpiacra, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program -
5.1.1.-15-VS1-2016-00001- „Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020” és a Terület- 
és Területfejlesztési Operatív Program -5.1.2-15-VS1-2016-00001 "A Dél-Vas Megyei 
Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés 
szolgálatában" elnevezésű munkaerőpiaci programok elindultak, 

- Ausztria és Szlovénia közelsége szezonális illetve állandó munkalehetőséget biztosít a 
nyelvet beszélő munkavállalóknak. 

A fenti okok miatt az álláskeresők elhelyezése és a munkaerőigények kielégítése nehézségekbe 
ütközik. A regisztrált munkanélküliek több mint egyharmada tartósan munkanélküli, alacsony 
végzettségű, illetve 50 év feletti. Több esetben ezen jellemzők egy személynél halmozottan jelennek 
meg. Van egy viszonylag állandó, több éve munkanélküli réteg, amelynek sikeres közvetítése 
nehéz. A járásra az év folyamán nem volt jellemző nagyobb ki- és beáramlás. 
A megyében Szentgotthárdon a legalacsonyabb a regisztrált álláskeresőkön belül a pályakezdők 
aránya. A tanév befejeztével sem jelent meg számottevő pályakezdő munkanélküli. 2017. évben 
nagyobb létszám felvételére nem került sor.  
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3.2.8.  3.2.7. számú táblázat - 2018. évre vonatkozó statisztikai adatok 
a szentgotthárdi járásban 

Sorszám Szentgotthárdi Járási Hivatal   
1. Munkanélküliségi ráta 5,4 
2. Nyilvántartott álláskeresők száma 364 
3. Pályakezdők száma 18 
4. Álláskeresési támogatásban részesülők száma 91 
5. FHT-ban részesülők száma 53 
6. Újonnan bejelentett álláshelyek száma 69 
7. Tartós álláskeresők száma (egy éven túli) 84 

                        (A statisztikai adatok a 2018.01.20-i adatokat tartalmazzák) Forrás: VMKH Szentgotthárdi Járási Hivatala 
 
l 

3.2.8.  számú táblázat – 2018-2019.  évekre vonatkozó statisztikai adatok a 
szentgotthárdi járásban (év végi adatok) 

Sorszám Szentgotthárdi Járási Hivatal  2018 2019 
1. Munkanélküliségi ráta 4,2 3,9 
2. Nyilvántartott álláskeresők száma 298 273 
3. Pályakezdők száma 15 13 
4. Álláskeresési támogatásban részesülők száma 137 111 
5. FHT-ban részesülők száma 38 39 
7. Tartós álláskeresők száma (egy éven túli) 202 74 

             Forrás: VMKH Szentgotthárdi Járási Hivatala 
Szinte minden paraméter tekintetében csökkenő tendenciát mutatnak az adatok. 
 
Munkaerő-piaci programok, támogatási eszközök 
GINOP 5.1.1 Út a munkaerőpiacra 
Az Európai Szociális Alap támogatja az „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű munkaerő-piaci 
programot, mely személyre szabott szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a 
munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. A munkaerő-piaci program lebonyolítói a 
kormányhivatalok és a járási hivatalok. A munkaerő-piaci program azokra a 25-64 év közötti 
nyilvántartott álláskeresőkre és azokra a 25-64 év közötti szolgáltatást igénylőként, közvetítést 
igénylőként nyilvántartottakra (körükben azokra a személyekre, akik gyermekük gondozása vagy 
rehabilitációs ellátásuk miatt álláskereső nyilvántartásba nem vehetők, de képzéssel támogathatók) 
és azokra a versenyszférába kiléptethető közfoglalkoztatottakra irányul, akiknek elhelyezkedése az 
állami foglalkoztatási szerv megítélése szerint jelen munkaerő-piaci program segítségével 
mozdítható elő. 
Munkaerő-piaci szempontból a bevonás során előnyben részesítendők a fentiek közül a kiemelt 
csoportba tartozók: a 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, az alacsony iskolázottságú 
nyilvántartott álláskeresők, a gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés 
nehézségeivel küzdő nyilvántartott álláskeresők (azok a nyilvántartott álláskeresők, akik a projektbe 
való belépést megelőző 12 hónapon belül terhességi-gyermekágyi segélyben/csecsemőgondozási 
díjban részesültek), a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők.  
 
GINOP 5.2.1 Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
Az  Ifjúsági Garancia Rendszer bevezetésével hazánk is vállalta, hogy a 25 év alatti fiataloknak a 
munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutáshoz konkrét lehetőség felajánlását 
garantálja meghatározott időtartamon belül. A fiatalok számára az országban egységesen a 
járási/kerületi hivatalok foglalkoztatási osztályai szolgálnak az Ifjúsági Garancia Rendszerébe való 
belépési pontként. 
Cél: a munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutás. Célcsoport: a 25 év alatti (15-24 
év közötti) nem tanuló és nem dolgozó fiatalok. 
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Az Ifjúsági Garancia Rendszer és a keretében megvalósuló munkaerő-piaci programokban 
kiemeltek a legalább 6 hónapja álláskeresőként nyilvántartott fiatalok, akiknek esetében cél, hogy 6 
hónapon belül történjék meg valamilyen konkrét lehetőség felajánlása a foglalkoztatásra vagy 
tanulásra. 
 
A TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 "A Dél-Vas Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési 
Együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában" elnevezésű munkaerőpiaci program 
A program célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területén megfogalmazott 
célkitűzések megvalósulásához térségi és helyi szintű foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési 
programok kidolgozásával és megvalósításával járuljon hozzá. Az Európai Szociális Alap 
célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. A TOP-5.1.2-15 program személyre 
szabott szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve 
visszajutást. 
A térségi és helyi szintű foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési programok megvalósításában a 
kormányhivatalok és a járási hivatalok vesznek részt. 
A programban meghatározott munkaerőpiaci tevékenységekbe az adott térségben munkát vállalni 
szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, inaktívak, valamint a közfoglalkoztatásból a 
versenyszférába visszavezethetők vonhatónak be. 
A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek az alacsony iskolai 
végzettségűek, 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 50 év felettiek, 
GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő 
felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel 
veszélyeztettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó személyek. 
 
A TOP-5.1.1.-15-VS1-2016-00001 „Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020” elnevezésű 
munkaerőpiaci program 
A programba vonást, a támogatási ügyintézést a program szombathelyi ügyintézője bonyolítja. Az 
ügyfelek felkutatása, a toborzás, a program-előkészítése a Szentgotthárdi Járási Hivatal illetékességi 
területén történik a TOP-5.1.2 ügyintéző és mentor segítségével. 
 
Közfoglalkoztatás  
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, 
amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges 
munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy 
átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése 
eredménytelen. 
A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent a 
hátrányos helyzetben lévő, foglalkoztatási támogatásban részesülő, illetve már semmilyen 
álláskeresési és szociális ellátásra sem jogosult álláskeresők átmeneti jellegű, határozott időtartamú 
foglalkoztatására. 
Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 12. pontja alapján a települési önkormányzat feladatai közé tartozik - 
többek között – a helyi közfoglalkoztatás. 
Az Flt. 8. § (4) bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat a külön jogszabályban 
meghatározott közfoglalkoztatást szervez. 
A közfoglalkoztatás jogi kereteit a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, továbbá a 
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 
teremtették meg. 
A program keretén belül a Korm. rendelet szabályozza a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
közfoglalkoztatási támogatások előirányzata felhasználását. A rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az 
előirányzat terhére a következő támogatások nyújthatók: 
a) rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása; 
b) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása; 
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c) országos közfoglalkoztatási program támogatása 
d) közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás; 
e) vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban) részesülő 

személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás. 
A közfoglalkoztatásra irányuló kérelmeket a foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatal 
foglalkoztatási osztályához kell benyújtani. A támogatás mértéke rövid időtartamú 
közfoglalkoztatás esetén 95%-os mértékig, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás esetén 70-100%-
ig terjedhet. 
Önkormányzati intézményeink évek óta folyamatosan szerveznek közfoglalkoztatást. 2013. évtől 
önrész biztosításához támogatást nem nyújtott az önkormányzat intézményei részére, mivel 100%-
os támogatottságú programok indultak. 
2019. évben azok a települések, amelyek adóerő-képessége a 110.000,- Ft/fő mértéket és a 
lakosságszáma a 700 főt meghaladja, közfoglalkoztatási támogatásban nem részesülhetnek. Fentiek 
miatt Szentgotthárd Város Önkormányzata, intézményei és a település civil szervezetei nem 
kaphattak 2019. évben közfoglalkoztatási támogatást.  
 
Diákmunka lehetősége az önkormányzat intézményeinél 
2013-tól van lehetőség a településeken a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a járási 
hivatalok foglalkoztatási osztályai közreműködésével „nyári diákmunka” megvalósítására. 
A központi program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények 
támogatást igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás történhet az 
önkormányzat fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is. 
 
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 
2015. március 1-vel jelentősen átalakult a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások 
rendszere, mely változások az esélyegyenlőség szempontjából kiemelt célcsoportok támogatását 
jelentősen befolyásolták. 
Hatáskörváltozás alapján jelenleg a járási hivatalok állapítják meg a következő ellátásokat: aktív 
korúak ellátása, időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás (alanyi és normatív jogon), és az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.  
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési 
támogatás lett. Szentgotthárd város esetében – tekintettel az eddigi tapasztalatokra és az új 
törvényi feltételekre – a kötelező támogatási forma, azaz a rendkívüli települési támogatás mellett 
– melynek szabályai szinte teljesen megegyeznek a korábbi önkormányzati segély előírásaival – a 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás került 
bevezetésre. Ezen ellátások a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi 
szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletben kerültek szabályozásra. A szociális 
rászorultság megállapítása szempontjából az egyenlő esély elvének érvényre juttatása jegyében az 
egyedül élők, a gyermeket nevelő, illetve gyermeket nem nevelők estében eltérő jövedelemhatár 
került szabályozásra. 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 15-64 év közötti állandó 
népesség száma  

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő)  

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2013 6 089 5 0,1% 
2014 6 055 10 0,2% 
2015 5 989 14 0,2% 
2016 5 864 15 0,3% 
2017 5 883 17 0,3% 
2018 5730 16,5 0,29% 
2019 5642 26,25 0,46% 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal    
     3.3. 1. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai I. 

Év 
Nyilvántartott álláskeresők száma  

Álláskeresési ellátásban részesülő nyilvántartott 
álláskeresők száma 

Fő 15-64 év közötti népesség  %-ában Fő Nyilvántartottak %-ában 

2015 153 - 37 24,18% 
2016 127 - 43 33,86% 
2017 146 - 57 39,04% 
2018 131 - 58 44,27% 
2019 116 - 54 46,55% 
2020 na - na na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 
Álláskeresési járadékra jogosult az az álláskereső, aki az álláskeresővé válását megelőző három 
éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik és munkát akar vállalni, de önálló 
álláskeresése nem vezetett eredményre és számára az állami foglalkoztatási szerv nem tud munkát 
felajánlani. Az álláskeresési járadék lejárta után – illetve az ahhoz szükséges jogosultsági idő 
hiányában – vehető igénybe álláskeresési segély. Ilyen ellátást csak azok vehetnek igénybe, akik a 
rájuk vonatkozó nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt évben váltak álláskeresővé. A nyugdíj előtti 
álláskeresési segély összege a minimálbér 40%-a. 

            
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosul regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

Év 
Nyilvántartott álláskeresők száma Álláskeresési járadékra 

jogosultak  

fő fő % 
2013 158 32,00 20,3 
2014 145 29,50 20,3 
2015 153 27,50 17,0 
2016 127 24,75 19,5 
2017 132 28,75 21,8 
2018 135 34 25,2 
2019 132 32 24,2 

                                           Forrás: TeIR-KSH 
 

3.3.2. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai II. 

Év 

Szociális támogatásban 
részesülő nyilvántartott 

álláskeresők száma 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 

átlagos havi száma  

Ellátásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők száma  

Fő Nyilvántartottak   
%-ában Fő Nyilvántartottak   

%-ában Fő Nyilvántartottak  
%-ában 

2015 23 15,03% 22 14,38% 60 39,22% 
2016 29 22,83% 24 18,90% 72 56,69% 
2017 25 17,12% 27 26,51% 82 56,16% 
2018 20 15,27% 22 21,55% 78 59,54% 
2019 15 12,93% 21 20,84% 69 59,48% 
2020 na na na na na na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi H.      
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásban részesülők átlagos száma 2016. 

márc. 1-től  
(2015. február 28.-ig rendszeres szociális 

segélyben részesülők) 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (álláskeresési 
segély - negyedévek átlagában számolva) 

Fő 15-64 évesek %-ában Fő Munkanélküliek %-ában 

2013 17 0,28% 53 23,87% 
2014 14 0,23% 20 12,27% 
2015 29 0,48% 22 14% 
2016 47 0,8% 24 17,08% 
2017 na na na na 
2018 na na na na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
 
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk 
részére nyújtott ellátás. A korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 
a járási hivatal hatáskörébe került 2015. március 1-jétől. 
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában nem része a szociális 
ellátórendszernek, a jogosultak köre – az átalakítást követően – más ellátásokra vált jogosulttá. 
Aktív korúak ellátására vonatkozó statisztikai adat az önkormányzat részére nem áll rendelkezésre.  
 

3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

Év 
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesítettek havi átlagos száma 

fő 

2015 29 
2016 47 
2017 75 
2018 66 
2019 69 
2020 na 

Forrás: TeIR, KSH 
. 
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
 
Szentgotthárd településszerkezete sajátos, melyben szinte minden települési típus jegyei 
megtalálhatóak: van sűrűn beépített városközpont emeletes épületekkel és üzletekkel; van lakótelep 
társasházakkal; van családi házas, kertvárosi jellegű övezet és vannak Szentgotthárdhoz csatolt 
településrészek falusias jellegű beépítettséggel, illetve szórt beépítéssel. 
A településen a csatornázottság nem teljes körű. A csatolt településrészek közül Farkasfa és 
Jakabháza szennyvízhálózata nincs kiépítve. 
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Máriaújfalu településrészen a csatorna-építési munkálatok lezárultak. Műszaki átadás-átvételre, 
üzembe helyezésre és lakossági fórumra került sor 2018. március 27-én, május 25-én megtörtént a 
beruházás ünnepélyes átadása. A lakosság ráköthet a csatornahálózatra. A kivitelező jótállási 
kötelezettségére tekintettel az Önkormányzat garanciális bejelentést tett a még el nem végzett 
tereprendezési, úthelyreállítási munkálatokra vonatkozóan. 
A város közlekedési szempontból kedvező helyzetben van. A Székesfehérvártól Szentgotthárd-
Rábafüzesig, s onnan Ausztriába vezető 8-as főút a város szélén lévő településrészen halad át. 
A jelenleg folyamatban lévő Megvalósult az M80-as autóút a Körmend – Szentgotthárd-Rábafüzes 
országhatár közötti szakasz megvalósulása után, a  Szolnoknál építés alatt lévő M4-es autópályát 
fogja a főváros elkerülésével összekötni az építés alatt álló S7-es osztrák autópályával. Fő célja 
új kelet–nyugati irányú közúti közlekedési tengely létrehozása az ország középső részén, 
tehermentesítve a túlterhelt Bécs–Budapest–Szolnok útvonalat. 
A tervezett 28,9 kilométeres út négy, külön szintes csomóponttal, 35 kisebb híddal, illetve 
hídszerkezettel rendelkezik majd, Nemesmedves térségében völgyhíd is épült. A 2x1 sávos M80-as 
nyomvonalát úgy tervezték, hogy a későbbiekben 2x2 sávosra is bővíthető. Az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) támogatásával indított projektet két szakaszra 
bontva hajtják végre, Körmend és Nemesmedves térsége, illetve Nemesmedves térsége és 
Szentgotthárd-Rábafüzes között.  
A városközponton haladnak át a felsőszölnöki és a kétvölgyi szlovén határátkelőkhöz vezető utak. 
A vasúti közlekedést a Szombathely-Szentgotthárdi vonal biztosítja, melynek villamosítása 
megtörtént és melynek közvetlen ausztriai összeköttetése is van napi több vonatpárral. 
A Szombathely-Körmend-Szentgotthárd vasútvonal GYSEV részére történő átadása óriási fejlődést 
indukált a vasútvonal korszerűsítésében. Az alépítményi pályaszerkezet korszerűsítése és a 
pályavillamosítás mellett az autóbusz-pályaudvar vasútállomás mellé költöztetése is megvalósult. 
Helyközi autóbuszjárattal a környező települések és az 54 km-re lévő megyeszékhely érhető el. A 
városban helyi tömegközlekedés nincs, a településrészek helyközi buszjáratokkal érhetők el. 
Kereskedelmi ellátottság szempontjából kedvező a helyzet a városban. 
Bár Szentgotthárd járási székhely város, a közszolgáltatások és a hivatalos ügyintézés fórumainak 
egy része a várostól távol, más járási székhelyen található (pl. kórház, közjegyző, bíróság, 
ügyészség, földhivatal, népegészségügy, élelmiszerlánc-biztonság és állategészségügy, 
építésfelügyelet stb.). 
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás- (és 
helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság 
megelőzésének és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának 
kötelezettségét 2013. január 1-jétől. 
 
Bérlakás-állomány 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) 
önkormányzati rendelete értelmében 2013. január 1-jétől az önkormányzati tulajdonú bérlakások 
ingatlankezelője a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. A SZET 
Szentgotthárdi Kft. jelenleg 2018-ban 237 db, 2020. február hónapban 232 db, 2022 augusztusában 
224 db önkormányzati tulajdonú bérlakást kezelt.  
A lakásvagyon Szentgotthárd város önkormányzati vagyonának jelentős része. Az a része, ami 
megfelelően gazdálkodva bevételt hozhat a bérleti díjakból és értékesítés esetén jelentős bevételt 
eredményezhet. 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 291/2005. számú határozatával 
lakáskoncepciót fogadott el, melynek megvalósulásáról évente kell beszámolni. A koncepció a 
legnagyobb figyelmet az önkormányzati tulajdonú bérlakásokra fordítja.  
 
 
 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szolnok
https://hu.wikipedia.org/wiki/M4-es_aut%C3%B3p%C3%A1lya_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/S7-es_aut%C3%B3%C3%BAt_(Ausztria)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kelet
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szolnok
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                                            3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 
 

Év 
Összes  

lakásállomány (db) 
  

Bérlakás  
állomány (db) 

  

Szociális  
lakásállomány (db) 

  

Egyéb lakáscélra 
használt nem 

lakáscélú ingatlanok 
(db)  

    

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

  

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

  

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

  

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülménye-ket 
biztosító 

lakások száma 

2011 3331 8 242 8 218 8 0 0 
2012 3374 8 243 8 220 8 0 0 
2013 3386 8 241 5 224 5 0 0 
2014 3399 5 241 5 221 5 0 0 
2015 3413 0 241 0 206 0 0 0 
2016 3446 0 241 0 180 0 0 0 
2017 3476 0 237 0 174 0 0 0 
2018 3507 0 233 6 140 6 0 0 
2019 3519 na 232 6 137 6 0 0 
2020 na na 232 0 144 0 0 0 
2021 na na 224 0 144 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
 

3.4.2. számú táblázat – Lakásállomány  

Év 

 
Lakásállomány 

(db) 

Épített 
lakások 
száma 

Épített 
lakások 

száma 1000 
lakásra 

1-2 szobás 
lakások 
aránya 

A közüzemi 
szennyvízgyűjtő-

hálózatba  
 bekapcsolt 

lakások aránya  

A közüzemi 
ivóvízvezeték-

hálózatba  
 bekapcsolt 

lakások 
aránya  

db db db % % % 
2015 3413 20 6 45,03% 82,13% 97,71% 
2016 3446 38 11 45,04% 81,60% 96,92% 

2017 3476 33 9 44,68% 81,21% 97,07% 
2018 3507 35 10 44,65% 85,54% 97,66% 
2019 3519 16 5 44,44% 86,78% 98,41% 
2020 a na na na na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok    
 
A koncepció előírásai, teljesülése 
Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók számára 
utalhatók ki. A szociális bérlakások a szociális ellátás részét képezik. Ennek megfelelően a szociális 
lakás a szociálisan rászorultak segítését szolgálja. Erre tekintettel a szociális alapon kiutalt 
bérlakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni – ennek módja a 
bérlők jövedelmi és egyéb viszonyairól adott nyilatkozata. 
Megüresedő lakás kiutalásakor továbbra is nagyobb hangsúlyt kell arra fektetni, hogy lehetőleg a 
régebb óta lakásigényléssel rendelkező személyek részére történjen meg a lakás kiutalása 
(természetesen a lakásigénylővel együtt költöző családtagok számához, a rendelkezésre álló szobák 
számához igazodóan és a rászorultság figyelembe vételével). 
2017-ben 6 lakás szociális, 8 piaci alapon, 3 munkakörhöz kötötten került kiutalásra, továbbá 4 
minőségi lakáscsere került megvalósításra. Továbbá az illetékes bizottság 18 bérleti jogviszony 
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folytatásához járult hozzá, melyből 8 bérlő piaci alapon bérli tovább a lakást, mivel a jövedelmük 
meghaladta a szociális szintet. 
A szociális alapon kiutalt bérlakásokban élők jövedelmi, anyagi helyzetének megváltozása esetén a 
bérlő a bérlakásból kiköltözik, vagy a nem szociális bérlakások bérleti díját fizeti meg a 
továbbiakban. 
Azon bérlők, akik szociális alapon voltak bérlők, s időközben a jövedelmi helyzetük megváltozott 
(javult), de a lakást nem kívánják visszaadni, lehetőségük van új bérleti szerződést kötni a 
vonatkozó rendeletek szabályai szerint. A már nem szociális bérlakásban élők valamennyien 
potenciális minőségi lakáscsere igénylők lehetnek, tehát megürülő lakások esetén lakásuk leadása 
után a magasabb komfortfokozatú (minőségű) lakásra elsősorban ők tarthatnának igényt. 
A szociális bérlakás igények kielégítésén kívül lehetőség van lakások piaci bérleti díjért való 
bérbeadására is. Erre csak összkomfortos, komfortos, gázkonvektoros fűtésű és elsősorban 1994. 
január 1. után épült lakások esetében van lehetőség. A lakbérük teljesen piaci alapú vagy ahhoz 
nagyon közeli. 
A lakbért a lakás használatának ellenértékeként kell fizetni, a befolyó lakbér pedig elsősorban a 
bérlakások felújításának a fedezésére szolgál. Abban az esetben, ha a bérlakásban lakó vállalja a 
lakásnak az 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 17. pontjában meghatározott felújítások elvégzését 
(a központi berendezések felújítása – pl. központi fűtés berendezései, víz-, csatorna- és gázvezeték, 
elektromos vezetékek stb.), akkor a felújítás fejében a költségeket „lelakhatja”. További feltétel a 
felújításhoz való előzetes hozzájárulás kérése az önkormányzattól, a munkálatok megkezdésekor és 
befejezésekor a megtekintés/ellenőrzés lehetővé tétele, a munkálatok értékének számlával való 
igazolása, a befejezést követően a „lelakásról” külön megállapodás kötése. 
A szociális bérlakásokhoz kapcsolódóan a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási 
Hivatal Kormányablak Osztálya és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban a 
lakásügyeket intéző Városüzemeltetés folyamatosan egyeztetni köteles. A hivatal a szociális lakásra 
jogosultak és szociális lakásra nem jogosultak lakásigényléseit nyilvántartja. A kérelem beadásakor 
az igénylő szociális helyzetét közösen fel kell tárni. Ugyancsak közösen kell megvizsgálni a 
szociális helyzetet a lakás kiutalása előtt. 
Az önkormányzati lakások bérbeadásából a SZET Szentgotthárdi Kft-hez befolyó lakbérek 1/3-át 
kötelezően lakásfelújítási célra kell elkülöníteni. Az összeg felhasználására évente a SZET 
Szentgotthárdi Kft-nek tervet kell készíteni. A tervet a Városüzemeltetéssel egyeztetni, illetve 
jóváhagyatni szükséges. 
Megüresedett összkomfortos önkormányzati bérlakást a lehetőségekhez mérten elsősorban piaci 
alapon kell bérbeadásra meghirdetni, illetve bizonyos komfortos (jobb állapotban lévő) lakások 
esetén is mérlegelendő a piaci alapon történő bérbeadás lehetősége. Amennyiben az adott évben a 
költségvetésben lakásértékesítés szerepel, úgy az abban meghatározott bevétel eléréséig ezen 
lakásokat értékesítésre kell meghirdetni. 
Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell tartani. 
(2008-ban 10 igénylő, 2009-2010-ben 5-5, 2011-ben 3 igénylő, 2012-ben 3 igénylő, 2013-ban: 1 
igénylő, 2014-ben: 3 igénylő, 2015-ben: 2 igénylő, 2016-ban 6 igénylő, 2017-ben 2 igénylő, 2018-
ban 2, 2019-ben: 4, 2020-ban: 2 igénylő.) 

Sajnos az elmúlt időszakban nem valósult meg újabb bérlakások építése. Elsődleges cél kell, hogy 
legyen az önkormányzati bérlakás piac mobilizálása. 
Nagy probléma, hogy a bérlakások egy része rossz állapotban van, felújításra szorulna. A 
bérlakásgazdálkodásból befolyó bevétel messze nem elég a szükséges felújításokra. A tulajdonos 
önkormányzat sem tud erre költségvetési forrást biztosítani, ilyen pályázati források eddig nem 
álltak rendelkezésre. 
A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/vagy egyéb forrás bevonásával kell megvalósítani. Meg 
kell vizsgálni, hogy a volt farkasfai iskolában szociális bérlakások, a Szentgotthárd, Arany J. u. 3. 
sz. alatti ingatlanon időskorú nyugdíjasok részére kiutalható kisméretű szociális bérlakások 
kialakítását miként lehetne megvalósítani. 
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A laktanya munkásszálóvá történő kialakítása 2019-ben megvalósulhat, a munkálatok 
megkezdődtek. Az önkormányzat költségvetésének jelenlegi helyzete alapján ezen felül bérlakások 
építésére nincs lehetőség. 
A laktanya munkásszállóvá történő kialakítása 2019. évben megvalósult. 
A lakások felújításához, kialakításához szükséges fedezet előteremtésének egyik lehetősége lehetne 
még a lakások értékesítése, illetve az ebből származó bevételekkel azonos felújítási alap 
létrehozása. További lehetőségek is adódhatnak természetesen a fedezet megteremtésére, pl. 
pályázat útján, vagy építési vállalkozó, befektető bevonásával. 
Tervben van továbbra is építési telkek kialakítása. Építési telkek kialakítása esetén előnyt élveznek 
továbbra is azok, akik az építkezést követően önkormányzati bérlakást adnak le. 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a bérlakás-gazdálkodás szorosabb kontrollját alakította ki 
azzal, hogy elrendelte legalább kéthavonta egyeztető kontrollmegbeszélések tartását a Közös 
Önkormányzati Hivatal koordinálásával. 
A fiatalok lakáshoz jutását segíthetné a Fiatal Házasok Otthona, ahova olyan szentgotthárdi fiatalok 
költözhetnének be, akik saját lakáshoz szeretnének jutni és ehhez előtakarékoskodást vállalnának. 
Itt számításba jöhet a meglévő bérlakás állomány egyes komfortos és összkomfortos lakásainak a 
felhasználása, vagy új építése. Egy olyan rendszert kellene létrehozni, amelyben a rászoruló fiatalok 
úgy kapnak alacsony lakbérrel önkormányzati bérlakást, hogy vállalják: meghatározott időn – 
célszerűen öt éven – belül saját lakást vásárolnak, vagy építenek és az önkormányzati lakásból 
kiköltöznek.  
Szentgotthárdon cél, hogy az önkormányzati bérlakásállomány, annak értékesítése helyett inkább a 
lakások megfelelő bérbeadásával kerüljön hasznosításra. Ennek a célnak megfelelően növelésre 
került a piaci alapon bérbeadott lakások száma, a megüresedett összkömfortos lakásoknál mindig, a 
komfortosoknál ha csak lehet megpróbálkozunk a lakás piaci alapon való bérbeadásával. A jelek azt 
mutatják, hogy ezt sikerrel tudjuk tenni annál is inkább, mert az önkormányzati lakásaink „piaci 
bérleti díja” alatta van a szabad piaci bérleti díjaknak, így meglehetősen népszerűek. A megürülő 
lakások estén azonban ez azzal is jár, hogy azokat a szokásosnál jobban kell helyreállítani illetve 
felújítani – amivel a SZET Szentgotthárdi Kft. foglalkozik. A bevételeken is látszik, hogy megéri 
piaci alapon bérbe adni a lakásokat – ráadásul Szentgotthárdnak elég sok szóba jöhető lakása van. 
Különösen érdekes, hogy nagyon nagy számban vannak összkomfortos önkormányzati bérlakások 
szociális alapon kiadva – ezek mielőbbi felszabadítására lenne szükség. Még azt is végig kellene 
gondolni, hogy a lejáró bérleti szerződéseket összkomfortos lakásban ne hosszabbítsuk meg 
automatikusan hanem keressünk a 240 lakásunk között olyat,  ahol nem összkomfortos 
körülmények között lehet valaki szociális bérlő. 
Fontos elem, hogy a piaci alapon bérbe adott lakásokat „megtisztítsuk” a szociális szempontokat 
ebbe a piaci rendszerbe is belevivő elemektől (lásd a háromszoros bérleti díj fizetéshez csatolt 
szociális szempontokat).  
Azt is fontosnak tartjuk, hogy ha lehet, akkor új lakások is kerüljenek a lakásaink közé – erre is 
számtalan példa volt az elmúlt években és ilyenre példa a következőkben is lesz.  
A kintlévőségek miatt ki kellett alakítani egy hatékonyabb végrehajtási rendszert.  
Hatékony lakásgazdálkodás akkor van, ha erre egy alkalmas, több elemet is magába foglaló 
rendszer felépül, melynek az egyes elemeit az előbb említettük. Szereplói: a SZET Szentgotthárdi 
Kft., amely a bérleti szerződéseket köti, a bérleményeket ellenőrzi, a kintlévőségeket behajtja, a 
megürült lakásokat felújítja. A következő fontos elem az Eszközkezekő Bizottság, amelyik a 
lakásokat átruházott hatáskörben eljárva kiutalja. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, 
ahol a lakásigénylők nyilvántartásával, a pályázatok előkészítésével, a nyilvántartások vezetésével 
foglalkozunk. Néhány éve létrejött a Lakásügyi Koordináció, ami egy viszonylag rugalmas 
szerveződés, amely egybe vonja az önkormányzati lakásgazdálkodás szereplőit (Hivatal, Bizottság, 
SZET Szentgotthárdi Kft., szociális tanácsadó, végrehajtásban működő ügyvéd – és mind rövid távú 
kérdésekben, mind esetenként koncepcionális dolgokban is tud együtt gondolkodni.  
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021 novemberében a Lakáskoncepció felülvizsgálatáról 
szóló beszámolót fogadott el. 
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A 2011. évi népszámlálás időpontjában Szentgotthárdon 3331 lakás és lakott üdülő volt, melyből 
3035 állt magántulajdonban. A lakások közül 246 egyszobás, 1274 kétszobás, 947 háromszobás és 
864 négy- vagy több szobás volt. A lakások közül 759 db 1946 előtt épült, a 2006-2011 között 
épített lakások száma 104 volt. 
A lakások közül 3273 lakás rendelkezett hálózati vízvezetékkel, 3177 meleg folyóvízzel és 3166 
„vízöblítéses WC”-vel. 2905 lakás közcsatornával ellátott, 377 lakásban azonban a 
szennyvízelvezetés házi csatornával van biztosítva. 
Ezzel összehasonlítva Szentgotthárdon 2016. évben 3446 lakás volt. A lakások közül 248 
egyszobás, 1304 kétszobás, 980 háromszobás és 914 négy- vagy többszobás volt.  
Az elmúlt öt évben a bérlakások száma kismértékben csökkent. Szentgotthárdon a rászorulók 
szociális helyzetükre tekintettel nyújthatnak be kérelmet bérlakás igénylésére. Emellett piaci alapon 
is van lehetőség lakásbérlésre. Szentgotthárdon lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nem 
található.  

 
3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 
Év Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek száma Hajléktalanok száma 

2013 2 0 
2014 2 0 
2015 0 0 
2016 0 0 
2017 0 0 
2018 0 0 
2019 0 0 
2020 0 0 
2021 0 0 

                  Forrás: önkormányzati adatok 
 
A városban utcán élő hajléktalan személyről nincs tudomásunk. Feltárt lakhatási veszélyhelyzet az 
utóbbi években nem fordult elő.  
 

3.4.3. számú táblázat – Lakbér és közös költség hátralék időtartam szerinti bontása 2018. 
március havi állapot szerint 

Megnevezés Lakbér- és közös ktg. hátralék 
Összeg (Ft) Bérlő (fő) 

0-3 havi tartozása van 2 018 591 25 fő 
4-12 havi tartozása van 1 870 234 11 fő 
éven túli tartozása van 2 875 043 15 fő 
Összesen: 6 763 868 51 fő 
Forrás: SZET Szentgotthárdi Kft.   
 
Az összehasonlíthatóság érdekében a 2017. december 31-i állapot szerinti adatok: 

3.4.4. számú táblázat – Lakbér és közös költség hátralék időtartam szerinti bontása 2017. 
december 31-i állapot szerint 

Megnevezés Lakbér- és közös ktg. hátralék 
Összeg (Ft) Bérlő (fő) 

0-3 havi tartozása van 1 788 430 48 fő 
4-12 havi tartozása van 1 624 956 12 fő 
éven túli tartozása van 2 807 706 12 fő 
Összesen: 6 221 092  72 fő 
Forrás: SZET Szentgotthárdi Kft.   
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Az adatok összehasonlításából kiderül, hogy a három hónapon belüli tartozók száma 48 főről 25 
főre csökkent, a három hónapon túli tartozók száma 12 főről 11 főre csökkent, az éven túli tartozók 
száma 12 főről 15 főre nőtt. 
 
Összehasonlításul a 2019. december 31-i állapot szerinti adatok: 
3.4.5. Lakbér és közös költség hátralék időtartam szerinti bontásban 2019. december 31-

i állapot szerint 

Megnevezés Lakbér- és közös ktg. hátralék 
Összeg (Ft) Bérlő (fő) 

0-3 havi tartozása van 2 334 471   57 fő 
4-12 havi tartozása van 2 204 029   12 fő 
1 éven túli tartozása van 4 368 259   14 fő 
Összesen: 8 481555 82 fő 
 
Az adatok összehasonlításából kiderül, hogy az elmúlt időszakban a lakbér tartozások összege, a 
három hónapon belüli tartozók száma nőtt. A három hónapon túli tartozók és az 1 évnél régebben 
tartozók száma jelentősen nem változott. 
 
Komoly társadalmi probléma az eladósodottság, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat 
elvesztő vagy alacsony jövedelemmel rendelkező, idős vagy több gyermekes családoknak. Ez a 
réteg veszítheti el a lakását és válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés 
hiányában a közszolgáltatásokat.  

 
3.4.6. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban 

részesülők 

Év Lakásfenntartási támogatásban 
részesítettek száma 

Adósságcsökkentési támogatásban 
részesülők száma 

2013 79 3 
2014 80 2 
2015 80 0 
2016 66 0 
2017 65 0 
2018 51 0 
2019 54 0 

            Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

3.4.6.  számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások 

Év 

Települési támogatásban 
részesítettek száma 

(pénzbeli és természetbeni) 

Egyéb önkormányzati támogatásban  
részesítettek száma  

Fő Fő 
2015 80 0 
2016 66 0 
2017 65 0 
2018 51 0 
2019 54 0 
2020 62  0 
2021 41 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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A normatív lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-
jétől kikerültek a szociális törvényből.  
Az önkormányzatok települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, illetve a hátralékot felhalmozó személyek számára. 
A lakásfenntartási támogatás feltételei 2016. január 1-től a képviselő-testület döntése alapján 
kedvezően változtak. A jövedelemhatár 71.250,- Ft-ról 76.950, illetve egyedül élő esetén 82.650,- 
Ft-ra, összege legalább 3.000, illetve legfeljebb 6.000,- Ft-ra növekedett, az elismert, elismerhető 
lakásnagyság szintén kedvezőbbé vált. A jövedelemhatár emelkedése ellenére a jogosultak száma 
nem növekedett. A jövedelemhatár emelkedése ellenére a jogosultak száma folyamatosan csökkent 
az elmúlt években. 
Az adatok arról tanúskodnak, hogy a támogatásban részesülők száma tovább csökkent, a 
támogatottak köre fokozatosan szűkül. Az ellátotti kör szűkülésében több ok is közrejátszik, ezek 
közül a legmeghatározóbb a jogosultsági jövedelemhatár relatív értékvesztése. 
A segélyezésnél használt viszonyítási  alap, az öregségi nyugdíj legkisebb összege (2008-től 
22.800,-Ft) évről évre kisebb hányadát teszi ki mind az átlagkeresetnek, mind az átlagnyugdíjnak.  
Miközben a keresetek és nyugdíjak vonatkozásában az eltelt időszakban több pozitív intézkedés is 
történt (évenkénti minimálbér-emelés, évenkénti és év közbeni nyugdíjemelések) a jövedelemhatár 
helyi szociális rendeletünk szerint 2016. évben emelkedett utoljára, így az érintettek egy része 
elvesztette jogosultságát a támogatásokra, illetve a nyújtott támogatási összeg jelentősége is 
csökkent az érintettek számára. 

 
3.5  Telepek, szegregátumok helyzete 

A szegregáció fogalmát leginkább a területi elhelyezkedéssel, lakhatással és az ebből következő 
intézményi elkülönüléssel/elkülönítéssel kapcsolatban említik. Szegregációnak nevezzük azt a 
jelenséget, amikor egy településen belül a különböző társadalmi rétegek, etnikai, vallási csoportok 
lakóhelye erősen elkülönül egymástól. A szegregáció jellemző módon együtt jár a jövedelmi 
viszonyok és a települési infrastruktúra egyenlőtlenségeivel. A KSH definíciója szerint 
szegregátumnak tekintjük azt a minimum egy háztömbből – négy utca vagy közterület között 
elhelyezkedő ingatlanokból – álló településrészt, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya (szegregációs index) mindkét mutató esetében magasabb, mint 50 %.  
Szentgotthárdon szegregátum nem található, ezért ennek a témának a kifejtése nem 
szükséges. 

 
3.6  Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Szentgotthárd város egészségügyi ellátó rendszere a 80-as évektől fokozatosan épült ki. Megfelelő 
infrastrukturális és személyi feltételekkel működik az alap- és szakellátás. Az elmúlt években ennek 
a rendszernek a fenntartása folyamatos terhet jelentett az önkormányzat számára, ugyanakkor a 
város lakóinak érdekében szükséges az elért színvonal megőrzése és fenntartása. 
A Rendelőintézet Szentgotthárd a fenntartó, Szentgotthárd Város Önkormányzata által 1996-ban 
alapított egészségügyi intézmény, amely a város kötelező alapellátási feladatai közül az 
iskolafogászati ellátást, a területi és iskola/ifjúság-egészségügyi védőnői szolgálatot és a 
foglalkozás-egészségügyi ellátást is biztosítja. 
Önként vállalt feladatként Szentgotthárd város lakossága és a járás lakossága járóbeteg 
szakellátásáért, azaz belgyógyászat, általános sebészet, traumatológia, nőgyógyászat, fül-orr-
gégészet, reumatológia, ortopédia, urológia, bőrgyógyászat, szemészet, tüdőgyógyászat, 
tüdőgondozó, onkológia gondozó, foglalkozás-egészségügyi szakellátás, labordiagnosztika, 
ultrahang diagnosztika, pszichiátria-addiktológia, neurológia, gasztroenterológia szakrendelések, 
továbbá nem szakorvosi feladatként fizioterápia feladatainak ellátásáért felelős. 
 
Pályázati forrásból: a „Rendelőintézet Szentgotthárd bázisán Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 
(EFI) létrehozása” című, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 jelű pályázatnak köszönhetően 
Egészségfejlesztési Irodát tart fent, mely jelenleg központi költségvetési forrásból a kötelező 
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fenntartás időszakában tevékenykedik. Az Iroda elfogadott Szentgotthárdon, illetve a járásban, a 
járás településeivel és intézményeivel együttműködésben valósítja meg programjait. 
Az EFI működési területe földrajzilag a szentgotthárdi járás, erről a területről fogad klienseket, 
számukra indít programokat. Az ide tartozó települések: Szentgotthárd, Alsószölnök, 
Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Kondorfa Magyarlak, 
Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály. 
Az EFI elsősorban preventív egészségügyi szolgáltató funkciókat tölt be, olyan szakmai 
tevékenységek megvalósításával, illetve koordinálásával, amelyek közvetlenül vagy közvetve 
képesek hozzájárulni az emberek egészségi állapotának javításához: 

• a kistérségben tevékenykedő, egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezetek helyi 
együttműködésének előmozdítása (horizontális kapcsolatok kiépítése, működtetése), 

• életmódváltó programok megvalósítása, a klienseknek a szolgáltatásokhoz, programokba 
irányítása, ezeken való részvételének és eredményességének nyomon követése, 

• a járásban működő, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmények, civil szervezetek és már 
zajló programjaik, valamint egészségfejlesztési tevékenységeik (programok, klubok) 
adatbázisba rendezése, folyamatos követése, 

• a beteg-együttműködés elősegítése, 
• a szűrővizsgálatokon való lakossági részvételt motiváló programok koordinálása, 
• helyben zajló egészségfejlesztési tevékenységeknél szükség esetén módszertani 

segítségnyújtás, 
• egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységek megvalósítása. 

A NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 számú "Rehabilitáció szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-
dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben" pályázat ugyancsak fenntartási időszakban van. 
A HU12-0001-PP3-2016 azonosító számú "Módszertani, strukturális és kapacitásfejlesztés a 
lakosság mentális egészségfejlesztésére irányuló beavatkozások támogatására" című, Norvég Alap 
finanszírozással megvalósuló projektbe bevonásra került a szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda, 
az országban található 61db EFI közül 5 másik Irodával együtt. A projekt fő elemeit a járás 
problématérképe elkészítése, jó gyakorlatok gyűjtése, együttműködői hálózat kialakítása és a 
munkatársak, illetve partnerek képzése jelentették. 
A HU12-0001-PP1-2016 azonosítószámú, „A roma közösségekben dolgozó védőnők 
munkafeltételeinek javítása” című Norvég Alap finanszírozással megvalósuló projekt keretében a 
területi feladatokat ellátó védőnők 2 db laptopot vehettek át Szombathelyen. A projektre fenntartási 
kötelezettség vonatkozik. 
Valamennyi, fent nevezett lehetőség szinergikus hatásként erősíti egymást, mely révén újabb és 
újabb lehetőségeket ragadunk meg a járás lakossága egészségi állapota megtartása és javítása 
érdekében, különös tekintettel az esélyegyenlőtlenségek lehetséges csökkentésére. 
Az egészségnevelő, felvilágosító munka egyre nagyobb fontosságú. 

 
Járóbeteg-szakellátás a járásunkban Szentgotthárdon működik. Városunk – polgárai ellátása, 
komfortérzetük erősítése céljából – nem kötelező önkormányzati feladatként szakorvosi 
rendelőintézetet működtet. Az elmúlt időszakban jelentős fejlesztés történt, új rendelők és irodák 
kerültek kialakításra az épület tetőterében. Az új rendelőkben új terápiás ellátási módokat 
szerveztünk. Továbbá a szakrendelések, laborvizsgálatok számában és típusában is jelentős 
változások voltak. Igyekeztünk és a továbbiakban is igyekszünk a szakellátás finomhangolásával 
egy szervesen együttműködő intézményt kialakítani. Olyat, ami megfelel a felmerülő lakossági és 
közületi igényeknek, azokat mennyiségükben és minőségükben is kielégíteni képes. A 
szakrendelések megbízásos szerződésen keresztüli működtetésével a lehetőségeket közelítjük az 
igényekhez. Meg kell tartani az elért vívmányokat / szakorvosi ellátásokat, sőt meg kell vizsgálni, 
hol van még lehetőség közelebb hozni az ellátást. Ilyen lehet pl. az egynapos sebészeti beavatkozás. 
Pályázatfigyelő csoportunk keresi a határon belüli és uniós forrásokat. Ezek jelentős anyagi alapot 
jelenthetnek új egészségmegőrző és helyreállító ellátások kialakításához és a korábbiak 
fenntartásához. 
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A fekvőbeteg ellátás Körmenden és Szombathelyen valósul meg. A helyben működő kórház megyei 
rehabilitációs feladatokat lát el, kiegészíti a szakorvosi ellátás tevékenységét röntgen és 
fizikoterápiás szolgáltatással, és végzi ambuláns módon is a rehabilitációs kezeléseket. Ezen 
túlmenően alapfeladatának megfelelően magas színvonalon végzi Vas megye és néhány 
szomszédos megye lakosságának rehabilitációját. Az intézményben széles szakmai körökben 
elismert munka folyik.A város mentőállomással is rendelkezik. 
A Szentgotthárdi Szakosított Otthon Magyarország, sőt Európa legnagyobb ilyen jellegű 
bentlakásos intézménye, az önálló életvitelre nem képes, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai 
betegek ápolását, gondozását látja el. 
Városunkban az önkormányzati egészségügyi intézmények mellett természetesen a magánszféra is 
jelen van. 
Az esélyegyenlőséget az egészségügyi ellátás területén is biztosítani kell. Önkormányzatunk 
tekintetében ez kötelező és önként vállalt tevékenységekből áll össze. Intézményrendszerünket 
olyan módon működtetjük, hogy jövedelemtől és társadalmi státusztól függetlenül a helyben 
lehetséges ellátásokat mindenki egyenlő mértékben elérhesse. 
Az országos folyamatokkal megegyezően jellemző a szakemberhiány, illetve jellemző az orvosok 
átlagéletkorának emelkedése. Néhány éve a háziorvosi rendelő épületét jelentős költséggel 
akadálymentesítettük és felújítottuk. Olyan vonzó körülmények megteremtése a célunk, amellyel 
ide vonzzuk az egészségügyben tevékenykedő legképzettebb szakembereket is, lakhatásukra 
megoldást kínáljunk, felajánljuk az orvosi rendelők legkedvezőbb használatát, támogatjuk – 
elsődlegesen pályázati pénzek útján – a rendelők felszereltségének modernizálását. 
Indokolt lehet egy egészségügyi menedzser alkalmazása, aki a városvezetés és az egészségügy 
szereplői között koordinálna. Természetesen az lenne szerencsés, ha a Rendelőintézet mindenkori 
vezetőjének terjesztenénk ki a jogkörét és feladatait ezzel, illetve komplexen a város és a térség 
egészségügyi menedzsment feladatainak ellátásával, amelyben az EFI is – a vezető irányításával – 
közreműködne. 
Feladatunk a jövőben a háziorvosi, azon belül is a gyermekorvosi ellátás megerősítése. A jelenlegi 
ellátás nem fedi le kellőképpen a prevenciót (megelőzést) és az egészségnevelési feladatokat, 
hanem alapvetően csak az akut problémák elhárításával foglalkozik, illetve elvégzi a kötelezően 
előírt szűréseket/méréseket, de a vizsgálatok és az eredmények már nincsenek egy kézben tartva. A 
háziorvosok az Önkormányzattal állnak közvetlenül jogviszonyban, az Önkormányzat/Hivatal 
azonban szakmai oldalról nem hivatott felügyelni az ellátott munkát. Jelenleg háziorvosaink több 
szakvizsgával rendelkeznek. A szakmailag kötelező továbbképzéseken túl továbbra is ösztönözzük 
új készségek, szakképesítések megszerzését orvosaink és szakszemélyzetük esetében egyaránt. 
A szakemberhiány miatt és hogy a szakmai és a munkavállalókra vonatkozó szabályozásnak 
megfeleljünk, a háziorvosi ügyelet ellátását külső szakmai vállalkozó megbízásával oldottuk meg 
közbeszerzési eljáráson keresztüli. 
A háziorvosi szolgálatot segíti és kiegészíti a védőnői szolgálat. Szakembereik csendben, feltűnés 
nélkül végzik egészségmegőrző, helyreállító munkájukat. 
Az utóbbi időszakban látványosan megugrott a közösségi mozgásra ösztönző programok száma, 
köszönhető az elnyert pályázati támogatásnak, illetve a sport- és ifjúsági referens alkalmazásának. 
Itt azonban nem szabad megállni, folytatni kell, még több hasonló városi/térségi programot kell 
megvalósítani – nemcsak kampányszerűen, hanem állandó jelleggel. A civilek bevonása mellett az 
egyéb lehetőségeinkkel is élni kell ezen a téren, így a Fürdő működését (illetve annak 
finanszírozását) egészségfejlesztési célok eléréséhez is köthetjük (lásd: nyílt napokhoz való 
fenntartói hozzájárulás vagy ingyen jegyek azoknak az aktív civileknek, akik fel tudnak mutatni 
valami egészségfejlesztési eredményt stb.). 
Nemcsak a szoros értelemben vett gyógyítás, hanem egyéb, az egészséggel összefüggő 
intézkedések ösztönzése is feladatunk tehát (lásd: Zöld Szentgotthárd program). A 
levegőszennyezést csökkenteni kell a fűtési és közlekedési rendszerek korszerűsítésével is. 
Fontos, több más területet is érintő feladat a mentális egészségmegőrzés feltételeinek biztosítása 
városunkban. Egyre nagyobb igény jelentkezik ezen a területen, ezt a különböző projektek 
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keretében biztosított gyermekpszichológiai ellátás során tapasztaltuk. Fontos feladatunk tehát a 
fiatalok egészségtudatos nevelése mellett a mentális egészségükre való odafigyelés is. Az ehhez 
szükséges ellátórendszeri elemek megvalósítását (pszichológus alkalmazása, tréningek szervezése, 
önsegítő technikák elsajátítása, kortárs segítő rendszer kialakítása) támogatnunk kell. 
Városunk wellness fürdőjének gyógyfürdővé minősítésével megnyílt a lehetőség az OEP 
finanszírozta kezelések végzésére. Elvárás a Rendelőintézet vezetőjével szemben a város 
egészségügyi szolgáltatásainak menedzselése, ennek keretében az e-egészségügyi megoldások 
fokozatos bevezetése, a térségben működő vállalatokkal való együttműködés, innovációs 
partnerségi kapcsolatok kialakítása, vagy például a Long Term Care (LTC - elhúzódó 
kezelés/gondozás) intézményi feltételeinek megteremtése. Ez utóbbi kapcsán köztudott, hogy a 
jóléti társadalmakban egyre nagyobb  problémát jelent az idősek, súlyos krónikus betegségben 
szenvedők  és  más okból tartós gondozásra szoruló emberek ellátásának a megoldása. 
Szentgotthárd és kistérsége kiváló adottságai – határközeliség, jó egészségügyi és wellness 
szolgáltatások elérhetősége, klíma és természeti, valamint épített környezeti adottságok és 
versenyképes árak – alkalmassá teszik egy ilyen hiánypótló és költséghatékony szolgáltatásmodell 
kialakítására. 
 
A Képviselő-testület a 147/2016. számú határozatával fogadta el Szentgotthárd Város Egészségügyi 
Koncepcióját és Cselekvési Tervét. A koncepció az elmúlt időszakra vonatkozó helyzetelemzést, 
valamint az egészségügyi intézményrendszer áttekintése alapján meghatározott célkitűzéseket, 
fejlesztési elképzeléseket rögzíti. 2018. május hónapban a koncepció felülvizsgálatra került. 
A szakorvos ellátottság biztosítása az általános szakember hiány miatt egyre nehezebben 
szervezhető meg. A szakrendelések szakmailag is elismert orvosok megbízásával történő biztosítása 
a szakorvosok esetenkénti cserélődésével megvalósul. A járóbeteg-szakellátás keretében a már 
meglévő feltételekbe beilleszthető, illetve csekély beruházás igényű szakrendelésekkel történő 
kapacitásbővítés megfontolandó. A kapacitások megtartása és átrendezése megvalósult ezen a 
területen. Ugyanakkor költségmegtakarítási szempontból az elmúlt időszakban felvetődött a labor 
J1 szintről J0 szintre való visszaminősítése, illetve a labor illetve akár más egészségügyi 
szolgáltatás bevétel-orientált átalakításának/bevezetésének lehetősége is a jövőre nézve. 
A korábbi TÁMOP projekt keretében megvalósított Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda állami 
támogatásból továbbra is működik és végzi mindennapos tevékenységét. Fejlemény, hogy 2016-ban 
kiírt Norvég Finanszírozási Mechanizmusból támogatva az Országos Tisztiorvosi Hivatal a már 
meglévő egészségfejlesztési irodákhoz kapcsoltan alakított ki Lelki Egészség Központokat pilot 
jelleggel az országos kiterjesztés megalapozása érdekében. Az ország 61 egészségfejlesztési irodája 
közül hatot választottak ki az első lépésként 2017 áprilisáig tartó programban való részvételre, 
köztük a szentgotthárdi irodát. A tavaly megjelent kapcsolódó EFOP felhíváson a Rendelőintézet 
sikerrel szerepelt, így a következő években is tovább folytathatja Szentgotthárdon az ilyen irányú 
tevékenységét. 
Az alapellátás területén a felnőtt háziorvosi körzetekben folyamatos volt az ellátás. Az I. számú házi 
gyermekorvos praxis folyamatos hirdetése után hosszas tárgyalásokat követően először a 
Rendelőintézet megbízása keretében helyettesítő orvosként került betöltésre. 2018. január 1-től a 
Gotthárd Medical közreműködésével biztosítottak a gyermekorvosi feladatok. 
Az egészségügy valamennyi érintett területén érintett szereplőkkel az együttműködés és a 
kommunikáció a cél. Ennek érdekében a háziorvosokkal évenként két alkalommal személyes 
konzultációra kerül sor, a Rendelőintézettel pedig havi illetve negyedéves nagykontroll 
egyeztetésekre kerül sor, ahol a napi konzultációkon túli szakmai feladatok, problémák, pénzügyi 
kérdések merülnek fel. 
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3.6.1. számú táblázat – orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma  

A házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma  

2013 0 4 2 
2014 0 4 2 
2015 0 4 2 
2016 0 4 2 
2017 0 4 2 
2018 0 4 2 
2019 0 4 2 

Forrás: TeIr, KSH Star  
 

3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek 

részére 
szervezett 
háziorvosi 
szolgálatok 

száma) 

Csak 
felnőttek 
részére 

szervezett 
háziorvosi 

szolgáltatások 
száma  

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok 

száma  

Gyógyszertárak 
és  

fiókgyógyszer-
tárak száma  

Közgyógyellátás 
igazol- 

vánnyal 
rendelkezők 

száma (alanyi és 
normatív alapon 

kiadott)   

Ápolási díj, 
alanyi jogon: 
támogatásban 
részesítettek 
évi átlagos 

száma  

db db db db Fő Fő 
2015 0 4 2 2 657 na 
2016 0 4 2 2 533 26 
2017 0 4 2 2 na 23 
2018 0 4 2 2 na 19 
2019 0 4 2 2 na 18 
2020 0 4 2 2 na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar     
 
A tartós betegséggel és/vagy fogyatékossággal élés az életkor előrehaladtával gyakoribbá válik. 
Idősebb korban nagyobb a valószínűsége a magas gyógyszerköltségnek és annak, hogy ez 
jelentősen nehezíti az akár egyedül, akár családban élő időskorú anyagi helyzetét. A szociálisan 
rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 
kiadásainak a csökkentésére közgyógyellátási igazolvány állítható ki. A közgyógyellátási 
igazolványra alanyi és normatív jogon jogosultak körét a szociális törvény szabályozza. Ezen 
ellátások a járási hivataloknál igényelhetők. 
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek az Szt-ből. Az 
önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások 
viseléséhez. Szentgotthárdon ezen ellátási forma nem került bevezetésre. 
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal 
rendelkezők száma 

Év Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 
száma 

2013 519 
2014 505 
2015 657 
2016 533 
2017 nincs adat 
2018 nincs adat 
2019 nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők viszonylag magas számát a városban lévő 
bentlakásos szociális intézményben élő ellátottak okozzák, akik nagy része alanyi jogon jogosult a 
támogatásra. 
 
A beteg, ápolásra szoruló emberek ellátása hosszú évszázadokig a családok (tradicionális 
nagycsaládok) feladata és kötelessége volt. Az életformaváltással és a családszerkezet változásaival 
előtérbe került a külső környezet, a társadalom és a közösség felelősségének az erősödése az ápolás 
és gondozás területén. Az ápolásra szorulókról való gondoskodás előtérbe kerülésében jelentős 
szerepet játszik az átlagéletkor emelkedése és a társadalom elöregedése is. 
Az ápolási díj több mint 15 éve része a szociális támogatási rendszernek. A jogosultság feltételei az 
évek során fokozatosan változtak, korszerűsödtek. Az ápolási díjra vonatkozó rendelkezéseket az 
Szt. szabályozza. 
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti 
személy gondozását, ápolását végző, szakképesítéssel nem rendelkező, ezért laikus ápolónak 
minősülő nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 
A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek az Szt-ből. Az 
önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak ellátást a 18. életévét betöltött 
tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére. Ez a támogatási forma 
Szentgotthárdon nem került bevezetésre. 

 
3.6.3. számú táblázat – Ápolási díjban részesítettek száma 

Év 
Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek 
évi átlagos száma 

Ápolási díj, méltányossági 
alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos száma Összesen 

2013 34  0  34 
2014 31 0 31 
2015 na 0 na 
2016 26 0 26 
2017 na 0 na 
2018 na 0 na 
2019 na 0 na 
Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 
Alanyi jogon ápolási díjban részesülők számára vonatkozó statisztikai adat az önkormányzat 
részére nem áll rendelkezésre.  
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Az Szt. szerinti szociális alapellátásokat nyújtó integrált intézmény a Városi Gondozási Központ. 
Az integrált intézmény jelentősége az ellátások egymásra épülésében, a komplex szolgáltatásokban, 
az egyéni szükségletekhez igazodó rugalmas gondozásban van. Az egymásra épülő lépcsőzetes 
ellátórendszer megteremti a feltételeit a gondozási formák közötti átjárhatóságnak. Az 
alapszolgáltatások legfontosabb célja a szolgáltatásokat igénybe vevők önellátó képességének 
megőrzése, a valós környezetben történő közvetlen ellátása. A Gondozási Központ által biztosított 
szolgáltatások: 
Szentgotthárd város közigazgatási területén működtetett kötelező szolgáltatások:  

- Étkeztetés, 
- Nappali Idősek Klubja; 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén 
működtetett szolgáltatások: 

- Házi segítségnyújtás (Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu települések kivételével), 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
- Támogató szolgálat, 
- Közösségi pszichiátriai ellátás. 

A kötelező és önként vállalt feladatok a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével normatív 
állami támogatás igénybevételével működnek.  
A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, a szolgáltatások kérhetők szóban vagy írásban. A 
közösségi pszichiátriai alapellátás kivételével a szolgáltatások térítési díjkötelesek. 
A Városi Gondozási Központ célja, hogy idősödő társadalmunk kihívásainak és a korszerű 
idősgondozás szakmai kívánalmainak megfelelően olyan magas minőségi színvonalú, korszerű, 
egységes szakmai elveken alapuló, hatékony szociális szolgáltatásokat nyújtson, melyekkel 
hozzájárulhat ellátottjaik idős korának szebbé, tartalmasabbá, elfogadhatóbbá tételéhez. Az 
intézmény keretein belül olyan szolgáltatások nyújtását kell biztosítani, amelyek segítségével az 
életkorral, egészségi állapottal, élethelyzettel változó életfunkciók, tevékenységi formák a lehető 
leghosszabb ideig szolgálják az önálló életvitel megtartását. Az intézmény által működtetett 
szolgáltatások jelentős mértékben hozzájárulnak a városban élők szociális biztonságának, illetve 
esélyegyenlőségének megteremtéséhez. 
Az intézmény nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az általa nyújtott valamennyi szolgáltatásról a 
potenciális és tényleges igénybevevők széleskörű, korrekt tájékoztatást kapjanak. Az egyes 
szolgáltatások működési rendjéről, a biztosított szolgáltatások tartalmáról, az igénybevétel 
jogosultsági feltételeiről és módjáról, a szolgáltatásért fizetendő térítési díjak szabályairól 
folyamatosan tájékoztatják az ellátási területen élő ellátottakat és a lakosságot. 
A szolgáltatás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülők 
emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor nem történt. Erre vonatkozóan a 
fenntartóhoz panasszal nem éltek. Pozitív diszkrimináció a szociális ellátórendszer keretein belül 
nincs. 
Az intézmény szervezeti struktúrájában változás nem történt, így jelenleg is egyrészt kötelező, 
másrészt önként vállalt szociális alapszolgáltatásokat biztosít. 
 

3.6.2. Népkonyha 
Év Népkonyhán kiosztott ételadagok száma (db) 

2015 0 
2016 0 
2017 0 
2018 0 
2019 0 
2020 0 

Önkormányzati adatok 
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Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 
szűrésekhez) való hozzáférés 
A területi védőnő szűrővizsgálatokkal kapcsolatos tevékenységét az Eütv., a 2015. évi CXXIII 
törvény, a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet, valamint az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 
határozzák meg. 
A területi védőnői ellátásról szóló hatályos 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 3. § dd) pontja 
alapján a területi védőnő feladata: az 1. számú melléklet szerinti vizsgálatok elvégzése a 
módszertani ajánlások alapján. 
Az ajánlott módszertannak a „Szakmai, gyakorlati iránymutatás a területi védőnő gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásához, különös tekintettel a korai észlelésre, jelzésre és az együttműködésre” 
című dokumentum (a továbbiakban: Iránymutatás) a „Gyermek-alapellátási útmutató a 0-7 éves 
korú gyermekek szűrési vizsgálatainak elvégzéséhez (2. javított kiadás, Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal, 2015.)” dokumentumot határozta meg. 
 
Védőnői szűrővizsgálatok 2017. évben Szentgotthárd I-II-III. körzetben  

I. Védőnői tanácsadóban: 
Az alapellátásban, a területi védőnői szolgálat 3 körzetében a védőnői tanácsadóban történő 
szűrővizsgálatok az alábbiak: 
- érzékszervek működésének vizsgálata (látás, sztereolátás, pupilla vörös visszfény vizsgálata, 
fényérzékelés vizsgálata pupilla lámpával, kancsalság, hallás), 
- testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerinti mérése), a fejlődés és tápláltsági állapot 
értékelése hazai standardok alapján, 
- a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés követése és magatartásproblémák feltárása, 
- beszédfejlődés vizsgálata, 
- BCG-heg ellenőrzése, 
- mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc 
rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis, lúdtalp), 
- vérnyomás mérése, 
- kültakaró vizsgálata, 
- szájüreg, fogazat megtekintése, 
- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata. 

2017. szeptember 1-től a területi védőnők a „TÁMOP-6.1.4 Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt 
projekt” által előírt irányelvek alapján végzik a szűrővizsgálatokat a korábbinál több korosztályban: 
1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 hónapos korban, 1 éves kor után évente 6 éves korig. Kiegészítő vizsgálat történik 
a gyermeknél - amennyiben elváltozás volt az előző szűrővizsgálat alkalmával - 15 hónapos és 2,5 
éves korban. Ha a beiskolázandó gyermek nem megy iskolába, akkor 7 éves korban is végeznek 
nála szűrővizsgálatot. A védőnői szűrővizsgálatok elvégzése kötelező. 

Védőnői szűrővizsgálat 2017. évben Szentgotthárd I-II-III. körzetben 533 gyermeknél történt. 
Kiszűrtek száma: 88 (lúdtalp: 29 fő, szemészet: 2 fő, hallás: 10 fő, szociális fejlődés zavara: 2 fő, 3 
percentil alatti testtömeg: 8 fő, obesitas: 3 fő, logopédia: 17 fő, hanyag tartás: 10 fő, mozgásfejlődés 
zavara, elmaradása: 6 fő, bőrgyógyászat: 1 fő, betegség miatt gondozott gyermekek száma: 44). 
 
Betegség csoportonkénti eloszlása: cardiologia: 3, mozgásszervi: 2, nephrologia: 4, neurologia: 3, 
anyagcsere, endokrinologia: 1, pulmonologia: 7, tumor: 1, fejlődési rendellenesség: 5, érzékszervi 
gondozott: 3, koraszülöttség miatt gondozott: 14, bőrgyászati okból gondozott: 1. 
 
II.: Óvoda-egészségügyi feladatok: 
Tisztasági vizsgálatok: ez elsősorban a fejtetvesség ellenőrzésére vonatkozik, melyet negyedévente, 
fejtetvesség előfordulása esetén a tünetmentességig kéthetente szükséges ellenőrizni. Fejtetvesség 
az óvodában tavaly nem fordult elő. Szűrés 859 esetben történt. Fertőzés esetén a szülőkkel 
személyesen beszélik meg a teendőket. Egészségnevelés tisztálkodás, fejtetvesség témakörben volt. 
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Óvodai szűrővizsgálatok, orvosi belgyógyászati vizsgálat az óvodában nem történik. Bölcsődében a 
védőnőnek nincsenek feladatai. 
 
A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény intézményegységeiben az Iskolaegészségügyi 
Szolgálat munkatársai (a védőnők és az iskolaorvos) éves terv alapján végzik rendszeresen a 
tanulók szűrővizsgálatait. Az aktuális veszélyekkel, járványokkal (pl. H1N1, fertőző 
agyhártyagyulladás, méhnyakrák) kapcsolatosan is elvégzik a szükséges intézkedéseket 
(felvilágosítás, védőoltások). 
Az oktatási intézményekben a kötelező szűrővizsgálatokat rendszeresen elvégzik (látás, hallás, 
testsúly, magasság, vérnyomás, mozgásszervi eltérések). 
Az intézmény tanulói rendszeres résztvevői a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, a Városi 
Vöröskereszt és a Harmónia Egészségvédő Kör által szervezett, egészségmegőrzés témájú 
vetélkedőknek, előadásoknak. 
Az iskolavédőnők a város két általános iskoláját és két középiskolájának osztályait látják el. 
A Védőnői Szolgálat a 2017/2018. tanévről szóló felmérése az Arany János Általános Iskolában 
1-4 osztályt és az eltérő tagozatot (1-8 osztályt), a Széchenyi István Általános Iskolában 5-8-os 
korosztályt, valamint a Vörösmarty Mihály Gimnázium 5-8 osztályt érintő vizsgálata alapján az 
alábbi eltéréseket tapasztalta: 
                                      

3.9.1.  3.6.3 számú táblázat – Védőnő vizsgálat tapasztalatai (Arany János Iskola, 
Széchenyi I. Ált. Iskola, Vörösmarty M. Gimnázium) 

Hátgerinc ferdülés 0,01 % 0.4 % 0.02% 
Hanyagtartás 2 % 2-3 % 0.5% 
Lúdtalp 16 % 15 % 8 % 
Szemüveges 12 % 9 % 5% 
Asthma bronchiale 1-2 % 2 % 0.02% 
Allergia 2 % 2 % 0.01% 
Idegrendszeri 
eltérés 0,01 % 0,01 % 0% 

Egyéb 
megbetegedés 1-2 % 1 % 0.01% 

Túlsúly 4 % 4 % 0.01% 
 
Tartási rendellenességet javító gyógytestnevelés a tanév szeptemberében is elindult az iskolákban. 
Lúdtalp tornán kívül speciális gyakorlatokat végeznek a gyerekek. Teljes felmentés csak nagyon 
indokolt esetben fordul elő. A gyógyúszás is jól működik. Minden év szeptemberében újra vizsgálja 
az iskolaorvos azokat, akiknek az egészségi állapota indokolttá teszi a speciális mozgást. 
Úszásoktatás is van, szeptembertől szervezetten járnak a negyedik és hatodik osztályos gyerekek. 
A 2017-2018-as tanévben is zajlott a mindennapos testnevelés, ami azt jelenti, hogy minden nap 
van lehetőség a mozgásra. 
A kövérség és az allergiás megbetegedések érdekében nagyon fontos a felvilágosító órák 
megtartása, mert ez a generáció még hajlamos az életmód változtatására. A felvilágosító órák egész 
tanévben zajlanak. 
Az egészségfejlesztés a pedagógiai program része az egészséges táplálkozásról, helyes 
tisztálkodásról, fogápolásról, testmozgásról, allergiáról, káros szenvedélyekről, serdülőkorról, szex-
felvilágosítás szakember bevonásával. 
2017/2018. tanévben az Arany János Általános Iskolában, Széchenyi István Általános Iskolában és 
a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban is zajlott egészségnap. Lebonyolításában segítséget nyújtottak 
az EFI munkatársai, a Körmendi Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának és a Megyei 
Kormányhivatal Főosztályának egészségnevelő munkatársai. 
Kiemelt téma volt a szexeducatió és a drogprevenció. A mai kor legégetőbb problémáira megfelelő 
választ kaptak a fiatalok. Az előadás sikeres volt az adott korosztály körében. 
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A rendőrséggel közösen megvalósuló program keretében a Vörösmarty Mihály Gimnázium 10-18 
éves korosztály számára a rendőrség munkatársaival közösen felvilágosító foglalkozásokat 
szerveznek a kábítószer és alkoholfogyasztás veszélyeiről. 
Pályaorientációs napok keretében a Rendelőintézetben a szakrendeléseken is részt vehettek a 
tanulók, ezzel betekintést nyerhettek az egészségügy munkájába. 
Novemberben, az egészségnevelési hónapban vetélkedő kerül megszervezésre, ami rajzversenyből 
és játékos feladatokból áll, Egészséges életmód” címmel. A csecsemőápolási verseny tavaszi 
lebonyolítása célja az általános iskolás vöröskeresztes szakkörös gyerekek (Arany János Isk., 
Széchenyi István Ált. Isk. és Vörösmarty Mihály Gimn.) tudásának összemérése volt. Megyei 
versenyen ebben a tanévben szép eredményt értek el a gyermekek. Az iskolai programban minden 
évben szerepel elsősegélynyújtási ismeretek tanítása. A drogprevenció is fontos szerepet játszik az 
egészségnevelésben. 
 
Prevenciós programok, ifjúsági egészségügyi munka, ifjúság egészségügyi állapota 2017/2018. 
tanév 
Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma  
Gimnáziumban 2 évente vesznek részt a tanulók kötelező védőnői, ill. iskolaorvosi vizsgálaton, 
szűrésen (10., 12. osztály, valamint a 16 éves kori záró vizsgálat). 
Védőnői szűrővizsgálat a látás, hallás, vérnyomás, testsúly, testmagasság, mozgásszervi vizsgálatot 
tartalmazza, míg az orvosi egy általános fizikai vizsgálatot. 
Eltérések észlelése során szakorvosi vizsgálatra lettek tovább utalva a tanulók. Főként szemészeti, 
ortopédiai szakvizsgálatra. 
SzMSzC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
Szakképző iskolában a képzés jellegéből kifolyólag évente vesznek részt a tanulók védőnői, illetve 
orvosi szűrővizsgálaton. Ezen felül az adott szakmának megfelelően foglalkozás egészségügyi 
vizsgálat is történik, gyakorlati helynek megfelelően. 
Minden gyermeknél történik védőnői szűrővizsgálat (látás, hallás, testsúly, testmagasság. 
mozgásszervi, vérnyomás vizsg.) általános orvosi vizsgálat. 
Amennyiben a tanulók vizsgálata során eltérés tapasztalható, megfelelő szakorvoshoz történő 
irányítás megtörténik. Ezek főként szemészeti, ortopédiai és fül-orr-gégészeti problémák. 
Kiemelendő a leendő 9.-es tanulók vizsgálata, mely az iskolai beiratkozás előtt történik. 
  
A védőnők mindkét iskolában a testnevelő tanárokkal együtt végzik a „Nett Fitt” felmérést. A 
védőnők a fizikai paramétereket mérik, a testnevelők a fizikai állóképességet. Ez a mindennapos 
testnevelés részeként működik. Gyógytestnevelés segíti a tanulók testtartását, illetve gyógytornára 
is járnak tanulók a helyi rehabilitációs kórházba. 
A szakgimnáziumban tanulók heti rendszerességgel járnak a fürdőbe úszni, amely nagyon jó 
lehetőség számukra. 
A tanulók egészségfejlesztése az előző tanévben projektnapok illetve egészségnapok kereteiben 
történt. Kiemelendő, hogy e napok szervezésében, kivitelezésében nagy segítséget nyújtottak a helyi 
egészségfejlesztési iroda munkatársai. A gimnáziumi tanulók részére egy nívós előadás került 
megszervezésre drogprevenció témában, amely látványelemekkel volt tarkítva, így szemléletes volt. 
A Megyei Népegészségügyi Főosztály munkatársa is az ő segítségükkel látogatott el az iskolába a 
„szexedukáció” témakörével. 
2017/2018 tanévben a gimnázium tanulói rendszeresen hallgattak előadásokat bűnmegelőzés 
témakörében a VMRFK Bűnmegelőzési osztály munkatársától, aki főként a 11. évfolyamos tanulók 
számára egy tanulságos kirándulást szervezett (börtönlátogatás). 
A szakgimnázium és szakközépiskolába havi rendszerességgel jött a Családvédelmi Szolgálat 
védőnője, aki a családtervezés kérdésében segítette a tanulókat egyéni, illetve csoportos 
tanácsadással. Ő a Járási Népegészségügyi Hivatal munkatársa. 
A tanulók egészség megőrzését ebben az iskolában is segítették az EFI munkatársai, itt inkább 
kiscsoportos foglalkozás kereteiben valósult meg (Egészség piac- Vasi LOGO). Általuk érkeztek a 
tanulókhoz sportoló vendégek. 
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A korábbi tanévben megkezdett programok, pl. az újraélesztés gyakorlása az elmúlt tanévben is 
megvalósult a vöröskeresztes tanulók és a védőnő segítségével. A védőnői előadások folyamatosak 
az év folyamán, ezek egy-egy osztályra „személyre” szabottabban történnek. 
 
Nevelési Tanácsadó 
2013. január 1-jétől jogszabályi változások miatt már nem az önkormányzat biztosítja ezt a 
szolgáltatást. 
Jelenleg a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye (9970 
Szentgotthárd, Arany János u. 3.) az ellátó intézmény. Működését a 15/2013. (II. 27.) EMMI 
rendelet szabályozza.  
A feladatait az intézmény éves munkaterve alapján végzi, mely az alábbi tevékenységeket foglalja 
magába:    -    nevelési tanácsadás, 

- szakértői bizottsági tevékenység, 
- logopédiai ellátás, 
- gyógytestnevelés, 
- fejlesztő nevelés. 

Alapszolgáltatásai 0-18 éves kor közötti gyermekek, fiatalok problémáinak megoldása érdekében 
vehetők igénybe. Azok a 0-3 év közötti gyermekek, akik a Megyei Szakértői Bizottság szakértői 
véleménye alapján gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre, oktatásra és gondozásra, 
valamint a konduktív pedagógiai ellátásra jogosultak, ellátásuk a szakértői véleményben kijelölt 
tagintézményben történik. 
Az ellátást igénybe veheti továbbá egyéb életkorú személy is, aki a területi illetékességi körbe 
tartozik (szülők, pedagógusok stb.). Azok a személyek, akik betöltötték 18. életévüket, abban az 
esetben vehetik igénybe szolgáltatásait, amennyiben a közoktatás keretén belül nappali tagozatra 
járnak. 
  
Sportprogramokhoz való hozzáférés  
Szentgotthárd Város Önkormányzata lehetőségeihez mérten a továbbiakban is támogatja, segíti a 
különféle sporttevékenységeket, sportolási formákat. Városunkban számos sportegyesület működik, 
amelyekben a sportkedvelők kedvükre válogathatnak (a legkisebbektől az idős korosztályig 
bezárólag) a különféle sportágak közül, ilyen sportok: labdarúgás, kézilabda, teke, kick-box, 
atlétika, sakk, asztalitenisz, íjászat, kerékpározás, úszás, tánc, harcművészet. 
Az Önkormányzat tulajdonában több sportlétesítmény, sportolásra alkalmas ingatlan van: a városi 
sporttelep, műfüves labdarúgó pálya, tekepálya, a városi sportcsarnok, az iskolai tornatermek, az 
iskolai sportpályák, a városrészi sportpályák, önkormányzati játszóterek, uszoda, Hársas-tó.  
Az iskolai tornatermek az iskolai sportoktatás színterei, melyeknek az állagát és felszereltségét a 
kor követelményeinek megfelelő színvonalon kell biztosítani. Ezen létesítmények fenntartását, 
karbantartását a továbbiakban is az Önkormányzat biztosítja, illetve igyekszik saját, valamint 
pályázati forrásokból ezeket a létesítményeket felújítani, fejleszteni. 2017-ben sikerült pályázati 
forrásból felújítani illetve energetikailag korszerűsíteni a Széchenyi iskola Szent Gotthárd Általános 
Iskola tornacsarnokát. Az iskolai tornatermeket meg kell őrizni az oktatási intézményben tanuló 
gyermekek sportolásának színtereként is. Valamennyi tornaterem bérbe adható, de a tanórai és 
edzéselvű órakeretek elsőbbséget élveznek a jövőben is. 
A következő feladat az Arany János iskolában a tornaterem kibővítése, felújítása. 
A játszóterek a kisgyermekek számára biztosítják az életkoruknak megfelelő mozgás lehetőségét. A 
játszóterek vonatkozásában jelentős fejlesztések történtek, játszótereink nagy része gyökeresen 
átalakult, ma a legmodernebbnek számító játszóeszközök állnak a gyermekek rendelkezésére. A 
továbbiakban a még nem korszerűsítettek felújítására is gondolni kell – ennek fedezete azonban 
csak pályázati vagy magántőkéből származó pénz lehet. 
Koncepcionálisan ide kell sorolni azokat a lakott területeken lévő beépítetlen területeket is, 
melyeket a gyermekek sportolásra (jellemzően elsősorban labdarúgásra, kosárlabdára) szívesen 
használnak. Az Önkormányzat koncepcióiban kimondja, hogy az ilyen területek megőrzését a sport 
szempontjából is fontosnak tartja, és a továbbiakban ezen Önkormányzati ingatlanok más célú 
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felhasználásánál az előnyök/hátrányok feltérképezésekor kötelező jelleggel mérlegeli és negatívan 
értékeli a változásoknak a gyermekek sportolási lehetőségeit csökkentő hatását. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a versenysportot, a diáksportot és a szabadidő sportot egyaránt 
támogatja. Egyik támogatást sem szünteti meg a másik nagyobb támogatása reményében. 
Az Önkormányzati támogatás tartalmaz valamennyi, sporthoz és sportoláshoz kapcsolódó közvetlen 
és közvetett támogatást. Ilyenek: a sporttámogatási keret a versenysport részére; egyéni támogatási 
kérelmek támogatása; az iskolai testnevelésben a heti, törvényben előírt testnevelési órákon felüli 
sportfoglalkozások költségeinek támogatása; a sportlétesítmények ingyenes vagy kedvezményes 
használatának biztosításával nyújtott támogatás; a szabadidősportra adott támogatás; a 
sportlétesítmények fenntartására fordított éves költségek. 
Számos sikert érnek el diákjaink, versenyzőink a különféle szabadidős illetve diákolimpiai 
versenyeken. A különféle sportversenyek, sportesemények remek lehetőséget biztosítanak arra, 
hogy a kistérségi települések lakói is színvonalas eseményeken vehessenek részt. A mindennapos 
testnevelés bevezetésének köszönhetően a diákok számára biztosított a rendszeres testmozgás.  
Összegezve: Szentgotthárd Város Önkormányzata fontos szegmensként tekint a sportra, 
lehetőségeihez mérten támogatja, segíti a városban élők sportolását, igyekszik biztosítani részükre a 
kulturált környezetet sportolásukhoz. 
 
Közétkeztetés 
Az önkormányzat minden köznevelési intézményben, bölcsődében és az idősek vonatkozásában 
megszervezi a közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére 
vonatkozó elvárásoknak. Az önkormányzat az étkeztetést az intézményekben működtetett 
konyhákon keresztül biztosítja. Az étkeztetési feladatokat az önkormányzat vállalkozói szerződés 
alapján, a vállalkozó által az intézményekben üzemeltetett konyhákban látja el. 
Az önkormányzat által biztosított közétkeztetés – amely gyakran a helyi nehéz anyagi helyzetű 
családból származó gyerekek táplálkozásának elsődleges forrása – fontos, hogy megfeleljen az 
érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. 
Az önkormányzat által biztosított közétkeztetés és az önkormányzati intézményekben piaci 
szereplők által biztosított étkeztetés (pl. iskolai büfék) rendszeres ellenőrzése szükséges, szakember 
bevonásával, hogy azok kínálata és az ételek minősége mennyiben felel meg az általuk ellátott 
korosztályok egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. 
Az iskolai büfék esetében elvárás, hogy jelenjenek meg a kínálatban az egészségesebb táplálkozást 
támogató gyümölcsök, joghurtok, gabonapelyhek, egészséges ételek. 
 
3.7  Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a közművelődési feladatok ellátásának alapelveit az alábbiak 
szerint határozza meg: 

1. A közművelődéshez kapcsolódó jogok érvényesítése során az esélyegyenlőséget biztosítani, 
az egyenlő bánásmód követelményeit megtartani szükséges. 

2. A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek 
támogatása pedig közcél. 

3. A helyi közművelődési feladatellátás, illetve ennek során a feladat ellátásban részt vevő 
önkormányzati intézmények, az önkormányzati közművelődési feladatellátásra az 
Önkormányzattal megállapodást kötött civil szervezet(ek) nem lehetnek elkötelezettek 
egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. 

4. Az Önkormányzat elismeri: mindenkinek joga, hogy: 
• megismerhesse a kulturális örökség javait, valamint az ezek védelmével kapcsolatos 

ismereteket a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés útján, 
• igénybe vehesse a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a közművelődési 

intézmények szolgáltatásait, 
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• műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési 
jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban 
meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen, 

• művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, 
szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. 

5. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy közművelődési jogairól, azok gyakorlásának helyi 
lehetőségeiről folyamatosan tájékoztatást kapjon. 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata elsősorban az alábbi közművelődési intézményeken keresztül 
biztosítja a szabad művelődés lehetőségét: 

• Színház, melynek üzemeltetését az Önkormányzat a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesületnek adta át, 

• Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, 
• Csákányi László Filmszínház. 

 
 3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2018) 
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Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
Az Önkormányzat és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2005. évben kötött együttműködési 
megállapodást, amely alapján az Egyesület végzi a város közművelődési feladatainak ellátását, 
továbbá feladata a szakmai tevékenység koordinálása és felügyelete, valamint a városban és a 
kistérségben zajló kulturális tevékenység fellendítése. Az együttműködési megállapodást a felek 
2013. elején módosították, a korábbi turisztikai és ifjúsági feladatok annyiban kikerültek a 
megállapodásból, hogy a Látogatóközpontot működteti az Egyesület, illetve részt vesz az ifjúsági 
feladatok szervezésében. Az Egyesület munkájának célja elsősorban a város lakossága kulturális 
igényeinek feltárása és kielégítése, korosztály és rétegprogramok szervezése, működő amatőr 
művészeti csoportok anyagi és szakmai támogatása, ezen belül legalább fúvószenekar, énekkar 
működtetése, új művészeti együttesek létrehozásának generálása: néptánccsoport, ifjúsági amatőr 
színjátszó kör, kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek létrehozásának szorgalmazása. 
Színházi és koncert előadások, kiállítások, városi nagyrendezvények szervezése, valamint a működőkkel 
való szorosabb együttműködés kialakítása is feladatát képezi az Egyesületnek. Az egyesületi forma 
előnyeit kihasználva további feladata a szervezetnek, hogy pályázatok benyújtásával, illetve külső 
források felkutatásával segítse a kulturális élet feltételeinek javítását és továbbfejlesztését 
Szentgotthárdon. 
 
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 
Az intézmény a kultúra, a tájékoztatás, a nevelés intézményeként, a közösségi és értelmiségi lét 
egyik központjaként, alapító okiratának megfelelően működik. Sajátos eszközrendszerével kedvező 
lehetőségeket biztosít arra, hogy a kultúra összegyűjtött és feltárt – írott és egyéb módon rögzített – 
értékeit a város polgárai használhassák. Tevékenységében a közművelődési jelleg és az információ-
szolgáltatás került előtérbe. Jól szolgálja az intézmény a megváltozott használói igények 
kielégítését. 
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A Könyvtár tevékenységi köre: a szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár középszintű ellátást 
nyújtó, általános gyűjtőkörű lakóhelyi könyvtár, nemzetiségi (német és szlovén), uniós és 
helyismereti külön gyűjteménnyel, kistérségi ellátóközpont. Szervezeti egységei: felnőtt részleg és 
internet terem, folyóirat-olvasó és médiatár, gyermekrészleg, 4 városrészi fiókkönyvtár, 
kistelepülések könyvtári ellátása KSZR keretében. Működési területe: Fiókkönyvtárak a 
városrészeken (Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu). Kistelepülések könyvtári ellátása a 
kistérség településein (Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, 
Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Szakonyfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Vasszentmihály). 
Szentgotthárdon 1983 óta működik a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum 
(Gyűjtemény), Magyarország egyetlen szlovén múzeuma. 
Törzsgyűjteményét elsősorban a szlovén nemzetiségű Gáspár Károly általános iskolai igazgató 
gyűjteménye és több kisebb szentgotthárdi és apátisvánfalvai gyűjtemény alkotja. A Múzeum 
állandó kiállításai: Délnyugat-Dunántúl fazekassága, a Szentgotthárd környéki szlovének és a 
szentgotthárdi sírlelet. 
A múzeum feladata a kulturális javak gyűjteményi gondozása, tudományos feldolgozása és 
publikálása, valamint hozzáférhetővé tétele. Elsősorban a kulturális javak egységes 
szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, 
nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításokon bemutatja, kutatási 
tevékenység lehetőségét biztosítja, múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és iskolán 
kívüli nevelés céljainak elérését, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és 
múzeumandragógiai programkínálatot biztosít. 
2013 eleje óta az Önkormányzat a múzeum fenntartója. Az önkormányzati működtetés alatt több 
előrelépést is tett az intézmény. A korábbi fenntartó sikertelen próbálkozásai után 
Önkormányzatunk sikerrel kezdeményezte a szlovén nemzetiségi bázisintézménnyé nyilvánítást, ezt 
a Minisztérium a működési engedélyében azóta jóvá is hagyta. A múzeum nyitvatartása is állandó 
jelleggel megoldódott, hiszen egész évben, keddtől szombatig minden nap nyitva tart 11-től 15 
óráig, bejelentkezés/igény esetén egyéb időpontban is. Színesedtek az intézmény szolgáltatásai és 
„A ciszterek Szentgotthárdon” címmel új állandó kiállítás nyílt. 
 
Csákányi László filmszínház 
Az Önkormányzat tulajdonában álló épület (Szentgotthárd, Hunyadi u. 1.) már 1913-ban 
filmszínházi funkció betöltésére épült. 
Az elmúlt időszakban jelentős változások történtek a mozi kapcsán. 2013 tavaszán az önkormányzat 
finanszírozásában a digitális (DCI – Digital Cinema Initiatives) és a 3D vetítésre egyaránt alkalmas 
technika beszerzésére és beépítésére került sor. Mindez érzékelhetően jobb hang- és képminőséget 
eredményezett, és megteremtette annak a lehetőségét is, hogy a premierfilmek hamar eljussanak a 
városba. Az említett beruházást követően a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 
vette át a filmszínház üzemeltetését. A filmszínház heti 5 játékrendi nappal (hétfő, kedd, péntek, 
szombat, vasárnap), évi 340 előadással üzemel. Ezen felül az alvállalkozónak minden esztendőben 
legalább 6 iskola- és 1 óvodamozit, valamint 12 filmklub előadás is kell tartania. 
 
Az immáron vállalkozói üzemeltetésű Gotthárd TV, a Szentgotthárd Város Önkormányzata által 
megjelentetett Szentgotthárd újság és az önkormányzati, intézményi weboldalak a kultúra 
hírvivőiként tájékoztatják széles körben a lakosságot. 
A közművelődési élet szerves részét képezik továbbá a kulturális tevékenységű civil szervezetek, a 
műkedvelő csoportok, a nemzetiséghez kötődő kulturális szervezetek. A közművelődési 
programokban jelentős szerep jut még az általános- és középiskoláknak, az alapfokú 
művészetoktatás résztvevőinek, a médiának és az egyházaknak. 
A közművelődési tevékenység tervezésénél, szervezésénél a lakosság igényei figyelembevételre 
kerültek, a város, a térség kulturális hagyományainak, szokásainak őrzésére, gazdagítására, az 
egyéni és közösségi művelődési öntevékenységben rejlő lehetőségekre építve, valamint 
hozzájárulnak a szabadidő közművelődési célú, életminőséget javító eltöltéséhez. 
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Városrészi klubok, civil szervezetek, más intézmények 
Szentgotthárd város közművelődési életében speciális jelenség, hogy a nem egészen 9000 lakosú 
városban 6 városrészi klub, valamint 4 fiókkönyvtár (Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu) 
található. Speciális megoldás, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata a városrészi klubokat 
átadta a helyi közösségeknek. Megjegyezzük, hogy közelünkben – megyei szinten legalábbis – nem 
találni hasonló megoldást. Az új formáról megállapítható, hogy bevált. A helyben lakók felismerték 
a klubokban rejlő lehetőséget. Mindenütt először összefogtak, civil szervezetet alakítottak és saját 
erejüket kihasználva elkezdték az állagmegóvást, a meszelést, festést, az épületek környékének a 
rendbetételét. Több helyen is pályázatokon indulva szereztek be bútorokat, esetleg számítógépet, 
televíziókészüléket, cd és dvd-lejátszót stb. Viszonylag rövid idő alatt kiderült, hogy ez a lehetőség 
a településrészen élőket úgy is összehozta, hogy elkezdhettek közösségükben rendezvényeket 
szervezni: mikulást, karácsonyt, öregek napját, farsangot, szüreti rendezvényt, gyereknapot. Több 
településrészen is ennek tudhatjuk be, hogy beindult a már-már elveszettnek gondolt közösségi élet. 
Két dolog kellett ehhez legalább: az önkormányzat helyzetfelismerése és „bátorsága” illetve a civil 
szerveződések ereje. Minden városrészi klubnak lett gazdája legalább a településrészi 
önkormányzat “személyében”, de a leghatékonyabbnak mindenütt a civil szervezetek részére való 
átadás bizonyult. 
 
Helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai 
A szociális intézmények feladatellátásában, a szolgáltatások mennyiségi, minőségi színvonalának 
emelésében jelentős segítséget nyújthatnak az önkéntes segítők. Számos területen szükség lenne 
munkájukra: egyedül élő, idős emberek látogatása, beszélgetés, lelki támogatás, szociálisan 
hátrányos helyzetűek számára szervezett programokon, rendezvényeken segítségnyújtás, 
felajánlások, adományok gyűjtése, szétosztása stb. 
A Városi Gondozási Központ, a Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal szerepel az EMMI esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásában 
mint közérdekű önkéntes tevékenység végzésének helyet adó intézmény. Ezáltal lehetőség nyílik az 
önkéntesek bevonására. 
A Család- és Gyermekjóléti Központ kapcsolatban áll a Vas Megyei Önkéntes Centrummal. Az 
intézmény fogadószervezetként nyilvántartásba került, így a Szolgálatnál az önkéntes munka 
lehetőségei a potenciális önkéntes munkát keresők látóterébe kerültek. A Vas Megyei Önkéntes 
Centrummal való együttműködési megállapodás szerint a Centrum segít az önkéntesek 
toborzásában. 
Mindhárom önkormányzati intézmény lehetőséget biztosít foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részt vevő személyek részére önkéntes munkavégzésre, illetve az érettségiző tanulók önkéntes 
munkavégzésére, a közösségi szolgálatra is. 

 
3.8 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
A roma nemzetiség Roma Nemzetiségi Önkormányzat által becsült létszáma Szentgotthárdon kb. 
350 fő. 
A legutóbbi, 2011-es népszámlálás nemzetiségre vonatkozó kérdéseire adott válaszokból (e 
válaszadás önkéntes volt) pedig az derül ki, hogy Szentgotthárdon 52 fő vallotta magát roma 
nemzetiségűnek (akkor még „cigány” volt a hivatalos megnevezése). Azaz egészen pontosan 
ennyien jelölték be a nemzetiség, az anyanyelv, a családi/baráti közösségben használt nyelv kapcsán 
adható válaszok legalább egyikénél ezt a nemzetiséget. 
A hátrányos helyzetű roma családok megélhetési problémákkal küszködnek, még abban az esetben 
is nehéz a megélhetésük, ha mindkét szülő dolgozik. A számlák rendszeres feladása is nehézséggel 
jár. Hagyományőrző, kulturális és sport rendezvényeik: Roma Családi Sportnap, Mikulás ünnepség 
karácsonyváró programmal egybekötve. A nemzetiség a helyi civil szervezetek közül a 
Szentgotthárdi Polgárőrséggel tart szorosabb kapcsolatot. Jövőbeni terveik megvalósítását, 
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rendezvényeik megtartását a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott központi finanszírozásból és 
pályázati forrásokból próbálják biztosítani. 

 
3.9  Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 
településünkön 

 
Beazonosított problémák 

 
Fejlesztési lehetőségek 

 
A tartósan munkanélküli, aktív korúak 
ellátásában részesülő személyek 
elhelyezkedési esélyei jelentősen 
korlátozottak.  

Közfoglalkoztatás fenntartása, résztvevők 
számának növekedése.  

A nehéz anyagi körülmények között élők 
jelenleginél célzottabb támogatása.  

A jelenlegi, önkormányzati hatáskörben 
nyújtott támogatások felülvizsgálata, a 
jövedelemhatárok emelése. 

A településrészek csatornázottsága nem 
teljes (Farkasfa, Jakabháza). 

Pályázati források felhasználásával a 
csatornázottság arányának emelése a 
településen. 

Szentgotthárdon nincs Fiatal Házasok 
Otthona. 

Fiatal Házasok Otthona kialakítási 
lehetőségének – 35 éves életkorig lakáshoz 
jutási rendszer – megvizsgálása. 

Nagy az igény a bérlakások iránt. Új önkormányzati bérlakások építése 
pályázati források felhasználásával.  

A közterületeken nagyobb számú és 
gyakoribb rendőri jelenlétre lenne igény, a 
térfigyelő kamerarendszer bővítendő, egyre 
növekvő feladatok és elvárások a közterület-
felügyelet felé. 

A térfigyelő kamerarendszer karbantartása, 
bővítése, közlekedésbiztonsági intézkedések, 
a rendőri, polgárőri és közterület-felügyelői 
jelenlét fokozása. 

Elöregedő, korszerűtlen infrastruktúra, 
technológia az idősödő ingatlanállományban. 

Lakások, intézmények energiaracionalizá-
lása, energiaigényének megújuló energiával 
való ellátása. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői: gyermekek száma, aránya, életkori 
megoszlása, demográfiai trendek 
A társadalom egyik leginkább sérülékeny népességcsoportját a gyermekek alkotják, mert 
szükségleteik, igényeik, érdekeik érvényre juttatása terén egyenlőtlen erőviszonyban állnak a 
felnőttek döntési és cselekvőképességével. Hogy függő helyzetük miatt egészséges fejlődésük és 
felnőtté válásuk ne kerülhessen veszélybe, többletjogok és támogatások illetik meg a gyermekeket. 
A gyermekeken belül is egyes csoportok körültekintőbb, fokozottabb segítséget igényelnek. Ide 
tartoznak a fiatalabb életkorú, a fogyatékossággal élő, a tartós betegségben szenvedő gyermekek, 
valamint ide sorolhatók a bántalmazást átélt gyermekek is. 
Minden társadalom felelős a gyermekek sorsáért. Az, hogy gyermekeink milyen felnőtté válnak, az 
őket körülvevő felnőttektől, a társadalomtól függ. A családok a gyermekek vállalásával a 
társadalom jövőjét alapozzák meg, a jövőbe fektetnek be, ezért segítséget igényelnek. A kisgyermek 
nemcsak a család, hanem a társadalom számára is érték, a legdrágább kincs, a jövő. A társadalom 
felelőssége is, hogy milyen körülmények között neveljük gyermekeinket. Meghatározó a lakóhely, 
ahol a családok élnek, ahol gyermekeiket nevelik. Nem mindegy, hogy milyen ellátásokat, 
lehetőségeket vehetnek igénybe a településen, ahol élnek. 
 

4.1. számú táblázat - Gyermekkorú népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint 2022.01.01. 
adatok alapján  (2.számú táblázatból) 

Korcsoport  

Fő Az állandó népességből a megfelelő korcsoportú 
nők és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 

Fő Fő Fő % % 
Állandó népesség 

száma  4 098 4 236 8334 49,20% 50,83% 

0-2 évesek   159 1,90% 
0-14 éves  502 477 979 6,02% 5,72% 
15-17 éves  118 111 229 1,42% 1,33% 

Forrás: TeIR, KSH       

 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülő vagy más hozzátartozó 
gondoskodásából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A 
gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint Gyvt-ben meghatározott hatósági 
intézkedések biztosítják. 
A gyermekvédelmi rendszer működtetése és fenntartása állami és önkormányzati feladat. A 
gyermekvédelem hatáskörébe – tágabb értelemben – lényegében beletartozik a gyermek születésétől 
felnőtté válásáig minden, ami az ő érdekében vele és körülötte, a családban, az óvodában, 
iskolában, a munkahelyen, a társadalom bármely területén történik. A helyi ellátórendszer különféle 
támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek nevelésében, megfelelő 
támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. 
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben 
élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért 
nagy jelentőségű az önkormányzat által szervezett, intézményekben történő közétkeztetés. 
 
A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátások körét a Gyvt. és végrehajtási 
rendelete szabályozza, mely alapján a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatáskörébe 
tartozó feladatai:  

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása, 
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• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzete fennállásának megállapítása és 

• gyámhatósági ügyekben környezettanulmány készítése. 
A pénzbeli és természetbeni ellátások körében a települési önkormányzat képviselő-testülete a 
rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára 
tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg. 
A települési önkormányzat vagy a fenntartó az e törvényben meghatározott módon, természetbeni 
ellátásként biztosítja a gyermekétkeztetést. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermek-intézményi térítési díj 
kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló gyermekek 
részére 100%, ennél idősebb gyermekek esetén 50%), évente két alkalommal 6.000,- Ft, illetve 
hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén 6.500,- Ft összegű (2018. évben) 
támogatásra és külön jogszabályban meghatározott kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) 
jogosít. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás alapján az 1-9. évfolyamon minden diák 
térítésmentesen juthat hozzá a tankönyvekhez, ahogy a gyógypedagógiai vagy nemzetiségi 
nevelésben-oktatásban részt vevő diákok is. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy az 
anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermeket a családja képes legyen a saját otthonában nevelni, 
gondozni.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági jövedelemhatára 2018-tól emelésre került. 
A módosítással az ellátásra vonatkozó általános jövedelmi értékhatár az öregségi nyugdíjminimum 
130%-áról (37.050,- Ft) annak 135%-ára (2018. évben: 38.475,- Ft) emelkedett. Az ellátás 
tekintetében irányadó speciális – gyermekét egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő 
esetén; tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén; valamint a jogosultsági 
feltételeknek megfelelő nagykorú gyermek esetén alkalmazandó – jövedelmi értékhatár az öregségi 
nyugdíjminimum 140%-áról (39.900,- Ft) annak 145%-ára (2018. évben 41.325,- Ft) nőtt. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó speciális ellátás a pénzbeli ellátás, 
melyet a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozója igényelhet, ha a gyermek 
tartására köteles és nyugellátásban vagy más nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesül, továbbá a 
család megfelel a jövedelmi és vagyoni feltételeknek. 
A jogosult gyermekek száma folyamatos csökkenést mutat. Ennek oka, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a nyugdíjminimum százalékában meghatározott 
jövedelemhatár évekig nem emelkedett, illetve az idei emelés mértéke sem jelentős. 
A kedvezményre elsősorban azon gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknek legalább az egyik 
szülője munkanélküli, illetve egyéb alacsony összegű ellátásban, például GYES-ben részesül. Az 
igénybe vehető kedvezmények jellege miatt az egészen kisgyermekek, akik még nem, valamint a 
felsőfokú tanulmányaikat folytatók, akik már nem vesznek gyermekintézményi ellátást igénybe, 
illetve tankönyvtámogatást sem kaphatnak, csupán az évi két alkalommal járó támogatásra 
jogosultak ténylegesen. A 3 vagy több gyermekes családok gyermekei, valamint a tartósan beteg 
gyermekek a támogatás igénybevétele nélkül is jogosultak tankönyvtámogatásra, illetve a térítési díj 
fizetésénél kisebb mértékű kedvezményre jogosultak, illetve a 8. osztályosnál idősebb gyermeknél 
nem érvényesíthető a kedvezmény. 
Jelentőségét növeli ugyanakkor a támogatási formának, hogy felsőfokú oktatási intézménybe való 
jelentkezésnél többletpontokat jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. 
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4.1.1.a)  számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma 

Év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesítettek évi átlagos száma 

2013 85 
2014 64 
2015 53 
2016 45 
2017 25 
2018 30 
2019 24 
2020 22 
2021 25 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

4.1.1.b)  számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

Év 
Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma   
Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

száma 
Fő Fő 

2015 n.a. n.a. 
2016 4 n.a. 
2017 n.a. n.a. 
2018 8 n.a. 
2019 15 21 
2020 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
A hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet meghatározása a gyermekvédelmi 
gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike. 
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá 
vált gyermek, aki esetében a Gyvt-ben meghatározott körülmények közül egy fennáll. 
Halmozottan hátrányos az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a Gyvt-ben felsorolt körülmények közül legalább kettő 
fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő tanulói vagy 
hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtt. 
A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg 
kérelemre, külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal 
egyező időtartamra megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének 
fennállását. 
Szentgotthárdon 2017. évben 1 gyermek hátrányos helyzetének megállapítására került sor. 
2017. december 31-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma 1, a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekszáma 5 volt. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek gyámhivatal által nevelésbe 
vett kiskorúak, vagy utógondozásban részesülő fiatalok voltak. 
2018. december 31-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma 4 volt, illetve a gyámhivatal által 
nevelésbe vett kiskorú gyermekekkel, vagy utógondozásban részesülő fiatalokkal együttesen 8 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szerepelt a nyilvántartásban.  
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2019. december 31-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma 5 volt, illetve a gyámhivatal által 
nevelésbe vett kiskorú gyermekekkel, vagy utógondozásban részesülő fiatalokkal együttesen 5 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szerepelt a nyilvántartásban.  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az 
ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról 
szóló 2015. évi LXIII. törvény alapján 2015. szeptember 1-jétől kibővültek a gyermekétkeztetésre 
vonatkozó kedvezmények. Így azoknak a bölcsődei és óvodai nevelésben részesülő gyermekek 
számára, akiknek családjában a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó jövedelem összege nem 
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át, ingyenes étkeztetést kell 
biztosítani. 
                   

4.1.2. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők 
száma 

Év 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 
1-8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 
1-13. évfolyam 

Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2013 17 58 144 379 36 
2014 15 57 134 380 18 
2015 135 43 128 407 18 
2016 138 30 144 474 10 
2017 142 23 153 769 2 
2018 125 16 120 na 1 
2019 115 13 105 na 4 
2020 91 13 85 na 6 
2021 88 19 99 na 6 

                     Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok 

 
További rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó támogatási elem a szünidei 
gyermekétkeztetés biztosítása. 
A települési önkormányzat kötelező feladata az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda zárva 
tartása esetén a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
jogosultak ingyenesen. A települési önkormányzatok a többi gyermek – különösen a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára – a korábbiakhoz hasonlóan szintén 
biztosíthatnak a nyári szünidőben ingyenes szünidei gyermekétkeztetést. 
A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra történő 
biztosítását jelenti, de ha erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs lehetőség, a 
szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is 
biztosítható. A gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, egyéb akadályoztatása esetén a 
számára biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője számára lehetővé kell tenni. 
Az el nem fogyasztott vagy el nem szállított étel más rászoruló gyermekek részére átadható helyben 
történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában. 
A szünidei gyermekétkeztetést a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 
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. 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata az étkeztetést a gyermekek részére a JustFood Kft. Széchenyi 
Konyhájáról (Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) biztosítja a szünidőkben. Az étel elszállítása a jogosultak 
által ételhordóban történt. 
A szünidei étkeztetés szabályozásában 2016. január 1-től jelentős változás történt abban a 
tekintetben, hogy amíg korábban pályázati rendszerben volt lehetősége az önkormányzatoknak erre a 
célra forrás igénylésére és az igénybe vevők a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermekek köréből kerültek ki, addig jelenleg csak a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos 
gyermekek étkeztetésére kap támogatást az önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy a jogosult gyermekek 
száma jelentősen csökkent. 
 
Települési támogatás 
Szentgotthárdon a rendkívüli települési támogatás mellett, mely kötelezően biztosítandó ellátás, 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás került 
bevezetésre.  

4.1.4. számú táblázat - Árvaellátás 

Év Árvaellátásban részesülő  
férfiak száma (fő) 

Árvaellátásban részesülő  
nők száma (fő) 

Árvaellátásban 
 részesülők összesen (fő) 

2015 23 23 46 
2016 20 25 45 
2017 23 23 46 
2018 21 22 43 
2019 19 21 40 
2020 na na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok  
 

4.1.3. számú táblázat - 2017. évben rendkívüli települési 
támogatásban részesülő gyermeket nevelő családok száma 
támogatási alkalmak szerint 

1 alkalommal 
részesült 

2 alkalommal 
részesült 

3 alkalommal 
részesült 

4 alkalommal 
részesült 

14 2 5 6 
 
2017. évben kiskorú gyermekeire tekintettel 29 család 57 alkalommal részesült rendkívüli 
települési támogatásban. 2017. évben a gyermekes családok támogatására fordított összeg 
858.000,- Ft volt. (2016-ban 31 család 61 alkalommal részesült rendkívüli települési 
támogatásban, az összeg 1.227.220,- Ft volt, 2015. évben 31 család 68 alkalommal 934.520,- Ft 
összegben). 
2018. és 2019. évben is 18 család, 40 alkalommal részesült rendkívüli települési támogatásban. A  
gyermekes családok támogatására fordított összeg 2018. évben 885.000,-Ft, 2019. évben 
713.000,-Ft volt.  
2020. évben 21 család 38, 2021. évben 13 család 23 alkalommal részesült gyermekeire tekintettel 
rendkívüli települési támogatásban. 2021. évben: 600.036,- Ft volt a ráfordított összeg.  
 
Az adatokból kitűnik, hogy a rendkívüli települési támogatásban részesülő személyek száma az 
elmúlt években folyamatosan csökkent. Az elutasítások száma alacsony, melynek oka, hogy a 
személyesen nyújtott tájékoztatás alapján a jövedelemhatárt meghaladó érdeklődők be sem adják 
kérelmüket. 
Az ellátásra csupán a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek – akik nem elsősorban 
a gyermekes családok közül kerültek ki – válhattak jogosulttá, és a részükre nyújtott összeg egyre 
kisebb vásárlóértéket jelent számukra. 
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4.2  Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
Mivel Szentgotthárdon szegregált lakókörnyezet nem található, ezért ennek a témának a kifejtése 
nem releváns. 

 
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 
Védőnői ellátás jellemzői 
 
Városunkban a kötelező alapellátás keretében körzeti védőnői szolgálat, valamint iskola- és ifjúsági 
védőnői szolgálat működik. A védőnők tevékenységének jelentős szerepe van a kora gyermekkor 
egészségügyi és szociális problémáinak feltérképezésében, illetve megoldások megvalósításában. 
Az iskola-ifjúsági egészségügyi feladatokat 2 védőnő látja el, az oktatási intézményekben a 
kötelező szűrővizsgálatokat rendszeresen elvégzik. A területi védőnők együttműködnek a házi 
gyermekorvosokkal, a Rendelőintézet szülész-nőgyógyász orvosaival, a Család- és Gyermekjóléti 
Központtal, az iskola- és ifjúsági védőnőkkel és a SZEOB Játékvár Óvoda és Bölcsődével. 
Az iskolavédőnői ellátásban 2019. március 24. napjával közös megegyezéssel megszűntetésre került 
a védőnő jogviszonya. A feladatot ellátása ettől az időponttól helyettesítéssel – heti 20 órában 
történik.  

                          

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

 
0-3 év közötti 

gyermekek száma  

Egy védőnőre 
jutó gyermekek száma 

2013 5 235 47 
2014 5 238 48 
2015 5 271 54 
2016 5 290 58 
2017 5 293 59 
2018 5 278 56 
2019 5 274 55 
2020 4 241 60 
2021 4 222 56 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

 
A védőnői álláshelyek száma a vizsgált időszakban nem változott, az egy védőnőre jutó gyermekek 
száma viszont emelkedett.  
A gyermeklétszám csökkenésére tekintettel Szentgotthárd Város Képviselő-testületének döntése 
alapján a védőnői feladatellátás vonatkozásában 2020. január 1-től 4 körzetben (1 iskolai és ifjúsági 
körzet, 2 területi körzet, 1 vegyes: területi+iskolai körzet megbontásban 4 fő (8 órában) látja el a 
feladatokat Szentgotthárdon.  
 
Gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
Szentgotthárdon négy felnőtt háziorvosi körzet és két gyermekorvosi körzet működik a területi 
ellátási kötelezettség biztosítása érdekében. Főállású iskolaorvosi státusz nincs, de az iskolaorvosi 
tevékenység ellátása a gyermekorvosok által megoldott.  
 
 

 
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
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Év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi 
praxis/ok száma 

Háziorvos által ellátott 
személyek száma 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek száma 

Felnőtt háziorvos által 
ellátott gyerekek 

száma 

2013 1 ( 2013. 07.01-jétől) 6425 1302 nincs adat 
2014 1 ( 2014. 08.01-ig ) 6100 1361 nincs adat 
2015 0 6072 1385 nincs adat 
2016 0 6366 1369 27 
2017 0 6396 1366 29 
2018 0 nincs adat nincs adat nincs adat 
2019 0 nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek 

részére szervezett 
háziorvosi 
szolgálatok 

száma) 

Csak 
felnőttek 
részére 

szervezett 
háziorvosi 

szolgáltatások 
száma  

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok 

száma  

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek 
száma  

Felnőtt házi 
orvos által 

ellátott 
gyerekek 

száma  

db db db Fő Fő 
2015 0 4 2 1 385 na  
2016 0 4 2 1 369 27 
2017 0 4 2 1 366 29 
2018 0 4 2 1382 na 
2019 0 4 2 1397 na 
2020 0 4 2 1400 na 
2021 0 4 2 1380 na 

    
  Gyermekjóléti alapellátás 

A Család- és Gyermekjóléti Központ 2005. július 1. óta biztosítja Szentgotthárdon és a 
kistérségben a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást, amelynek keretében – 
összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és oktatási-nevelési intézményekkel, illetve 
szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat is ellát. Az intézmény 2016. 
január 1-től települési szinten család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten család- és 
gyermekjóléti központ keretében biztosítja és látja el a segítő feladatokat. Többéves probléma 
oldódott meg azzal, hogy az intézmény új épületbe költözhetett, jelenleg a Szentgotthárd, 
Vajda János u. 6. szám alatt látja el a klienseket. Az új épület elosztása, a helyiségek száma és 
mérete, továbbá a meglévő akadálymentesítés kedvezőbb hely az intézmény számára. 
Nagy előrelépés, hogy amíg az intézmény korábban határozatlan idejű működési engedéllyel 
rendelkezett, 2017. április 25-én határozatlan időre szóló tanúsítvány került kiállításra a Vas 
Megyei Kormányhivatal által.  
Az intézmény által nyújtott szakmai munkához szükséges munkakörök: intézményvezető, a 
család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében 4 fő családsegítő, a család-és gyermekjóléti 
központot érintően, mely a hatóságközeli tevékenységek összességét foglalja magában, 2 fő 
esetmenedzseri, 1 fő tanácsadói, illetve a szociális asszisztens munkakör. A speciális 
feladatokat külsős szakemberek – pszichológus, jogász, mediátor – az együttműködési 
megállapodások alapján látják el.  
Az intézmény továbbra is változatlanul működteti a helyettes szülői ellátást az alapszolgáltatás 
keretében, 1 fő helyettes szülővel. Az ellátás területe Szentgotthárd és a járás további 15 
települése. 
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Az intézmény járási szinten látja el a járásszékhelyhez tartozó 15 települést, biztosította az 
alapszolgáltatást, a családsegítést, a gyermekjóléti alapellátást, illetve a hatóságközeli 
tevékenységet. 
A családsegítésre vonatkozó feladatokat továbbra is az 1993. évi III. törvény, illetve a 
gyermekjóléti szolgálat, továbbá a központ feladatait az 1997. évi XXXI. törvény szabályozza, 
továbbá az említett két törvényhez tartozó 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és az 1/2000. (I. 7.) 
SzCsM rendelet mint végrehajtási rendeletek rendezik. Központunk továbbra is változatlanul 
működteti a helyettes szülői ellátást az alapszolgáltatás keretében 1 fő helyettes szülővel, aki 2 
fő gyermeknek a befogadására alkalmas. 
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások által a munkakörök is elkülönülnek egymástól. Ez 
alapján az intézményvezető, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében 3 fő családsegítő, 
a család- és gyermekjóléti központot érintően, mely a hatóság közeli tevékenységek 
összességét foglalja magában, 2 fő esetmenedzseri, ebből 1 fő belső helyettesítéssel biztosítja 
a szociális diagnózis felvételi esetmenedzser feladatait, 1 fő tanácsadó, 2 fő óvodai és iskolai 
szociális segítő, illetve a szociális asszisztens munkakör alapján végezte tevékenységét a 
szakmai team. 
 
A Központ által nyújtott speciális szolgáltatások 
Utcai szociális munka, melynek keretében időközönként feltérképezik a város frekventált 
köztereit, célja a magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztető, a 
szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése. 
Kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 
kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely 
biztosítása, amelyet kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosít az intézmény a 
gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult számára. 
Kórházi szociális munka keretében az egészségügyi intézménnyel kötött együttműködési 
megállapodásnak megfelelően a kórházi szociális munkát heti négy órában biztosította az 
intézmény a Szentgotthárdon található rehabilitációs osztály betegei körében. 
Készenléti szolgálat célja, hogy az intézmény nyitvatartási idején túl a felmerülő 
krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása 
megvalósuljon. A készenléti szolgálat egy állandóan hívható, már közismert telefonszám. 
Pszichológiai tanácsadás keretében pszichológus heti rendszerességgel, pénteki napokon 
biztosított tanácsadást, együttműködési megállapodás alapján. Az elmúlt év során a 
pszichológus szakember csoportos szupervízió keretében segítette elő a kollégák szakmai 
munkáját, az esetkezelések során fellépő lelki terheltséget oldotta. 
Jogi tanácsadás keretében az intézmény a kliensek részére ingyenes jogi tanácsadást biztosít, 
előre egyeztetett időpontok szerint, az együttműködési megállapodás alapján. 
Mediáció célja a konfliktuskezelés, melynek eredményeképpen pl. házastársak, családok 
megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. 
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése céljából a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
továbbá a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd észlelő-jelzőrendszert működtet. A 
jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok, a 
bölcsőde, az óvoda, az általános iskolák és középiskolák, a Pedagógiai Szakszolgálat, a 
Szentgotthárdi Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya, a 
jegyzői gyámhatóság, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, 
egyházak, a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek. A jelzőrendszeri tagok 
intézményeinek képviselői többnyire részt vesznek a havonta megrendezésre kerülő 
Családvédelmi és Egészségnevelő koordinációs Bizottsági üléseken. A Bizottság tagjai 
megegyeznek a jelzőrendszer tagjaival. 
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A törvényi előírásnak megfelelően minden évben feltérképezésre kerülnek járási szinten az 
oktatási és nevelési intézmények körében a veszélyeztetett, a halmozottan hátrányos, illetve a 
hátrányos helyzetű gyermekek. 
A központ prevenciós programokat is megvalósít: nyári napközbeni gyermek tábor, nyári 
gyermekfelügyelet, iskolakezdési akció. 
 
Az intézmény jövőbeni feladatai, jogszabályi előírások megvalósítására való felkészülés 
2018. év egyik fő feladata az óvodai és iskolai szociális segítő munka kialakítása, bevezetése. 
A 2 fő státusz létesítését engedélyezte a fenntartó, ez alapján 2018 szeptemberétől kerül 
felvételre. Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan – óvodában, iskolában dolgozó – segítő 
szakember, aki elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, 
egészségfejlesztésben való közreműködéssel, prevencióval foglalkozik. A köznevelési 
intézményekben az óvodai és iskolai segítés mint professzionális szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatás megjelenése a szociális munkás napi szintű jelenléte, tevékenysége a hangsúlyt a 
prevencióra helyezi, segít a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésében, kompetenciát 
fejleszt, közvetít a gyermek és szülő, a gyermek és tanár, a szülő és tanár közti konfliktusok 
rendezésében, kapcsolatot épít és tart a társintézményekkel. A szociális szakember bevonása a 
problémás helyzetek felismerésében és megoldásában kiegyensúlyozottá teheti a köznevelési 
intézmény belső életét, segíti a gyermekek szocializációját és javíthatja az iskolai 
teljesítményüket is.  
 
2018. szeptember 1-től az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység kötelező feladattá vált 
és a Szentgotthárdi járás mind a 18 köznevelési intézményében megvalósul. A munkakörben 
két főt került foglalkoztatásra, jelenleg az egyik munkavállaló tartós távolléte miatt egy fő látja 
el a szakmai feladatot. Az intézményekben kétheti rendszerességgel, egy alkalommal 
valósulnak meg a fogadóórák, a tanulók, szülők és pedagógusok ezen időpontokban is 
felkereshetik az óvodai és iskolai szociális segítőt. Ezenkívül probléma esetén folyamatos a 
kapcsolattartás az intézményekkel telefonon, személyesen és email-ben is. 

 
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

Év Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma (év végén) 
2013 0 
2014 0 
2015 0 
2016 0 
2017 0 
2018 0 
2019 0 

                               Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 

Szentgotthárdon családi napközi nem működött a vizsgált időszakban, ezért a téma magyarázata 
nem releváns. 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi 
XCIII. törvény alapján 2013. január 1-jétől kialakításra kerültek a járási hivatalok. A járások 
kialakításával egyes jegyzői hatás- és feladatkörök is átadásra kerültek. A jegyzői hatáskörökből a 
járási gyámhivatal hatáskörébe kerülő gyámhatósági ügyek: 

• családi pótlék természetbeni megállapítása, 
• védelembe vételi ügyek, 
• iskoláztatási támogatás szüneteltetése és ideiglenes hatályú elhelyezés 
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4.3.5 Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma 

Év 
Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma 
december 31-én 

Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 
december 31-én 

2013 na na 
2014 na na 
2015 na na 
2016 4 na 
2017 na na 
2018 8 na 
2019 15 21 

                                                  Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Védelembe vett és veszélyeztetett gyermekek számára vonatkozó statisztikai adat az önkormányzat 
részére nem áll rendelkezésre 2013. év óta. 
 
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor 
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése nem történt. Erre 
vonatkozóan panasszal nem éltek. 
 
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége  
A gyermekek nevelését-oktatását Szentgotthárdon a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 
és Bölcsőde, a Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény és az SzMSzC III. Béla 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája intézmények látják el. A Szentgotthárd és Térsége Oktatási 
Intézmény tagintézményei 2010. július 1-jétől: 

- Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma, 
- Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános 

Iskolája, 
- Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény Arany János 1-4. Évfolyamos Általános 

Iskolája, 
- Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény Magyarlak-Csörötnek 1-8. Évfolyamos 

Általános Iskolája, 
- Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola. 

 
2021. szeptember 1-től a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásába kerültek az alábbi 
intézményegységek: 
- Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Szentgotthárd székhelyintézménye, 
- Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Széchenyi István 5-8. Évfolyamos 
Általános Iskolája azzal a módosítással, hogy 1-8. évfolyamos nevelési-oktatási intézményként 
működik. 
A vallási, világnézeti szempontból el nem kötelezett általános iskolai nevelés-oktatást 2021. 
szeptember 1. napjától a Szombathelyi Tankerületi Központ fenntartásában működő Szentgotthárdi 
Arany János Általános Iskola biztosítja, mely a korábbi oktatási intézményből kiválással jött létre. 
Az új iskola 1-8 évfolyamon kezdte meg működését.  
 
Ezen időponttól a gyermekek nevelését-oktatását Szentgotthárdon a Szentgotthárd és Kistérsége 
Egyesített Óvodák és Bölcsőde, a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola, SzMSzC III. Béla 
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Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola és a Szent 
Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium intézmények látják el.  
A Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó szentgotthárdi feladatellátási helyek 
2021. szeptember 1-től: 

- Szent Gotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium székhelyintézménye, 
- Szent Gotthárd Általános Iskola. 

 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás az óvodai nevelés megvalósítása érdekében 
működteti a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményt. Az óvodai 
nevelés 2018. szeptember 1-jétől 11 csoportban folyik. A vizsgált időszakban helyhiány miatti 
elutasítás nem volt. 
Az oktatás és képzés területén hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértése nem történt. Erre vonatkozóan panasszal nem éltek. 
Az Önkormányzatnak továbbra is törekednie kell arra, hogy az elmúlt évtizedekben kialakított 
köznevelési intézményrendszer fennmaradását minden lehetséges eszközzel támogassa. Biztosítani 
kell a gazdasági szféra új munkavállaló családjai részére az intézményrendszerünk 
igénybevételének lehetőségét a bölcsődétől a középiskoláig. 
A törvényi előírások alapján a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni az óvodai 
nevelésről. Ez a kötelezettség magában foglalja a többi gyermekkel együtt nevelhető testi, 
érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek ellátását is. Szentgotthárd Város 
Önkormányzata intézményfenntartói társulásban közösen látja el fenntartói jogait e területen. 
Bölcsődei ellátást nyújtunk a SZEOB önálló szakmai egységként működő Tótágas Bölcsődében. Az 
épület az elmúlt időszakban teljes felújításon esett át, részben pályázati erőforrások, részben 
fenntartói támogatás igénybevételével, mely alapján már Szentgotthárdon is a modern kor igényeit 
kielégítve történhet a legkisebbek gondozása, nevelése. A férőhelyek száma 2017. szeptember 1-től 
a pályázat kapcsán 68 főre, az engedélyezett alkalmazotti létszám 15 főre emelkedett. Így a 
bölcsődés korosztály intézményi ellátása hosszútávon biztosított. Önkormányzatunknak támogatnia 
kell minden olyan népszerűsítő intézkedést/programot, amely a bölcsőde kihasználásának 
növelésére irányul. 
 

4.4. 1.a.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek 
száma 

Év 

Működő, 
önkormányzati 

bölcsődei 
férőhelyek száma 

Önkormányzati bölcsődébe 
beírt gyerekek száma 

db Fő 
2015 54 52  
2016 54 54  
2017 54/68 54  
2018 54  68 
2019 68  68 
2020 68  67 

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 
 
 
 
 
  

 
4.4.1.b.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 
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Év 

Működő 
munkahelyi 

bölcsődei 
férőhelyek 

száma  

Munkahelyi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 

száma  

Működő 
családi 

bölcsödei  
férőhelyek 

száma  

Családi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 

száma  

Működő 
mini 

bölcsődei 
férőhelyek 

száma  

Mini 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 

száma  

Működő 
(összes) 

bölcsődei 
férőhelyek 

száma  

Bölcsődébe 
(összes) 

beírt 
gyermekek 

száma 
db Fő db Fő db Fő db Fő 

2015 0 0 0 0 0 0 54 52. 
2016 0 0 0 0 0 0 54 54. 
2017 0 0 0 0 0  0  54/68 54 
2018 0 0 0 0  0  0 68 68 
2019 0 0 0 0 0   0 68 68 
2020 0 0 0 0 0 0 68 67 

 Forrás: TeIR, KSH Tstar       
 
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde óvodai intézményegységében a helyi 
köznevelési rendszerben az óvodai csoportok a fenntartó által engedélyezett álláshellyel, 
felhasználható órakerettel, a jogszabályi előírásoknak megfelelően nevelnek. 2014. július 1-jétől 
szervezeti átalakítást követően 13 óvodai (11 székhely és 2 kistérségi községi tagóvodai) csoporttal 
működik. Az intézmény továbbra is nagy hangsúlyt fektet a nemzetiségi nevelésre, a székhelyen 
(SZEOB Játékvár Óvodájában) biztosítjuk a szlovén és a német nemzetiségi nevelést egy-egy 
csoportban. A 3 éves kortól kötelező óvodáztatás és a létszámok alakulásának (letelepedő családok) 
figyelembevételével az optimálisabb kihasználtság érdekében évente felül kell vizsgálnunk a 
csoportlétszámok alakulását. 
Továbbá a mennyiségi mutatók mellett a minőségi elvárásokat is szem előtt tartják. A székhely 
óvoda néhány csoportszobája és a hozzátartozó mosdó helyiségek már nem a kornak megfelelő 
állapotúak, felújításuk elengedhetetlen. A felújítások elkezdődtek, melyeket elsősorban pályázati 
forrásból és önkormányzati támogatásból tudjuk biztosítani. Fejlesztésre vár a székhely óvoda 
udvara is (út-, járdaszakasz), mellyel további minőségi változást érhetne el az intézmény. Az óvodai 
tornaszoba kialakítását elsősorban pályázati forrásból szeretnénk megoldani. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 112/2015. számú határozatával javasolta a Szentgotthárd 
Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának mint a SZEOB fenntartójának, 
hogy 2015. szeptember 1-jétől a SZEOB Játékvár Óvodájában a 11 csoportot 10 csoportra 
csökkentse, ezzel egyidejűleg az elfogadott 61 fő helyett 59 főben határozza meg az intézmény 
létszámát (az óvodapedagógus álláshely 28 főről 26 főre csökken). A születési adatok, a 
megnövekedett gyermeklétszám miatt 2018. szeptember 1-től indokolttá vált a 11. csoport 
újranyitása, melyet a Társulási Tanács, a 16/2018. számú határozatával engedélyezett. Ennek 
megfelelően az intézményi összlétszám 61 főről 64 főre emelkedik.  
 

       A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde székhely óvodája (Játékvár Óvoda) 
2019. évben 11 gyermekcsoporttal 260 férőhelyszámmal, a SZEOB Micimackó Tagóvodája és a 
SZEOB Csillagvirág Tagóvodája 1-1 csoporttal 25-25 férőhellyel, a SZEOB Tótágas Bölcsődéje 5 
gyermekcsoporttal 68 férőhellyel látta el a nevelési  feladatait. A SZEOB teljes, engedélyezett 
álláshelyeinek száma 65 fő.   
Az intézmény tárgyi feltételeiben történt változások: 2019 októberében átadták a SZEOB Játévár 
Óvodájában elkészült új tornatermet, közösségi helyiséget. Az intézmény legszükségesebb 
karbantartási munkálatai megtörténtek, a 11. csoport vizesblokk felújítása, valamint az épület 
folyamatos belső festése még várat magára. A szűk költségvetési keret sajnos semmilyen egyéb 
karbantartást, felújítást nem tett lehetővé. A gyermekek személyiségfejlesztéséhez, az óvodai 
nevelőmunkához szükséges eszközök ugyan nem az optimális szinten, de elégséges szinten 
biztosítottak voltak. Az óvoda területén az aszfaltozott területek állapota továbbra is 
balesetveszélyes. 
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A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében nyáron a folyosó festése és az alapvető karbantartási munkálatok 
megvalósultak. A szűk költségvetés miatt elmaradt a minden évben fokozatosan megvalósuló 
csoportfestés, bútorzat, játékok cseréje. 

 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 2013. január 1-től az állam gondoskodik az iskolai 
köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Ettől az időponttól Szentgotthárdon – a szakképző iskola 
kivételével – az iskolák fenntartója a Klebersberg Intézményfenntartó Központ lett, a működtetésről 
pedig önkormányzatunk gondoskodott. A köznevelési intézmények fenntartásával és 
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK központi szerve 2017. január 1-től 
Klebersberg Központ néven működik tovább. 
A köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a 
KLIK jogutódja az illetékes tankerületi központ lett (Szentgotthárd a Szombathelyi Tankerületi 
Központhoz tartozik). 
A köznevelési feladatok ellátását szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és vagyoni 
értékű jog tehát 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes 
vagyonkezelésébe kerültek, tulajdonosa azonban továbbra is az Önkormányzat maradt. A 
vagyonkezelésbe át nem adott, de osztott használatú ingatlanrészek (Széchenyi sportcsarnok, 
gimnázium sportcsarnok) üzemeltetési költségmegosztása egy külön megállapodásban részletesen 
rögzítésre került, főszabályként azzal, hogy a KLIK a használat időarányában köteles hozzájárulni 
az adott ingatlanrész kapcsán keletkező rezsiköltségekhez. 
 
Azon szentgotthárdi gyermekek, akik számára a helyi intézmények ellátása nem nyújt megfelelő 
segítséget, legközelebb tőlünk 54 km-re, a Szombathelyen található "Aranyhíd" Nevelési-Oktatási 
Integrációs Központ – Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 
Iskola és Speciális Szakiskola által biztosított szolgáltatásokat vehetik igénybe. Az intézmény 
feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása 0 éves kortól, a tankötelezettség 
befejezéséig, illetve a szakma megszerzéséig, a közoktatási törvény előírásai szerint. A gyermekek 
napi szállítását a Városi Gondozási Központ által működtetett Támogató Szolgálat gépjárműve 
biztosítja. 
 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 1 

Év Helyhiány miatt elutasított 
gyermekek száma (fő) 

Ebből hátrányos / halmozottan 
hátrányos helyzetű (fő) 

2013 0 0 
2014 0 0 
2015 0 0 
2016 0 0 
2017 0 0 
2018 0 0 
2019 0 0 

            Forrás: Önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 
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4.4. 1.c) számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek  

Év 

Óvodába beírt 
gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

Hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű  

óvodás gyermekek száma 
(gyógypedagógiai neveléssel együtt)  

Hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű óvodás gyermekek  

aránya az óvodás gyermekeken belül  

Fő Fő % 
2015 225 1 0,44% 
2016 222 3 1,35% 
2017 227 0 0% 

2018 256 1 0,39% 

2019 262 1 0,38% 
2020 260 1 0,38% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar      

 
4.4.3 számú táblázat – Óvodai nevelés adatai 3 

Év 
 

3-6 éves korú 
gyerm

ekek 
szám

a 

Ó
vodai 

gyerm
ek 

csoportok 
szám

a 
(gyógypedagó
giai neveléssel 

együtt) 

Ó
vodai 

férőhelyek 
szám

a 
(gyógypedagó
giai neveléssel 

együtt) 
 

Ó
vodai 

feladat-ellátási 
helyek szám

a 
 

Ó
vodába beírt 
gyerm

ekek 
szám

a 
(gyógypedagó
giai neveléssel 

együtt) 

Ó
vodai 

gyerm
ek-

csoportok 
szám

a 
gyógypedagóg
iai nevelésben 

2012 296 11 260 1 247 0 
2013 288 11 240 1 235 0 
2014 286 11 240 1 229 0 
2015 250 10 240 1 225 0 
2016 244 10 240 1 222 0 
2017 249 10 240 1 227 0 

2018 259 10/2018.09.01-től: 
11  

240/ 2018.09,01-től: 
260 1 256 0 

2019 289 11 260 1 262 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés    
2015. év szeptemberétől az óvodai csoportok száma 1 csoporttal csökkent, a férőhelyszám azonban 
változatlan maradt. Az óvodai nevelés 2018. szeptember 1-től újra 11 csoportban folyik. 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  2 /2018. augusztus/ 
 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma - 
Hány településről járnak be a gyermekek 7 
Óvodai férőhelyek száma 2018.09.01-től  260 
Óvodai csoportok száma 11 

Az óvoda nyitvatartási ideje  5.30-17-30. 

A nyári óvoda-bezárás időtartama:  3 hét 
Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 
Óvodapedagógusok száma 24 0 
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 24 0 
Gyógypedagógusok létszáma 0 0 
Dajka/gondozónő, pedagógiai asszisztens 14 0 
Kisegítő személyzet 4 - 

                Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 

 
4.4.3. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 
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2017-2018. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves Összesen 
Székhely             

Az intézménybe beíratott gyermekek 
létszáma  76 68 57 26 0 227 

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma  4 4 7 7 0 22 

Az intézménybe beíratott, 20%-ot 
meghaladóan (igazolatlanul) hiányzott 
gyermekek száma (az adott évből eltelt 
időszakra vetítetten) 

0 0 0 0 0 0 

A beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma 0 0 0 0 0 0 

A beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 0 0 0 0 0 0 

  Tagóvodák       
Az intézménybe beíratott gyermekek 
létszáma 5 8 5 15 0 33 

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma 2 1 1 0 0 4 

Az intézménybe beíratott, 20%-ot megha-
ladóan (igazolatlan) hiányzott gyermekek 
száma (az adott évből eltelt időszakra 
vetítetten) 

0 0 0 0 0 0 

A beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma 0 0 0 0 0 0 

A beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 0 0 0 0 0 0 

         Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
 
A beíratott gyermekek nagy része szentgotthárdi, 20%-ot meghaladó hiányzás nem fordult elő. Az 
intézményben hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs. 

 
Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla Szakképző Iskolája 
Az iskola 1; 2; 2+2; 3; 4+1; 5; 5+1 évfolyammal rendelkező nevelési-oktatási intézmény. Felkészít az 
érettségi-, szakmai vizsgára, kiadja az ezeket igazoló okiratokat. Ellátja a kisebbségi szlovén 
nemzetiségi nyelv oktatását. Felkészíti a szakiskolát végzett tanulókat az érettségi vizsgára, melyet a 
szakközépiskolai képzés 11. és 12. évfolyamán szervez meg (intenzív képzés). 
Kijelölés alapján Híd I. és Híd II. program szerinti osztályokat indít. Kollégiumot, iskolai könyvtárat 
működtet. A 2011. évi CXC. törvény 4. § 23. pontja alapján ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók 
nappali rendszerű nevelését, oktatását integrált formában. 
Azon különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók oktatását, nevelését, akik a lakóhely 
szerinti illetékes Szakértői Bizottság által készített szakértői vélemény alapján az alábbi kategóriákba 
tartoznak: mozgásszervi fogyatékos (enyhe fokú sérülés esetén, ha az integráció engedélyezett), 
érzékszervi fogyatékosok közül: gyengén látó, nagyothalló, értelmi fogyatékosság esetén (enyhe 
értelmi fogyatékos, ha az integráció engedélyezett), tanulásban akadályozott beszédfogyatékos 
(enyhe fokú sérülés esetén, ha az integráció engedélyezett). Továbbá egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzdő tanulók esetében: diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, iskolai készségek kevert zavara, 
specifikus fejlődési zavar, súlyos tanulási-, figyelem- és magatartásszabályozási zavar. 

 
Felnőttoktatási tevékenységet folytat, valamint engedéllyel rendelkező felnőttképző intézményként is 
funkcionál. 
Az intézmény az iskolarendszerű oktatáson kívül jelentős felnőttképzési tevékenységet is folytatat. 
Ennek keretében Szentgotthárd és a környező települések munkaképes korú lakosai számára nyújt 
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lehetőséget arra, hogy magas színvonalú képzések során eredményesen sajátíthassanak el korszerű, 
főként gépészeti, elektronikai és vendéglátó ipari jellegű továbbtanulást, illetve az önálló vállalkozást 
egyaránt segítő szakmai ismereteket, valamint új képesítéseket szerezhetnek. 

 
A kollégium 2015 szeptemberével önálló intézménnyé vált, fenntartása a KLIK, üzemeltetése pedig az 
Önkormányzat feladata. A kollégium 44 tanulónak nyújt szálláshelyet. A kollégisták a tanuláshoz, a 
szabadidő hasznos eltöltéséhez folyamatos segítséget kapnak nevelőiktől. 

 
Diákönkormányzatok mind az általános, mind a középiskolákban működnek. 
2015-től a szentgotthárdi fiatalok számára érdekképviseletükre egy új lehetőséget nyújt a 
Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács, amibe az iskolák egy-egy diákot delegálnak. Az ifjúsági szervezeti 
élet és érdekképviseletét városi szinten a (a 2015-ben alakult) Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács látja el. A 
Tanács 7 tagból álló szervezet (iskolák delegáltjai (3 fő), Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
által delegált szentgotthárdi 18-29 éves fiatal (2 fő), Képviselő testület által delegált képviselő (1 fő) 
illetve a városi sport és ifjúsági referens. Emellett a tanács ülései nyíltak, amin lehetőségük van a 
szentgotthárdi fiataloknak jelen lenniük, véleményt formálni, valamint tanácsokat adni a fiatalok 
érdekeivel kapcsolatban. 

 
Egy város élhetősége, fejlettsége szempontjából lényeges fokmérő, hogy mennyi fiatal tanul, él és 
dolgozik, marad vagy tér vissza városába tanulmányai befejezése után. Ezzel együtt természetesen a 
kulturális, közösségi élet intenzitását, minőségét is befolyásolják a fiatalok.  Abban az esetben, 
amennyiben lehetőség lenne városunkban a közösségi főiskola létrehozására, úgy akár több fiatal 
maradna itthon középiskolai tanulmányai befejezését követően, növekedne a helyi munkavállalók 
száma, a későbbiekben a Szentgotthárdon letelepedni kívánók aránya.  
 

4.4. 2.a)  számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai 
tanulók  

Év 

Általános iskolai 
tanulók száma a 

nappali oktatásban 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű  

 általános iskolai tanulók 
száma  (gyógypedagógiai 

oktatással együtt)  

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű  tanulók 
aránya az általános iskolai 

tanulókon belül  

Fő Fő % 
2015 681 23 3,29% 
2016 700 8 1,15% 
2017 694 4 0,59% 
2018 681 1 0,15% 
2019 678 4 0,57% 
2020 n a na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.4. 2.b)  számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a középszintű oktatásban  
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Év 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gimnáziumi 
tanulók 
száma   

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  

tanulók aránya 
a gimnáziumi 

tanulókon belül  

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

szakközépiskolai 
tanulók 

és hátrányos 
helyzetű 

szakiskolai és  
készségfejlesztő 
iskolai tanulók 

száma a nappali 
oktatásban) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos helyzetű 
szakközépiskolai 

tanulók 
és hátrányos helyzetű 

szakiskolai és  
készségfejlesztő 

iskolai tanulók aránya 
a tanulók számához 

viszonyítva  

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

szakgimnáziumi 
tanulók száma   

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  tanulók  

aránya a 
szakgimnáziumi 
tanulókon belül 

Fő % Fő % Fő % 
2015 0 0,00% n.a. na 0 0 

2016 0 0,00% 9 5,73% 0 0 
2017 0 0,00% 3 2,07% 0 0 
2018 0 0,00% 3 2,04% 0 0 
2019 0 0,00% 3 2,42% 0 0 
2020 0 0,00% 1 na 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
       

4.4.2.c)  számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

Év Megállapított hátrányos helyzetű gyermekek 
és nagykorúvá vált gyermekek száma (fő) 

Megállapított halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek száma 

(fő) 

2015 2 5 
2016 7 7 
2017 1  5 
2018 4 8 
2019 5 5 
2020 7 9  
2021  11 12  

Forrás: Ksh-Star   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  



. 

 76 

Év 

3-
6 

év
es

 k
or

ú 
gy

er
m

ek
ek

 
sz

ám
a 

Ó
vo

da
i 

gy
er

m
ek

cs
op

or
to

k 
sz

ám
a 

- g
yó

gy
pe

da
gó

gi
ai

 
ne

ve
lé

ss
el

 e
gy

üt
t 

Ó
vo

da
i f

ér
őh

el
ye

k 
sz

ám
a 

(g
yó

gy
pe

da
gó

gi
ai

 
ne

ve
lé

ss
el

 e
gy

üt
t)

 

Ó
vo

da
i f

el
ad

at
el

lá
tá

si
 

he
ly

ek
 sz

ám
a 

(g
yó

gy
pe

da
gó

gi
ai

 
ne

ve
lé

ss
el

 e
gy

üt
t)

 

Ó
vo

dá
ba

 b
eí

rt
 

gy
er

m
ek

ek
 sz

ám
a 

(g
yó

gy
pe

da
gó

gi
ai

 
ne

ve
lé

ss
el

 e
gy

üt
t)

 

Ó
vo

da
i g

yó
gy

-p
ed

ag
óg

ia
i 

gy
er

m
ek

-c
so

po
rt

ok
 

sz
ám

a 

G
yó

gy
-p

ed
ag

óg
ia

i o
kt

at
ás

ba
n 

ré
sz

es
ül

ő 
óv

od
ás

 g
ye

rm
ek

ek
 

sz
ám

a 
az

 in
te

gr
ál

ta
n 

ok
ta

to
tt 

SN
I 

gy
er

m
ek

ek
 n

él
kü

l  

E
gy

 ó
vo

da
i g

ye
rm

ek
-

cs
op

or
tr

a 
 ju

tó
 g

ye
rm

ek
ek

 sz
ám

a 

fő db db db 256 db fő fő 
2015 250  10 240 1 225 0 na 22 
2016 244  10 240 1 222 0 na 22 
2017 249  10 240 1 227 0 na 23 

2018  259 10/2018.09.01-
től: 11 

240/ 
2018.09,01-től: 

260 
1 256 0 na 23 

2019 289  11 260 1 262 0 na 24 
2020   11 260 1 264 0 n.a. 24. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
       

4.4.6. 4.4.4. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma 

Tanév 

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók 

száma(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

Általános iskola  
5-8 évfolyamon tanulók 
száma(gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

Általános iskolások 
száma(gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

Napközis általános iskolai 
tanulók száma a nappali 

oktatásban 
(iskolaotthonos 

tanulókkal együtt)  
fő fő fő fő % 

2012/2013 357 363 720 322 44,7% 
2013/2014. 350 322 672 352 52,4% 
2014/2015. 328 353 681 332 48,8% 
2015/2016. 327 373 700 352 50,3% 
2016/2017. 318 376 694 355 51,2% 
2017/2018. 316 365 681 336 49.3% 
2018/2019. 315 363 678 335 49,4% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

A tanévek adatait összehasonlítva megállapítható, hogy a tanulók száma csökkent, ugyanakkor a 
napközis tanulók száma emelkedett.  
  

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, 
feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános iskolai osztályok 
száma a gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali 
oktatásban) 

Az általános iskolai osztályok 
száma (a gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

Általános iskolai feladat-ellátási 
helyek száma (gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

1-8 évfolyamon összesen 1-8 évfolyamon összesen db 
2012/2013 2 28 3 
2013/2014 2 30 4 
2014/2015 2 32 4 
2015/2016 2 33 3 
2016/2017 2 34 3 
2017/2018 2 34 3 
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2018/2019 2 33 3 
Forrás: TEIR. LSH Tstar  
 

4.4.5. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, 
feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban)  

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással 
együtt) 

Általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással 

együtt) 

Egy általános 
iskolai  

osztályra jutó 
tanulók  

száma a nappali 
oktatásban  

(gyógypedagógiai 
oktatással 

együtt)  

Más 
településről 

bejáró 
általános 

iskolai 
tanulók 
aránya a 
nappali 

oktatásban  
db db db fő % 

2014/2015 2 30 4 21 24,86% 
2015/2016 2 32 3 20 33,14% 
2016/2017 2 34 3 20 31,57% 
2017/2018 2 34 3 20 35,10% 
2018/2019 2 33 3 21 28,63% 
2019/2020 na na na na na 
Forrás: TeIR, KSH Tstar     

 

4.4.8. 4.4.6. számú táblázat - A 8. évfolyamot 
eredményesen befejezettek a nappali oktatásban     

 A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 
nappali oktatásban (Fő)       

2012/2013 104    
2013/2014 93    
2014/2015 90    
2015/2016 103    
2016/2017 83    
2017/2018 96    
2018/2019 92    
2019/2020 93    

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

 
 Az Önkormányzat pályázati lehetőségekkel próbálja segíteni a gotthárdi diákok felsőoktatási 
tanulmányait. Ilyen pályázati lehetőségek: minden évben csatlakozik a BURSA Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, így az utóbbi években 10 főt tudott támogatásban részesíteni 
10 hónapon keresztül, 2013-ig havi 2.000,- Ft/hó, 2014. évtől 4.000,- Ft/hó összegben, mely 
támogatást a felsőoktatási intézmény, ahol a hallgató tanul, kiegészíti. 
A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elbírálásának szabályairól szóló 
többször módosított 40/2003. (X. 30.) önkormányzati rendelet alapján a pályázatokat az 
Önkormányzat Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága bírálja el. A 
döntéshozatal rendjét az SZMSZ szabályozza.  
A másik hasonló lehetőség a Széll Kálmán ösztöndíj, amelyet nemrég alapított az Önkormányzat. 
Célja a (tanulmányi, művészeti és sport területen) kiváló teljesítményt nyújtó helyi diákok 
elismerése és támogatása. Az ösztöndíj mértéke: a középiskolás pályázók számára 5.000,- Ft/hó, a 
felsőoktatásban tanulmányokat folytatók számára 10.000,- Ft/hó. Az ösztöndíj célja, hogy azon 11. 
és 12. évfolyamos középiskolai tanulók tanulmányait elismerje, akik kimagasló eredménnyel 
rendelkeznek a szentgotthárdi gimnáziumban, illetve a szakképzőben, továbbá, akik a 
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szentgotthárdi középiskolákban tanulmányi eredménytől függetlenül rendkívül kimagasló 
eredményt értek el valamely tanulmányi, művészeti, vagy sport területen. Az ösztöndíj lehetőséget 
nyújt továbbá azon államilag finanszírozott, első diplomáját szerző, 26. életévét be nem töltött, 
nappali tagozatos, szentgotthárdi állandó lakcímmel rendelkező, magyarországi hallgatói 
jogviszonyban álló főiskolai/egyetemi hallgatók elismerésére is, akik számára a Szentgotthárdhoz 
való kötődés a jövőben is fontos és tanulmányaik során szakmai, tudományos tevékenységükkel 
segíthetik a város fejlődését. Az ösztöndíjra érdemesnek ítélt középiskolás tanulóknak a 
pályázatukban ismertetett vázlat alapján témadolgozatot kell készíteni legalább 8, legfeljebb 25 
oldalban. Az érintett középiskolákban – az ott tanító tanárok közül – mentor segíti a pályázni kívánó 
tanulókat. A felsőoktatásban tanulmányokat folytató ösztöndíjasoknak a pályázatukban bemutatott 
témavázlat alapján szintén dolgozatot kell készíteni legalább 12, legfeljebb 30 oldal terjedelemben. 
 
Támogató Szolgálat 
A fogyatékkal élő kiskorú gyermekek számára a speciális fejlesztésük érdekében a szombathelyi és 
a rumi közoktatási intézményekhez való eljutás elősegítésében nyújt segítséget a Szolgálat napi 
szinten. Ez azért nagy jelentőségű, mivel helyi szinten nem biztosított a kiskorúak speciális 
oktatási-nevelési szolgáltatásokhoz való hozzáférése. 
A gyermekeket nevelő szülők számára mérhetetlen segítség a szállítás megoldása, mivel a 
szülőknek lehetőségük nyílt újból visszatérni a munkaerőpiacra. 

 

4.4.7. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások 

Év 

Biztos kezdet 
gyerekházat 

rendszeresen igénybe 
vevő gyermekek 

száma 

Tanoda 
szolgáltatást 
rendszeresen 
igénybe vevő 
gyermekek 

száma 

Család- és 
gyermekjóléti 
szolgáltatást 
igénybe vevő 

kiskorúak száma 

Szünidei étkeztetésben 
részesülő gyermekek 

száma  

Fő Fő Fő Fő 
2015 0 0 33 18 
2016 0 0 42 16 
2017 0 0 22 5 
2018 0 0 27 2 
2019 0 0 26 18 
2020 0 0  4 21 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói adatok  
 
Városunkban Biztos kezdet gyerekház, tanoda szolgáltatás nem működik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
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beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

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

A SZOI Arany János Általános Iskolában a 
tornaterem átalakítása, illetve új tornaterem 
kialakítása – pályázati lehetőségek 
kihasználásával. Az óvodában tornaszoba 
kialakítása – pályázati forrás igénybevételével. 

A szabadidő kulturált eltöltésének feltételei nem 
megfelelően biztosítottak gyermekek/fiatalok 
számára.  

A szabadidő kulturált eltöltése feltételeinek 
javítása, a szabadidős terek rendszeres 
karbantartása, a lehetőségekhez mérten történő 
folyamatos fejlesztése. 

A városban és a településrészeken lévő 
játszóterek egy része nem felel meg a vonatkozó 
előírásoknak, korszerűtlen és balesetveszélyes.  

A városban és a településrészeken lévő, még 
nem korszerűsített játszóterek felújítása. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A nemek közötti egyenlőség, az egyenlő bánásmód biztosítása ma még egy elérendő cél, ezzel 
kapcsolatban több hazai és nemzetközi stratégia is megfogalmazódott. Az Európai Unió több 
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alapdokumentuma is kimondja a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 
szükségességét. 
Magyarország Alaptörvénye XV. cikke tartalmazza az alapvető jogok megkülönböztetés nélküli 
biztosítását; a nők és férfiak egyenjogúságát; valamint azt, hogy külön intézkedésekkel segítik az 
esélyegyenlőség megvalósulását. Hazánk hosszú távú cselekvési tervét a Nők és a Férfiak 
Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia – Irányok és Célok 2010-2021 című 
1004/2010 (01. 21.) Korm. határozat tartalmazza. 
A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni: sokszor maguk a nők 
tiltakoznak a leghevesebben, amikor arról esik szó, hogy az otthoni, a munkahelyi, vagy a közéleti 
szférában személyesen ők maguk, vagy a nők általában hátrányt szenvednek a férfiakhoz képest. A 
nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja ugyan (pl. Alaptörvény, 
Munka Törvénykönyve, Ebtv.), de a nők és a férfiak között a társadalom minden területére kiterjedő 
egyenlőtlenség természetének, okainak feltárását és felszámolását nem írja elő jogszabály. 
A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben gyökerező, 
legnehezebben tetten érhető igazságtalanság, nem könnyű fellépni ellene. 

Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelkedően hátrányos helyzetben vannak 
- a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények miatt, 
- a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya miatt, 
- a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 

A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása külön figyelmet és támogatást igényel. 
Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, ha nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz 
szükséges munkaviszonyt. 

 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
A családi és magánéleti feladatok és felelősségek általában a nőket terhelik. Túlnyomó részt a nők 
gondoskodnak a gyermekekről és az idősekről, sőt, a dolgozó férfiakról is. Éppen ezért sokkal 
érzékenyebbek a munkahely távolságára, a túlmunkára stb. 
Az elmúlt száz évben jelentős változás következett be a nők foglalkoztatásában, a női 
munkavállalók aránya jelentősen emelkedett. Magyarországon 2014-ben a nők 55,9 százaléka volt 
jelen a munkaerő-piacon. 
A nők ilyen mértékű leterheltségének (munkahely, család-háztartás) enyhítéséhez nagyfokú 
társadalmi és családon belüli szemléletváltásra van szükség. Biztosítani és segíteni kell a munka és 
magánéleti kötelezettségek összehangolását családon belül, a nők és férfiak számára egyaránt. Az 
utóbbi időben a gyermekszületések idejének kitolódása figyelhető meg, mely a nők 
karrierépítésének erősödésére utalhat. 2011. március 1. óta életkortól függetlenül öregségi nyugdíjra 
jogosultak azok a nők, akik legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkeznek. A 40 éves 
kedvezményes nyugdíj megállapításához minimum 32 év kereső tevékenységgel szerzett szolgálati 
idő; azon esetben pedig, ha a nő súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekére 
tekintettel ápolási díjban részesült, akkor minimum 30 év. A folyósítás kezdete óta folyamatosan 
emelkedik a 40 éves kedvezményes nyugdíjat igénylők száma. A közösségi esélyegyenlőség 
akcióprogram céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában a nők és férfiak 
esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése mind a 
férfiak, mind a nők számára. Az önkormányzat mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért 
egyenlő bér követelményének. 
A városban található, nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra és a szolgáltatási 
szektor. A nők jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakörökbe szorulnak. A várandós és 
kisgyermekes anyák visszatérése támogatott az önkormányzati munkahelyeken. A nők anyagi 
kiszolgáltatottságát fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges 
ledolgozott munkaidőt. 
Fontos hangsúlyozni az önkormányzat mint munkaadó jó példájának jelentőségét! El kell érni, hogy 
az önkormányzati intézményeknél a családbarát, atipikus munkakörök kialakítása felgyorsuljon. 
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5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 
Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők 

2012  3127   3016  3029   2915 98 101 
2013 3116 2973 3029 2902 87 71 
2014 3115 2940 3038 2847 77 93 
2015 3080 2909 2997 2835 83 74 
2016 3012 2852 2938 2780 74 72 
2017 2971 2837 2896 2780 75 57 
2018 2927 2803 2848 2746 79 57 
2019 2881 2761 2800 2710 81 51 

   Forrás: TeIr -KSH 
 

5.1.1.  számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében (a 3.2.1. táblával 

azonos) 

Férfiak aránya  Nők aránya  Összesen 

2015 2,69% 2,41% 2,55% 
2016 2,52% 1,79% 2,16% 
2017 2,49% 2.54% 1,25% 
2018 2,70% 1,86% 2,28% 
2019 2,64% 1,45% 2,05% 
2020 na na na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 
 

5.1.2. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők aránya (a 
3.2.3. táblával azonos) 

Év  
180 napnál hosszabb ideje 

regisztrált munkanélküliek aránya  
Nők aránya a 180 napon túli  

nyilvántartott álláskeresőkön belül  

% % 
2015 44,44% 45,59% 
2016 55,91% 42,25% 
2017 43,15% 42,86% 
2018 37,40% 36,73% 
2019 42,24% 34,69% 
2020 na na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
 
  

 
5.1.3. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma (a 3.2.6. táblával 
azonos) 

Év  Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

Nyilvántartott pályakezdő 
álláskeresők száma 
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Fő Fő 
2015 153 11 
2016 127 5 
2017 146 5 
2018 131 5 
2019 116 6 
2020 na na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség demográfiai adatai nem állnak teljes 
körűen rendelkezésre (gyermekszám, képzettség, családi állapot). A fenti táblázat 
„foglalkoztatottak” rovata nemcsak a ténylegesen munkaviszonyban állók, hanem azon személyek 
számát is tartalmazza, akik nem munkanélküliek, hanem pl. GYES-ben, GYET-ben stb. 
részesülnek. 
Az iskolázottság alapvetően és nagymértékben befolyásolja a munkaerő-piaci elhelyezkedés 
lehetőségeit. Az iskolázottság szintje és az elhelyezkedési lehetőség, illetve a jövedelem, a betöltött 
pozíció között egyértelmű a korrelációs viszony. 
A munkaerőpiacon jelentős hátránnyal indulnak tehát az alacsony végzettségűek. Ide tartoznak, 
akik az általános iskolát sem végezték el, valamint akik legmagasabb végzettségként általános 
iskolai végzettséggel rendelkeznek, de egyes szakértők azokat is ide sorolják, akik ennél magasabb 
végzettséggel is rendelkeznek (érettségi), ugyanakkor ezen kívül semmilyen szakmát nem 
sajátítottak el, s ezért válnak munkanélkülivé. 
Megfigyelhető, hogy minél alacsonyabb a végzettség, annál inkább a fizikai, illetve a szakképesítést 
nem igénylő munka dominál, amint azt a statisztikák mutatják: akik az általános iskolát sem 
fejezték be, azoknak mintegy ötöde a „mezőgazdaság, halászat” ágazatban dolgozik. A szellemi 
munka alapfeltételeként jelenik meg az érettségi, ennél a végzettségi szintnél nagy változásokat 
tapasztalhatunk a statisztikai kimutatásokban. 
A munkaerőpiacon az alacsony végzettségűek nehezebben kapnak munkát, esélyük a 
közfoglalkoztatásban realizálódhat. 

 
5.2 A munkaerőpiaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, 
családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, 
családbarát munkahelyi megoldások stb.) 
A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi feladatok és felelősségek 
általában egyoldalúan a nőket terhelik. 
A kisgyermeket nevelő nők esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A 
kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek száma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2. számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését 

segítő szolgáltatások 
Év 3 év alatti 

gyermekek 
Működő 

bölcsödék 
Bölcsődei 

férőhelyek száma 
Működő 
családi 

Férőhelyek 
száma családi 

Férőhelyek 
összesen 
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száma a 
településen 

száma Önkor-
mányzati Egyéb napközik 

száma 
napközikben 

2013 235 1 68 0 0 0 68 
2014 238 1 54 0 0 0 54 
2015 271 1 54 0 0 0 54 
2016 290 1 54 0 0 0 54 
2017 293 1 54 0 0 0 54 
2018 278 1 68 0 0 0 68 
2019 274 1 68 0 0 0 68 

              Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 

5. 2. 1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma (a 4.3.1. táblával azonos) 

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma  

0-3 év közötti 
gyermekek 

száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

db fő fő 

2015 5 271 54 
2016 5 290 58 
2017 5 293 59 
2018 5 278 56 
2019 5 274 55 
2020 4 241 60 
2021 4 222 56 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok   

5.2.2. a) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. a.) számú táblázatból 

Év 
Működő, önkormányzati bölcsődei 

férőhelyek száma 
Önkormányzati bölcsődébe beírt 

gyerekek száma 

db Fő 
2015 54 na 
2016 54 na 
2017 54 64 
2018 68 68 
2019 68 68 
2020 68 68 
2021 68 67 

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 
 
 
 
 
  

5.2.2. b) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. b.) számú táblázatból 
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Év 

Működő 
munkahelyi 

bölcsődei 
férőhelyek 

száma  

Munkahelyi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 

száma  

Működő 
családi 

bölcsödei  
férőhelyek 

száma  

Családi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 

száma  

Működő 
mini 

bölcsődei 
férőhelyek 

száma  

Mini 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 

száma  

Működő 
(összes) 

bölcsődei 
férőhelyek 

száma  

Bölcsődébe 
(összes) 

beírt 
gyermekek 

száma 

db Fő db Fő db Fő db Fő 
2015 0 0 0 0 n.a. n.a. 54 n.a. 
2016 0 0 0 0 n.a. n.a. 54 n.a. 
2017 0 0 0 0 n.a. n.a. 68 54 

2018 0 0 0 0 n.a. n.a. 68 68 
2019 0 0 0 0 n.a. n.a. 68 68 
2020 0 0 0 0 n.a. n.a. 68 68 

 Forrás: TeIR, KSH Tstar       
A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekek 
napközbeni ellátása, mely meghatározó jogszabályok – a Gyvt. és a 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről – alapján működik. Bölcsődei ellátásnál 
elsősorban Szentgotthárdon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket kell 
felvenni, azt követően pedig a maximális férőhely erejéig a kistérségi igényeket is kielégíti az 
intézmény. 
 
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
A családtervezés, az anya- és gyermekgondozás a védőnői szolgálat szakmai munkájában jelenik 
meg. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő, várandós anyákra és gyermekekre fokozott 
figyelmet fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek 
átadását már várandós korban kezdik meg. 
Segítséget nyújtanak a családi és szociális juttatások megismerésében. Családtervezéssel 
kapcsolatosan a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül sor. 

 
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás 

területe 

Év Védőnők száma 0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

2012 5 247 49 
2013 5 235 47 
2014 5 238 48 
2015 5 271 54 
2016 5 290 58 
2017 5 293 59 
2018 5 278 56 
2019 5 274 55 

                            Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 

A fenti adatokból megállapítható, hogy a vizsgált időszakban a 0-3 éves gyermekek száma 
csökkent, majd 2014. évtől emelkedést mutat. A védőnők száma viszont állandó maradt, ezért az 
egy védőnőre jutó gyermekek száma valamelyest emelkedett ugyanettől az évtől. 
A gyermeklétszám csökkenésére tekintettel Szentgotthárd Város Képviselő-testületének döntése 
alapján a védőnői feladatellátás vonatkozásában 2020. január 1-től 4 körzetben (1 iskolai és ifjúsági 
körzet, 2 területi körzet, 1 vegyes: területi+iskolai körzet megbontásban) 4 fő (8 órában) látja el a 
feladatokat Szentgotthárdon. 
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak (kapcsolati erőszak) 

Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érintő 
erőszakos cselekedetek nagy része felderítetlen marad. Mind a külföldi, mind a hazai adatok azt 
mutatják, hogy minden ötödik nő él, vagy élt valaha olyan kapcsolatban, ahol a partnere 
bántalmazta őt. Ezt az adatot tovább súlyosbítja, hogy a folyamatos lelki erőszakban élő nők száma 
ennél jóval magasabb. 

 
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás a városban 
nem elérhető. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységi körében tud ilyen helyzetbe 
került családok, nők részére segítséget nyújtani. 
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  2020. január 1-jén 
hatályba lépett módosításával – ezen naptól – a korábban a gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatal hatáskörébe tartozó családvédelmi koordináció a települési 
önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe került át. 

 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

Szentgotthárd képviselő-testületében mindösszesen 2 nő foglal helyet. Az önkormányzati hivatal és 
az önkormányzati intézmények többségében női alkalmazottakat foglalkoztatnak. Egyéb 
munkahelyre vonatkozóan az önkormányzatnak adata nincsen. Szentgotthárdon nincs olyan 
szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult volna. 

 
5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

Év 
Képviselő-testület tagja Városi bíróság és ítélőtáblák 

vezetői Közgyűlések tagjai 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 
2013 8 1 0 0 0 0 
2014 8/7 1/2 0 0 0 0 
2015 8 7 2 0 0 0 0 
2016 8 7 2 0 0 0 0 
2017 8 7 2 0 0 0 0 
2018 8 7 2 0 0 0 0 
2019 8 7 2 0 0 0 0 

Helyi adatgyűjtés 

 
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

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

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Egészségügyi szűrővizsgálatok hiánya/alacsony 
száma. 

A szűrések körének, gyakoriságának bővítése a 
betegségek korai felismerése érdekében. 

A szülők nagy részének gondot okoz 
gyermekük nyári szünidejének hasznos 
kitöltése. 

Nyári táborok szervezése a Civil Fórum 
tagszervezetei által.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége  

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői 
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Az élettartam hosszabbodásával a modern társadalmakban, így Magyarországon is egyre 
több az idős ember. Számuk és népességen belüli arányuk növekedése általános jelenség, 
aminek következtében egyre nagyobb teher nehezedik a társadalmi ellátórendszerre. Az 
időskorú népesség részletes demográfiai jellemzőiről, családi viszonyairól, iskolázottságáról, 
társadalmi munkamegosztásban való részvételéről, lakáskörülményeiről azonban csak a 
népszámlálás alkalmával van mód átfogó ismeretet szerezni. 
A 60 év felettiek népességen belüli aránya a népszámlálások által nyomon követett 140 
évben folyamatosan emelkedett. Míg 1870-ben a népességnek csupán huszada, addig 2001-
ben már ötöde, a legutóbbi népszámlálás alkalmával pedig közel negyede számított idősnek. 
A 15-59 év közötti lakosság aránya ugyanebben az időszakban – hullámzó értékeket mutatva 
– 4 százalékponttal nőtt, a gyermekkorúak aránya pedig 2011-ben kevesebb, mint fele volt 
az 1870. évinek. 
A társadalom korösszetételének változását jelzi az öregedési mutató, ami a gyermekkorúak 
és az időskorúak egymáshoz viszonyított arányát fejezi ki. Míg 1870-ben 100 
gyermekkorúra 14, 1900-ban 21, 2001-ben 123, addig 2011-ben már 161 időskorú jutott. 
Az a számottevő nőtöbblet, ami az időskorúak – és kizárólag az időskorúak – körében 
mutatkozik, a múlt század második felében alakult ki. A népesség nemek szerinti összetétele 
csak lassan, kisebb-nagyobb visszaesésekkel tolódott el a nők és közülük az idősek javára. 
Az előrejelzések szerint Magyarországon 2050-re az össznépességen belül a 65 éven felüliek 
aránya meghaladja majd a 25%-ot. 
Az 1990. és 2000. év közötti hazai születésekből számolt várható élettartam adatokból 
megállapítható, hogy száz év alatt szinte megduplázódott a várható élettartam. Hatalmas 
különbség van a két nem elérhető életkorában a nők javára. Ez a tény előre vetíti, hogy a 
jövőben az ellátottak nagy számban női gondozottak lesznek. 
Amíg 1990-ben az össznépességen belül 18,9 % volt a 60 év felettiek aránya, addig 2001- 
ben már 20,4 %. A 70 éven felüliek aránya még dinamikusabban fejlődést mutat, e 
korcsoport aránya 8,2 %-ról 10,3 %-ra növekedett. 
A statisztikai adatok alapján az ország lakossága 1980 óta egyre gyorsuló ütemben fogy. A 
népesség csökkenése és a társadalom elöregedése együtt megy végbe. 
Öregedő társadalomban élünk, ezt a születéskor várható élettartam növekedése és a 
születések csökkenő száma idézi elő. 
A nyugdíjasok között magas az egyszemélyes háztartások száma, mely háztartások nagyobb 
részét özvegy nők lakják.  
Az időskorban jellemző megbetegedések mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az 
idős ember egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási 
képessége beszűkül. 
A nyugdíjasok, illetve az idősek szociális helyzetének megítélése attól függ, hogy mihez 
viszonyítunk. A nyugdíjasok között a szegények és a nagyon szegények aránya kisebb, mint 
más csoportokban, mert a nyugdíj, bármilyen alacsony, még mindig magasabb összeget 
jelent a többi szociális ellátásnál. Nagyobb összeg, mint a rendszeres szociális segély, a 
családi pótlék, vagy a semmi. Emellett biztonságos. Ugyanakkor nincs sok „gazdag” idős. A 
nyugdíjas háztartások körében sokkal kisebbek az egyenlőtlenségek, mint bármilyen más 
társadalmi csoporton belül. 
Anyagi helyzetüket befolyásolja, hogy az idősek általában kisebb családban, sok esetben 
egyedül élnek. A jövedelmi viszonyokon kívül az árrendszer is befolyásoló tényező. Az 
árstruktúra a gyermekes családok mellett elsősorban az idősek, a betegek rovására változott. 
Ez a tendencia veszélyezteti bizonyos szükségletek (gyógyszer, háztartási energia) 
kielégítését. 
Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ a 
társadalom nyújtotta életkörülményektől, társadalmi magatartástól. 
A család ősi támogató rendszerének szétesésével, a fokozódó életritmusból adódóan az 
idősek és a fiatalok kapcsolata meglazult. Az idősellátásban dolgozó szakemberek napi 
szinten tapasztalják az idős emberek elmagányosodását, elszigetelődését. 
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Az öregedés folyamatát nem szabad csak az egyén vonatkozásában vizsgálni, meg kell 
figyelni azokat a társadalmi hatásokat, amelyek befolyásolják az idősödés folyamatát. 
Mindenki előtt ismert, hogy az idős kor miatt megváltozik és drasztikusan csökken a 
társadalmi életben való részvétel. Az idős embereknek specifikus szükségleteik vannak, 
azért mert speciális a helyzetük a felhalmozódott veszteségek miatt. 
Romlik az egészségük, rosszabb lesz szerveik működése, nehezebben mozognak. Mindez 
kiszolgáltatott helyzetbe hozza az idős embereket. 
Megszűnnek korábbi begyakorolt feladataik, csökkennek tennivalóik. Az idős ember 
korábbi közösségeiben megszűnik fontosnak lenni, ezért a feleslegesség érzete alakul ki 
bennük. 
Elmagányosodnak, mert lassan elhalnak mellőlük szeretteik, kortársaik. A munkaképesség 
csökkenéssel a megélhetés anyagi feltételei is romlanak. 
Az időskorban előforduló krízishelyzetek leggyakoribb okai a nyugdíjazás, társ, 
hozzátartozó elveszítése, önálló életvitel feladása (pl.: bentlakásos intézményi elhelyezés), 
súlyos betegség kialakulása. 
 

6.1. számú táblázat – Öregedési index (3. táblával azonos) 
 65 év feletti állandó 

lakosok száma 
0-14 éves korú állandó 

lakosok száma 
Öregedési index (%) 

2012 1491 1073 138,95% 
2013 1529 1067 143,3% 
2014 1559 1072 145,4% 
2015 1588 1063 149,4% 
2016 1663 1069 155,56% 
2017 1704 1066 159,85% 
2018 1750 1036 168,92 
2019 1804 1028 175,49% 
2020 1909 979 194,99 

Forrás: TEIR, KSH-STAR 
 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű és egyéb ellátásban, járadékban részesülők 
száma nemek szerint 

év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma  

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma  

összes nyugdíjas 

2011 1230 1550             2780 
2012 1199    1533   2732  
2013 1159 1537 2696 
2014 1132 1504 2636 
2015 1106 1499 2605 
2016 1099 1521 2620 
2017 1099 1510 2609 
2018 1074 1523 2597 
2019 1085 1527 2612 

       Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
 
 

6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások 
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Év 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő 

férfiak száma  

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő 

nők 
száma 

Öregségi 
nyugdíjban 

részesülő 
férfiak 
száma  

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 

nők száma  

Özvegyi és 
szülői 

nyugdíjban 
részesülő 

férfiak száma  

Özvegyi és 
szülői 

nyugdíjban 
részesülő 

nők száma 

Időskorúak 
járadékában 
részesítettek 
havi átlagos 
száma (fő)  

2015 49 64 710 1128 5 37 17 
2016 47 37 714 1185 5 37 16 
2017 48 33 707 1184 5 29 15 
2018 44 22 704 1216 3 22 7 
2019 45 13 723 1233 3 21 8 
2020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: KSH STAR 
 
Az időskorúak megélhetését elsősorban biztosító jövedelem a nyugdíj, illetve nyugellátás. 
Jövedelemmel nem rendelkező, de az irányadó nyugdíjkorhatárt betöltő részére – egyéb feltételek 
mellett – időskorúak járadéka kerülhet megállapításra. 

 
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
A munkanélküliség az idősebb, 50 év feletti munkavállalókat sújtja nagyobb mértékben. 
Részarányuk a csökkenő számuk ellenére évről-évre emelkedett. 
 
Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének 
jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre a növekvő munkaerőhiány jelenthet esélyt, főként abban az 
esetben, ha olyan speciális tudással rendelkezik a nyugdíjas, amiből hiány van. 
A városban élő nyugdíjasok foglalkoztatásáról nincsenek adataink. A jó egészségi állapotban lévők 
egy része szívesen végez önkéntes munkát a közösség számára, így ennek kihasználása fontos 
feladat volna. 

                                 
6.2 számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 
Regisztrált 

munka-
nélküliek 

száma 

 
55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek 
száma 

  

Tartós munka-
nélküliek száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek 

száma  

  Fő Fő % Fő Fő % 
2013 222 45 20% 60  na  na 
2014 170 39 23% 50  na na 
2015 157 46 29% 68  na na 
2016 145 48 33% 71  na na 
2017 132 49 37% na  na na 
2018 135 52 38%  na  na  na 
2019 132 57 43%  na  na  na 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR     
 
 

 

6.2.  számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén (a 3.2.2. táblázatból) 
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Nyilvántartott 
álláskeresők 

száma összesen 

Év 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fő összesen 153 127 146 131 116 0 

41-45 év  
65 20 12 15 9 9 n.a. 
% 13,07% 9,45% 10,27% 6,87% 7,76% - 

46-50 év  
61 19 12 11 11 8 n.a. 
% 12,42% 9,45% 7,53% 8,40% 6,90% - 

51-55 év  
64 13 15 15 10 11 n.a. 
% 8,50% 11,81% 10,27% 7,63% 9,48% - 

56-60 év  
120 31 24 19 31 15 n.a. 
% 20,26% 18,90% 13,01% 23,66% 12,93% - 

61 éves, vagy 
afeletti  

122 16 24 25 28 29 n.a. 
% 10,46% 18,90% 17,12% 21,37% 25,00% - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
 
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés 
Az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások a város minden polgára részére 
biztosítottak. Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező feladatának. Az önkormányzat saját 
honlapot működtet, ahol a települést érintő friss hírek, információk is elérhetőek. Az idősek 
informatikai jártasságáról nem készült felmérés, így nem rendelkezünk pontos adatokkal arról, hogy 
e korosztály mennyire képes kihasználni az informatikával járó lehetőségeket. 
A speciálisan időskorúakat tömörítő Városi Nyugdíjas Klub, a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik 
Egyesülete és a Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete mellett a Harmónia Egészségvédő Kör, a 
Diabetes Klub, a Horgászok Egyesülete, a Plébániai Karitász, az Országos Nyugdíjas Polgári 
Egyesület Szentgotthárdi Szervezete tagjai között találunk szép számban aktív időskorúakat, akik e 
szervezetek keretei között hasznosan tölthetik el szabad idejüket, új ismereteket szerezhetnek, 
élvezhetik mások társaságát. E civil szervezetek összejöveteleiket heti vagy havi rendszerességgel 
tartják, de vannak, akik ritkábban találkoznak egymással, vagy éppen napi kapcsolatot tartanak. A 
többféle profilú szervezetek változatos programokat nyújtanak tagjaiknak. 

 
Az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 

6.3. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 
részesülők száma (Megegyezik a 6.1.1-es táblázattal) 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
férfiak száma  

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma  

Összes nyugdíjas 

2015 1106 1499 2605 
2016 1099 1521 2620 
2017 1099 1510 2609 
2018 1074 1523 2597 
2019 1085 1527 2612 
2020 n.a. n.a. na 
Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 
Az idősgondozás során a családi és egyéb mikroközösségi segítség nem elegendő, szükség van a reális 
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szükségleteket kielégítő intézményi formák működtetésére. Az idősgondozás legfontosabb célja az 
idősek önellátó képességeinek megőrzése. Az otthon- és a településen maradás egyaránt célja és 
érdeke az idős embereknek és a társadalomnak. 
A Városi Gondozási Központ mint integrált szociális intézmény felelős gazdája az illetékességi 
területén felmerülő gondozási, szolgáltatási igények maximális kielégítésének. 
Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítja az étkeztetést, nappali ellátást, házi segítségnyújtást, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, fogyatékos személyek részére működtetett támogató szolgálatot, 
a pszichiátriai és szenvedélybetegek részére szervezett közösségi pszichiátriai alapellátást, valamint 
családsegítést. 
A szakma, a civil szervezetek, a megkérdezett lakosság jövőbeni elképzeléseit illetően tartós 
bentlakásos intézmény létesítése rendszeresen felmerül. Ugyanis az idősellátás e lépcsőfoka hiányzik a 
településen, s a tapasztalatok szerint igény lenne rá. Ez a lehetőség kedvező lenne azon idősek 
számára, akik a településen élték le életüket. Itt élnek családtagjaik, rokonaik, ismerőseik, s ezáltal 
nem helyeznék el őket 50-60 km-re lévő otthonba, ahol meg kell szokni az új környezetet, az 
intézmény dolgozóit. Hiszen jól tudjuk, hogy az idős embert nagyon megviseli, ha kiszakítják addigi 
életteréből. Ugyanakkor a családtagoknak, ismerősöknek sem kell órákat utazniuk, hogy 
meglátogathassák hozzátartozóikat. Sok esetben a távolság az, ami miatt egyre ritkábban kerül sor a 
látogatásra. 
Sajnos sem az önkormányzat, sem az állam vagy egyház által fenntartott, sem esetlegesen üzleti 
alapon működő, magántőkéből fenntartott bentlakásos intézmény nincs a város területén. 
Megvalósítása önkormányzati, illetve esetleges pályázati forrásokból sem könnyen teremthető meg, 
mindenképpen szükséges ilyen téren már tapasztalattal rendelkező vállalkozó társaság bevonása, 
szolgáltatás idetelepítése feltételeinek megteremtése (pl. telek vagy épület, illetve közmű biztosítása). 
 

6.3.1 számú táblázat - Művelődési közintézmények adatai 

Év A nyilvános/települési 
könyvtárak száma) 

A nyilvános/települési 
könyvtárak egységeinek 
száma (leltári állomány)  

Muzeális 
intézmények 

száma  

Közművelődési 
intézmények 

száma  
2012 1 52 541 1 1 
2013 1 52 611 1 1 
2014 1 53 958 1 3 
2015 1 51 602 1 4 
2016 1 48 952 1 3 
2017 5 49031 1 3 
2018 5 44869 1 3 

Forrás: TEIR KSH    
 
Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások 
A tartós betegséggel és/vagy fogyatékossággal élés az életkor előrehaladtával gyakoribbá válik. 
Idősebb korban nagyobb a valószínűsége a magas gyógyszerköltségnek és annak, hogy ez jelentősen 
megterheli az akár egyedül, akár családban élő időskorú anyagi helyzetét.  
A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához 
kapcsolódó kiadásainak a csökkentésére közgyógyellátási igazolvány állítható ki. A közgyógyellátási 
igazolványra alanyi és normatív jogon jogosultak körét törvény szabályozza. 
A lakásfenntartási támogatás nagy jelentőségű lehetne az idősek körében, hiszen sokuk számára 
jelentős anyagi megterhelést jelent a gyermekek kirepülése után, vagy házastársuk halála után „üresen 
maradó”, magas rezsiköltségű lakás fenntartása, ugyanakkor megszokott környezetüket nehezen adják 
fel, erejükön felül is ragaszkodnak a megszokott otthonukhoz. 
Az időskorúak által igénybe vehető szociális ellátások az időskorúak járadékán kívül gyakorlatilag 
megegyeznek a bármely más korosztály által azonos feltételekkel igénybe vehető ellátásokkal, 
részletes bemutatásuk a 3.5 fejezetben található. 
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Az időskorúak által is igénybe vehető ellátások tekintetében elmondható, hogy a 60 év felettiek aránya 
alacsony az ellátásban részesülők számához viszonyítva. Ennek oka egyrészt az, hogy a 
jövedelemszámításnál viszonyítási alapként használatos nyugdíjminimum 2008 óta nem emelkedett, a 
nyugdíjak emelése viszont, ha nem is jelentős mértékben, de évenként megtörtént. 
Másrészt oka lehet az is, hogy az időskorúak kevésbé ismerik az önkormányzat által biztosított 
lehetőségeket, sok esetben mozgásukban korlátozottak, nehezebben mozdulnak ki otthonról.  
 

 
6.3.2. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma 

Év 
64 év feletti lakosság száma Nappali ellátásban részesülő 

időskorúak száma 
fő fő % 

2012 1491 46 3 
2013 1529 42 3 
2014 1559 41 3 
2015 1588 38 2 
2016 1663 40 2 
2017 1722 50. 3 
2018 1750 51 3 
2019 1804 47 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 

6.3.2. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

Év 
65 év feletti 

lakosság száma 

Nappali 
ellátásban 
részesülő  

időskorúak 
száma  

Házi 
segítségnyújtásban  
részesülők száma 

Szociális 
étkeztetésben  

részesülők száma  

Fő Fő fő fő 
2015 1 588 38 46 177 
2016 1 663 40 40 173 
2017 1 704 50 39 187 
2018 1 750 51 40 179 
2019 1 804 47 40 165 
2020 1 909 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar 

  
  

   
  

 
 
 
 
 
 
 

6.3.3. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma 

év Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő)   
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2011 18 
2012 14 
2013 14 
2014 16 
2015 17 
2016 15 
2017 11 
2018 7 
2019 8 

                                 Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

Az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő hiányában 
a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony összegű 
ellátásra jogosultak. Az ellátások közül ma még az időskorúak járadéka helyileg és országosan is 
viszonylag kis létszámot érint. Ezen ellátást igénybe vevők alacsony létszáma az ellátások szigorú 
jogosultsági feltételei – a házastárs jövedelmének figyelembevétele – mellett a teljes foglalkoztatás 
mellett működő „régi” nyugdíjrendszerből is adódik. 
Az időskorúak járadékában részesülők száma várhatóan 10-15 év múlva fog megugrani, mikor a 
rendszerváltozás után munkájukat tartósan elvesztő társadalmi csoportok elérik a nyugdíjkorhatárt. 
Az időskorúak járadékában részesülők számát nagyban befolyásolja a Szentgotthárdi Szakosított 
Otthon (korábbi nevén Pszichiátriai Betegek Otthona), hiszen a járadékban részesülők csaknem 100 
%-a az intézményben ellátott személyek közül kerül ki. 
 
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 
Szentgotthárd Város Önkormányzata mindig igyekezett kiemelt figyelmet fordítani a városban élő 
idősekre, életkörülményeikre, szociális támogatásukra, kulturális lehetőségeik bővítésére, a Városi 
Gondozási Központ szolgáltatásain keresztül az intézményi ellátások biztosítására. A városban 
számtalan önszerveződés, klub működik, amelyben az idősek aktívan tevékenykednek. 

 
Képviselő-testületünk 2008. októberi ülésén döntött a szentgotthárdi Idősügyi Tanács 
megalakításáról, 240/2008. számú határozatával. A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy 
fontosnak tekinti az időskorúak önszerveződésének támogatását, ezért egyetértett azzal, hogy 
Szentgotthárd Városban Idősügyi Tanács működjön, jóváhagyta az Idősügyi Tanács működésével 
kapcsolatos szabályzatot, amely meghatározta a Tanács összetételét, feladatait, jogkörét, működési 
rendjét. 
Az Idősügyi Tanács munkájáról megalakulása óta minden évben készült egy értékelő előterjesztés. 
Ennek keretében az Idősügyi Tanács elnöke, aki Szentgotthárd Város polgármestere, számot ad az 
adott év történéseiről, az egyes üléseken tárgyaltakról, a működés tapasztalatairól. 
Az Idősügyi Tanács az általa elfogadott munkaterv alapján dolgozik – a munkatervét a tagok 
javaslatai alapján, valamint a Képviselő-testület által tárgyalandó témák figyelembevételével 
alakítja ki. Alapelv, hogy minden időseket érintő, képviselő-testület elé kerülő témában kerüljön sor 
a véleménynyilvánításukra, továbbá visszajelzés a testületi döntések fogadtatásáról. Továbbra is 
elmondható, hogy az Idősügyi Tanács tagjai mindig nagy érdeklődést tanúsítanak az egyes témák 
iránt, nagyon aktívak és kezdeményezők, számtalan felvetésük van. 
Az Idősügyi Tanács tagjai rendszeresen megkapják az időseket érintő képviselő-testületi 
előterjesztéseket, a témákat tárgyaló bizottsági ülésekre meghívást kapnak.  
 
A Városi Gondozási Központ projektpartnerként vesz részt a MURABA ETT által benyújtott és 
elnyert Idősbarát régió kialakítása a határtérségben a biztonságos és aktív időskort elősegítő 
hosszútávú együttműködések kialakításával (MOTIVAGE) című projektben. 
A projekt időtartama: 2020.03.01-től 2022.08.31-ig, 30 hónap. A támogatás intenzitása: 85 % 
ERFA támogatás, 10 % nemzeti hozzájárulás, 5 % önerő.  
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A központ  a pályázattal 72.280 euro támogatást nyert el, melyből 20.243,48 eurot személyi 
költségekre, 21.500 eurot külső szolgáltatásra, 27.500 eurot eszközbeszerzésre, adminisztrációs 
költségekre pedig 3.036,52 eurot fordíthat. 
Főbb projektfeladatok: szakmai tapasztalatmegosztó rendezvény, szakmai továbbképzés és 
tanulmányút szervezése. A legfontosabb programelem a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó 
technikai eszközrendszer megújítása 45 db modern, új készülék beszerzése, amely kétirányú 
kommunikációt és a beteg állapotának folyamatos figyelemmel kísérését teszi lehetővé.  
Megvalósult feladataink: 
A SONARIS KFT-től 2021.07.15-ei teljesítéssel beszerzésre kerültek a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás megújításához, cseréjéhez szükséges berendezések 14.847.510 Ft értékben.  

 
 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

 
Az egészséges életmódról, a betegségek 
megelőzéséről szóló felvilágosító előadások, 
programok hiánya/alacsony száma. 

A lakosság minél szélesebb körére kiterjedően 
felvilágosító előadások, programok szervezése. 

Az időskorú népesség aránya magas a 
településen. Közülük sokan egyedül élnek.  

Önkéntes segítői hálózat létrehozása. A 
szociális intézmények feladatellátásában, a 
szolgáltatások mennyiségi, minőségi 
színvonalának emelésében jelentős segítséget 
nyújthatnak az önkéntes segítők. 

Tartós, bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás lehetősége hiányzik a 
településen. 

Szakosított ellátást (ápolást, gondozást) nyújtó 
intézmény létesítése lehetőségének 
megteremtése. Magántőke, állami szervezet, 
egyházi szervezet bevonása bentlakásos 
intézmény létrehozása érdekében – ehhez a 
feltételek egy részének megteremtése az 
önkormányzat által. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

7. számú táblázat - Vas megyében fogyatékossággal élők* megoszlása a fogyatékosság típusa 
szerint 2011.  
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A fogyatékosság 
típusa 

Férfi Nő Összesen 
Fő a népesség %-ban 

Mozgássérült 2117 2425 4542 1,77 
Gyengénlátó, 
aliglátó 

509 746 1255 0,49 

Vak 78 103 181 0,07 
Nagyothalló 541 663 1204 0,47 
Siket 99 67 166 0,06 
Súlyos belszervi 
fogyatékos 

469 450 919 0,36 

Mentálisan sérült 
(pszichés sérült) 

653 690 1343 0,52 

Értelmi 
fogyatékos 

745 639 1384 0,54 

Beszédhibás 202 107 309 0,12 
Beszédfogyatékos 166 109 275 0,11 
Autista 55 21 76 0,03 
Siketvak (látás és 
hallássérült) 

36 29 65 0,03 

Egyéb 27 22 49 0,02 
Ismeretlen 29 39 68 0,03 
fogyatékossággal 
élők 

4898 5148 10046 3,91 

Forrás: KSH – 2011. évi népszámlálási adatok 
*Egy személy több fogyatékosságot is megjelölhetett, ezért a fogyatékkal élők száma eltér a megjelölt fogyatékosságok együttes számától. 
 
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint akkor 577 ezer fogyatékkal élő ember volt 
Magyarországon, a népesség 5,7%-a. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: 
mozgáskorlátozottak aránya 43,6%, látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 
%, egyéb 21,6 % (forrás: 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Új Fogyatékosügyi Programról). A 
fogyatékos népességen belül a mozgássérülteké a legnagyobb csoport. A fogyatékos személyek 
demográfiai összetételére jellemző, hogy közöttük jelentősebb számban vannak időskorúak, mivel a 
fogyatékos személyek nagy része nem születésétől fogva sérült, hanem életkora előrehaladtával, 
betegség vagy baleset következtében vált azzá. 
A 2011. évi népszámláláson a fogyatékosságra irányuló kérdés megválaszolása önkéntes volt, a 
lakosság 89 %-a adott rá választ. 2011-ben a fogyatékkal élők száma 457 ezer fő volt, ez a népesség 
4,6 %-át jelenti. Megjegyzendő, hogy a népszámlálás ezen adatsora önkéntes adatszolgáltatásra 
épül, a fogyatékosság „minősítése” szubjektív. Az előző népszámláláshoz képest a magukat 
fogyatékkal élőknek valló személyek száma csökkent, ennek oka lehet módszertani (2011-ben már 
a tartós betegségek külön kategóriában szerepeltek), de származhat abból is, hogy a fogyatékosság 
fogalma (különösen a kapcsolódó szociális ellátások okán) az érintettek körében módosult. 
Az utolsó népszámlálás adatai szerint Vas megyében a fogyatékos személyek száma 10.046 fő. 
Közülük a mozgássérültek vannak a legtöbben, számuk a megyében 4.542 fő. 
A 2011. évi népszámlálás adatai szerint a fogyatékkal élők csupán 15 százalékát nem akadályozta 
betegsége, fogyatékossága semmilyen tekintetben sem. 
Három válaszlehetőség mellett a mindennapi életben előforduló akadályok közül a legtöbb gondot a 
mindennapi rendszeres tevékenység elvégzése, valamint a közlekedés jelentette számukra. Előbbi a 
fogyatékkal élők felének, utóbbi négytizedüknek okozott valamilyen nehézséget. Több mint 
negyedük szorult segítségre az önellátásban, 24 %-uk a tanulásban, munkavállalásban. 
A fogyatékkal élők számára sérülésük a legkisebb problémát a családi (8,1 %) és a közösségi 
életben (11 %) jelentette. A mindennapi életben leginkább a vakok, a beszéd- és értelmi 
fogyatékosok, valamint a mozgássérültek rendszeres tevékenységeinél adódtak nehézségek. A 
tanulásban, munkavállalásban az autisták, a mentálisan sérültek és az értelmi fogyatékosok 
szorultak legtöbbször segítségre, míg a közlekedésben a vakok, a mozgássérültek és a siketvakok. 
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Az önellátás a vakoknak és az értelmi fogyatékkal élők számára okozta a legtöbb gondot, míg a 
közösségi életben való részvétel az autistáknak és a siketeknek. A kommunikáció és ismeretszerzés 
a siketeknek, az autistáknak, a beszédfogyatékosoknak, valamint a nagyothallóknak ment 
legnehezebben. (Forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00 .) 
 
Mint általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékkal élők esélyegyenlősége érdekében is a 
társadalmi szemléletváltás a legnagyobb kihívás. Mindenki számára világossá kell tenni, hogy a 
fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata, és bár jelentős anyagi forrást emészt fel, 
nem csupán pénz kérdése. Az egyenlő esélyű hozzáférés nemcsak liftek, rámpák, speciális táblák 
alkalmazását jelenti, hanem azt a szemléletet is, amely a fogyatékos embert egyenjogúnak és 
egyenrangúnak tekinti. Ennek egyik eszköze az esélyegyenlőségi tervek elkészítése és az abban 
foglaltak végrehajtása is. 

 
7.1  A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, 
évszázadok óta peremre sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja. 
Közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi 
életük során a lakhatás és a közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az 
iskolázottság és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi lét, valamint sport és szórakozás terén 
is. 
A fogyatékkal élők legnagyobb részének megélhetési forrása az alacsony összegű nyugdíj, járadék, 
segély. A tartós egészségügyi problémákkal, illetve fogyatékkal élő emberek munkaerőpiaci 
lehetőségei erősen behatároltak. 
A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetésre adattal nem rendelkezik az önkormányzat.  
A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai anyagok, 
amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, 
foglalkoztatási helyzetéről.  
 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők 
száma nemenként 

Év 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - férfiak  

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - nők 

Összesen 

2012 291 223 514 
2013 285 223 508 
2014 286 219 505 
2015 280 218 498 
2016 269 206 475 
2017 274 210 484 
2018 259 210 469 
2019 250 209 459 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

   
    

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00
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Év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Önkormányzati 
fenntartású 

intézményben 

Egyházi fenntartású 
intézményben 

Civil fenntartású 
intézményben 

2012 3 0 0 
2013 3 0 0 
2014. 3 0 0 
2015. 3 0 0 
2016. 3 0 0 
2017. 3 0 0 
2018. 4 0 0 
2019. 2 0 0 

                        Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő  
fogyatékkal élők száma 

Év Nappali ellátásban részesülő 
fogyatékos személyek száma   

2015 3 

2016 3 
2017 3 
2018 4 
2019 2 
2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; és helyi adatszolgáltatók  
 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
Fogyatékossági támogatás: a fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az 
esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja – a 
súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül –, hogy anyagi segítséggel járuljon hozzá a 
súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. Fogyatékossági 
támogatásra jogosult az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy, akinek látási-, hallási-, 
értelmi-, mozgásszervi fogyatékosságát, személyiség egészét érintő fejlődésének átható zavarát, 
kromoszóma rendellenességét, illetve halmozott fogyatékosságát megállapították, állapota tartósan 
vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére 
szorul. 
Megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásai: rokkantsági ellátás, rokkantsági 
járadék, rehabilitációs ellátás. 
Emelt összegű családi pótlék: A 18 évnél fiatalabb gyermek után, aki a külön jogszabályban 
meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, 
gondozásra szorul, emelt összegű családi pótlék jár. 
Közgyógyellátás: Közgyógyellátásra jogosult alanyi jogon az, aki után szülője vagy eltartója 
magasabb összegű családi pótlékban részesül. Közgyógyellátási igazolvány kiállítható a szociálisan 
rászorult személy részére is az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 
kiadásainak csökkentésére. A közgyógyellátás igénylésére 2013. január 1. napjától a járási 
hivatalnál van lehetőség. 
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Ápolási díj: az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a nagykorú hozzátartozó, 
ha súlyosan fogyatékos személy, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását, gondozását 
végzi. 
Parkolási igazolvány: Parkolási igazolvány kiváltására jogosult a súlyos mozgáskorlátozott, a 
látási fogyatékos, az értelmi fogyatékos, a mozgásszervi fogyatékos, az autista és a vak vagy 
gyengénlátó. Az igényléshez szükséges kérelem nyomtatványt a kormányablakokban lehet kérni. 
Személygépkocsi szerzési és személygépkocsi átalakítási támogatás: A személygépkocsi szerzési 
és a személygépkocsi átalakítási támogatás a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb 
fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményeinek fajtái. A szerzési támogatás jármű, 
illetve járműnek nem minősülő kerekesszék vásárlására, míg az átalakítási támogatás 
személygépkocsi automata váltóval vagy más segédberendezéssel történő felszerelésére vagy a 
mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakítására, illetve biztonságos szállítását 
szolgáló eszközzel való ellátására használható fel. 
Védendő fogyasztó: Villamosenergia-ellátás tekintetében a fogyatékkal élő fogyasztókat különösen 
a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, 
különleges bánásmódban kell részesíteni, illetve az olyan jellegű fogyatékkal élő fogyasztókat, 
akiknek az egészségét vagy az életét veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való 
kikapcsolás, vagy annak megszakadása, fizetési késedelem vagy nemfizetés esetén nem lehet 
kikapcsolni. Földgázellátás esetében a fogyatékkal élő fogyasztókat a méréssel, leolvasással, 
számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban 
kell részesíteni, mely lehet, havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen, készpénzben 
történő számlakiegyenlítés lehetőségének biztosítása a felhasználási helyen, az általánostól eltérő, 
de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás, a számla értelmezéséhez az 
érintett engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (így például nagyobb 
betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás), illetve az érintett 
engedélyes üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők földgázellátásban való 
részvételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás. 
Utazási kedvezmények: Utazási kedvezményre jogosult korlátlan számban megváltható 
kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött 
kedvezményes bérlettel az a vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló 
igazolás alapján, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes 
igazolványával rendelkezik; a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének arcképes 
igazolványával utazó hallássérült személy; az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója 
magasabb összegű családi pótlékban részesül, a külön jogszabályban meghatározott okmány 
alapján; a fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a külön jogszabályban meghatározott 
okmány alapján. Ugyanilyen kedvezményben részesül a fenti személyekkel együtt utazó kísérő is. 
Utazási költségtérítés: Ha a gyermek beteg, a járóbeteg-szakellátások igénybevételéhez, illetve 
fekvőbeteg gyógyintézetbe történő beutazáshoz, kísérőjével együtt utazási költségeihez támogatás 
jár. Az utazási utalvány kiállítására és a szolgáltatás igénybevételének igazolására jogosult a beutaló 
orvos a szakellátásra, illetve az orvosszakértői vizsgálatra történő beutaláskor, illetve az 
egészségügyi szakellátás orvosa a vizsgálat, a kezelés, a fekvőbeteg intézményből való elbocsátás 
és az ismételt kezelés elrendelésekor. A fogyatékos gyermek ellátását biztosító gyógypedagógiai 
intézmény, korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését nyújtó intézmény és a fogyatékos 
gyermek rehabilitációs célú szolgáltatását biztosító intézmény igénybevételével kapcsolatban 
felmerült utazási költségekhez támogatás jár. A felmerült utazási költség megtérítéséhez utazási 
utalvány kiállítására a szakértői bizottság jogosult. A szolgáltatások igénybevételét az intézmény 
vezetője az erre a célra rendszeresített utazási utalványon havonta igazolja. Az utazási költség 
megtérítését a lepecsételt, felhasznált utazási utalványok alapján a biztosított lakóhelye szerinti 
illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró kormányhivatalok végzik. 
Gépjárműadó kedvezmény: a gépjármű adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján mentes a 
gépjárműadó alól a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személy, valamint a 
súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele 



. 

 99 

közös háztartásban élő közeli hozzátartozó egy darab 100 KW teljesítményt meg nem haladó, nem 
személytaxiként üzemelő személygépkocsija után, legfeljebb 13.000,- Ft/adóév erejéig. A kérelmet 
a helyi adóhatóság felé lehet előterjeszteni, és mellékelni kell a mozgássérültség fokát igazoló 
szakorvosi igazolást. 
Akadálymentesítési támogatás: A súlyosan mozgássérült személy a műszakilag akadálymentes 
lakás kialakításához állami támogatást vehet igénybe. A támogatás összege az akadálymentes új 
lakás építéséhez, vásárlásához legfeljebb 300 000 Ft (ha a vásárló, vagy a közeli hozzátartozója, 
élettársa mozgássérült), meglévő lakáson végzett akadálymentesítéshez legfeljebb 300 000 Ft (ha a 
lakás tulajdonosa, vagy az önkormányzati lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal 
rendelkező személy, vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó, élettárs mozgássérült). 
Az akadálymentesítési támogatásra való jogosultság elbírálását hitelintézet végzi a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége álláspontjának figyelembevételével. 
Gyermekgondozási segély (GYES): Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő, a nevelőszülő, a 
gyám a saját háztartásában nevelt gyermek harmadik életévének a betöltéséig ikergyermekek esetén 
a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. 
életévének betöltéséig. A fent említetteken kívül jogosult még a gyermekgondozási segélyre a 
nagyszülő, ha a gyermek az első életévét betöltötte, és gondozása, nevelése a szülő háztartásában 
történik, valamint szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozási segélyről 
lemondanak, és egyetértenek a gyermekgondozási segélynek a nagyszülő részéről történő 
igénylésével. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján 
jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a pénzbeli támogatásnak, az ingyenes 
tankönyvnek, egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságot a lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzője állapítja meg 
egy év időtartamra. 
Étkezési térítési díjkedvezmény: Bölcsődei, óvodai ellátás keretében ingyenes intézményi 
étkezésre jogosult az a gyermek, aki tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, 
amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek. 50%-os normatív kedvezményre 
jogosult az 1-8. vagy azon felüli évfolyamon nappali rendszerben tanuló tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermek.  
Ingyenes tankönyvellátás: A gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a 
tankönyvek a tanulók számára térítésmentesen álljanak rendelkezésre. A nappali rendszerű 
oktatásban résztvevő minden olyan tanuló részére, aki tartósan beteg, illetve a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem, vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd, biztosítani kell, hogy a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív 
kedvezmény). A jogosultságot igazolni a magasabb összegű családi pótlékról kiállított igazolással, 
fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével kell. Az 
igényjogosultságot az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, az iskola által meghatározott 
időben kell bejelenteni. Az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója a jelenlegi szabályozás szerint 
ingyenes tankönyvellátásra jogosult. 
Rendkívüli települési támogatás és lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 
nyújtott települési támogatás: A helyi önkormányzat rendelete határozza meg a támogatás 
összegét és adható gyakoriságát. Szentgotthárd esetében Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete tartalmazza a rendkívüli települési 
támogatás és a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatás nyújtásának részletes szabályait. 
 
Az önkormányzatnál igénybe vehető ellátások esetében a jogosultság nem a fogyatékossághoz, 
hanem az alacsony jövedelemhez kötött. A fogyatékkal élők részére igénybe vehető támogatások és 
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kedvezmények nem feltétlenül az önkormányzat bevonásával történnek. Nem nyilvántartott, hogy 
hányan élnek a tömegközlekedésben igénybe vehető kedvezményekkel, az adókedvezménnyel. 
A szociális ellátások igénybe vevői között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos személyek 
is, nyilvántartott adattal azonban nem rendelkezünk. 
 
Támogató Szolgálat 
A támogató szolgáltatás céljait, feladatait – tevékenységeit a hatályos jogszabályok és az azokhoz 
illeszkedő szakmai irányelvek határozzák meg. 
A támogató szolgáltatás a fogyatékkal élő személy szükségleteinek speciális kielégítését végzi, 
életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek 
fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével. Célja az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel 
támogatása a saját lakókörnyezeten belül és kívül nyújtott tevékenységekkel és a lakókörnyezeten 
kívüli szolgáltatásokkal való kapcsolat megteremtése által. 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük felté-
teleiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján a támogató szolgáltatás a tanácsadás, 
esetkezelés, gondozás, háztartási, illetve háztartást pótló segítségnyújtás, szállítás, felügyelet, 
készségfejlesztés, gyógypedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elemeket biztosítja. A szolgáltatási 
elemek lehetővé teszik, hogy a szolgáltatás az igénybe vevő személy számára a szükségletekhez, 
egyéni és környezeti jellemzőkhöz illeszkedő tevékenységet biztosítson. 
A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja a szociálisan rászorultnak minősülő 
súlyos fogyatékos személyek köre: 

• látási fogyatékos, 
• hallási fogyatékos, 
• értelmi fogyatékos, 
• mozgásszervi fogyatékos, 
• pervazív fejlődési zavarokkal küzdő, 
• halmozottan fogyatékos, 
• egyéb fogyatékos. 

 
Súlyosan fogyatékos személy az, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, 
illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül. 
A célcsoport igényeinek és elvárásainak megfelelően személyi segítő szolgálatot, szállító 
szolgálatot, valamint információs és tájékoztató szolgáltatást működtetünk. A szolgáltatások 
biztosításával elsődleges cél, hogy minél magasabb szinten megőrizzük az ellátottak önálló 
életvitelét, autonómiáját lakókörnyezeten belül és azon kívül. 
Szolgáltatásainkat szociálisan nem rászorultak piaci alapon is igényelhetik. A szolgáltatás 
igénybevétele önkéntes. Az igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére szóban vagy írásban 
történik. 
Személyi segítés körében elsősorban a következő tevékenységeket igénylik az ellátottak: gondozási-
ápolási tevékenységek, felügyelet biztosítása, háztartási segítségnyújtás, segítségnyújtás 
közszolgáltatások igénybevételében, ügyintézés, mobilizáció lakókörnyezeten belül, szállításhoz 
kapcsolódó személyi segítés (felügyelet, kísérés). 
A szállítást döntő többségében a fogyatékkal élő kiskorú gyermekek veszik igénybe, mivel speciális 
fejlesztésük érdekében a szombathelyi és rumi közoktatási intézmények tanulói. Ez azért nagy 
jelentőségű, mivel helyi szinten nem biztosított a szociálisan rászorult és nem rászorult kiskorúak 
speciális oktatási-nevelési szolgáltatásokhoz való hozzáférése. A busz szállítási kapacitása 100%-
os. Az inaktív, szociálisan nem rászorult idősebb generáció a szállítás során az egészségügyi és 
szociális intézményekhez való eljutást és a temető járatot veszik igénybe. Temető járatot a szolgálat 
havi 2 alkalommal, minden hónap 2. és utolsó péntekén működtet. A járat délután 3 órakor indul és 
előre meghatározott megállóhelyeken szállnak fel az igénylők. Az intézmény önerőből 2016 
decemberében egy új Renault Trafic 8+1 férőhelyes mikrobuszt vásárolt, mely alkalmas kerekes 
székes személyek szállítására, rendelkezik mobil rámpával, 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel, a 
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busz oldalajtajához szerelhető kazettás lépcsővel és GPS rendszerrel, kötelező és casco 
biztosítással. Bizonyos esetekben a szállítási igények maradéktalan teljesüléséhez az intézmény 
másik két gépjárműve is bevonásra kerül. 
A támogató szolgáltatás ellátási területe: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 
településeinek közigazgatási területe (az Önkormányzati Társulás települései: Alsószölnök, 
Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, 
Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Szentgotthárd és Vasszentmihály). A szociális 
alapszolgáltatásokat az elmúlt években több változás érintette. A szociális törvény módosításával az 
alapszolgáltatásokban 2003. január 1-jétől lehetett ún. „speciális alapellátásokat”, így pl. támogató 
szolgáltatást működtetni a fogyatékos személyek részére, közösségi ellátásokat a pszichiátriai 
betegek részére. 
A 2007. évi CXXI. törvény rendelkezett azonban arról, hogy a fent említett szolgáltatások normatív 
állami támogatása megszűnik, így 2009. január 1-jétől már nem tartozott a kötelező önkormányzati 
feladatok közé. A szolgáltatások működését az állam fő szabályként 3 évre megkötött finanszírozási 
szerződések útján támogatta. 
A szolgálatok finanszírozási rendszere ismét megújult, ezért a pályázati rendszer 2016. január 1-
jétől megszüntetésre került, és a fenntartó a költségvetési törvény által meghatározott feltételek 
szerinti támogatásban részesül, azonban a támogatási összegek és feltételek, elszámolásuk hasonló a 
pályázati rendszerhez. 
A támogatási rendszer 2 részből áll: 

• a vállalt feladatmutatótól függetlenül jelentkező állandó költségek fedezetére szolgáló 
alaptámogatásból, 

• és a vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatásból. 
 
Az egy feladategység támogató szolgáltatás esetén a szociálisan rászorult személyek segítésével 
töltött 1 óra (halmozottan fogyatékos és autista személy esetén 40 perc), illetve a szociálisan 
rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer. 
A jogszabály bevezette a kötelezően teljesítendő feladatmutató fogalmát is, amely támogató 
szolgáltatás esetén évi 3000 feladategység. Emellett meghatározásra került, hogy évente minimum 
1200 feladategységet, vagy annak időarányos részét kell személyi segítéssel teljesíteni. 
2018. évre befogadott feladatmutató: 3315. 2017. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 4421, 
7141. A Támogató szolgálat engedélyezett létszámkerete: 5 fő, Működési időtartam: 12 hónap. 

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

Település 2012. 
12.31. 

2013. 
12.31. 

2014. 
12.31. 

2015. 
12.31. 

2016. 
12.31. 

2017. 
12.31. 

2018. 
12.31. 

2019. 
12.31. 

Szentgotthárd 21 24 21 26 26 31 33 36 
Csörötnek 4 3 3 4 3 4 3 3 
Rönök 1 1 1 0 0 0 0 1 
Magyarlak 3 2 3 2 3 2 1 1 
Rábagyarmat 1 2 2 3 3 3 4 3 
Szakonyfalu 1 2 0 0 0 0 2 2 
Rátót 1 0 0 0 0 0 0 0 
Gasztony 0 0 0 0 0 1 1 1 
Vasszentmihály 0 0 0 0 0 2 2 2 
Összesen 32 34 30 35 35 43 46 49 
Forrás: Intézményi adatok  

7.2.2 számú táblázat - 2018. július 31-i ellátotti létszám megoszlása 
szociális rászorultság alapján 

2018. július 31-i ellátotti létszám: 41 fő 
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 Szociálisan rászorult Szociálisan nem rászorult 

Szentgotthárd 7 fő 22 fő 
Magyarlak 1 fő 0 fő 
Szakonyfalu 2 fő 0 fő 
Csörötnek 0 fő 3 fő 
Rábagyarmat 3 fő 0 fő 
Vasszentmihály 0 fő 2 fő 
Gasztony 0 fő 1 fő 
Összesen 13 fő 28 fő 

                           Forrás: Intézményi adatok 
A fogyatékosság típusa szerint: értelmi fogyatékos 4 fő, látássérült: 2 fő, mozgássérült 5 fő, 
pervazív fejlődési zavar: 1 fő, halmozott fogyatékosság: 1 fő.  

 

 
                              Forrás: Intézményi adatok 

Az ellátottak 71%-a Szentgotthárdon él, míg 29%-uk a kistérségben. 
 
A 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szabályozza a személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. Térítési díjat minden 
ellátott fizet. 
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Ellátottak korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása 
2018. VII. 31.-én (41 fő)

Támogató szolgálat
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0 0 0 1 0 3 3 2 0 2 0 1 0 0

Ellátottak települések szerinti megoszlása 
2018. VII. 31.-én 

Támogató szolgálat
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Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban 
Pozitív irányban történő minimális elmozdulást a megváltozott munkaképességű személyek 
foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében a 2010. január 1. naptól munkaadó által 
fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összegének emelkedése okozott. A munkaadók szívesebben 
foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű dolgozókat, minthogy a költségvetés részére adó 
formájában megfizessék a (2017. évben) 1.147.500,- Ft/év/fő összeget. A megváltozott 
munkaképességű dolgozók nagyobb mértékű foglalkoztatásában közrejátszik a városban jelentkező 
munkaerőhiány is. 
A megváltozott munkaképességű munkavállalók esélyegyenlőségét segíti az évi rendes 
szabadságon felüli öt nap pótszabadság biztosítása azoknak, akiknek a rehabilitációs szerv 
szakvéleménye alapján legalább 50%-os az egészségkárosodásuk, vagy fogyatékossági 
támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesülnek. A nyugdíjból, járadékból élő 
fogyatékkal élők számára az általuk végzett munka lehetőséget ad arra, hogy munkavégzésükből 
származó jövedelem segítségével javíthassák életkörülményeiket, valamint megmutassák, hogy nem 
kevesebbek, legfeljebb csak mások és hasznos, értelmes munkára képesek. Az önkormányzat 
felkarolja és ösztönzi azokat a kezdeményezéseket, melyek a fogyatékossággal élő emberek 
társadalmi integrációját szolgálják. 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megvalósított EFOP-1.1.1-15-2015-00001 
„Megváltozott munkaképeségű emberek támogatása” című kiemelt projekt keretében a 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál 1 fő támogatott foglalkoztatására került sor 
2020.03.01-től 2020.08.31-ig terjedő időszakban. A fenti időszak vonatkozásában a 
foglalkoztatásból eredő munkabérhez és az azután ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási 
adóhoz 100 %-os támogatásban részesült hivatalunk. 
 
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, melynek fogalma az utóbbi 
években teljesen új értelmet kapott: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember – 
azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmileg akadályozott, autista és a súlyosan-
halmozottan fogyatékkal élő emberek – speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex 
akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök 
és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült 
embereken túl a látás- vagy hallássérült, valamint értelmileg akadályozott emberek is igénybe 
vegyenek (hangos térkép, könnyen érthető tájékoztató füzetek stb.). Ma már nem pusztán épületek 
akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely 
magában foglalja az épületek komplex akadálymentességét, de annál jóval több. 
Az Országgyűlés 2009 novemberében elfogadta a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv 
használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvényt. A jelnyelvi törvény a siket, nagyothalló emberek 
nyelvi jogainak deklarálása mellett a hazánkban működő ingyenes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás jogi 
szabályozását is tartalmazza. 
A fogyatékos személyek hozzáférnek mindazon szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz, 
amelyeket a szakmai jogszabályok alapján az intézményfenntartók működtetnek. Kifejezetten 
fogyatékos személyek számára jöttek létre a támogató szolgálatok, amelyek személyi segítést 
végeznek a fogyatékos személy otthonában, illetve szállító szolgálatot működtetnek a fogyatékos 
személyek számára. 
 
Szentgotthárdon a közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése nem teljes körű. A 
Városi Gondozási Központ ellátottak által használt szintjében az akadálymentesítés teljes körűen 
megvalósult. A Rendelőintézet, Hunyadi u. 18. szám alatti székhelye akadálymentesített, lifttel 
minden szint megközelíthető. A Rákóczi u. 3-5. szám alatti háziorvosi rendelők épületében személy 
emelőlap működik a földszintre, megközelíthető a Széll Kálmán tér irányából. 
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A SZEOB Játékvár Óvodája és a SZEOB Tótágas Bölcsődéje csak mozgáskorlátozottak részére 
akadálymententesített.  
A Pável Ágoston Múzeum bejárata akadálymentes, illetve korlátlift is működik az épületben. Az 
alagsorban lévő látványtár viszont csak lépcsőn közelíthető meg.  
A Móra Ferenc Városi Könyvtár a felnőtt részlegig (kapualj, bejárati ajtó, felnőtt részleg folyosója) 
kerekesszékkel megközelíthető. A folyóirat-olvasó és médiatár, valamint gyermekrészleg nem 
akadálymentes. A könyvtárban az összes részlegben piktokgrammok segítik az értelmi 
akadályozottsággal élőket, illetve az olvasói számítógépek csökkentlátók számára is fel vannak 
készítve nagyító és felolvasó szoftverrel. Minkét épületben található mozgáskorlátozott WC. Az 
intézmény honlapja nem akadálymentes.  
A Család- és Gyermekjóléti Központ alsó szintje mozgáskorlátozottak részére teljesen 
takadálymentesített. Babakocsival, kerekesszékkel is könnyedén bejuthatnak a kliensek. Korláttal 
ellátott rámpa is rendelkezésre áll. Azon klienseket, akik egyáltalán nem képesek közlekedni, 
azokat otthonukban keresik fel az intézmény munkatársai. 
A Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. épület emeletén elhelyezkedő Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal helyiségeinek akadálymentesítése nem történt meg.  

        
7.3. táblázat - Fogyatékos személyek rendelkezésére álló helyi szolgáltatások 

 

Az adott évben a szolgáltatást igénylő fogyatékos személyek száma 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rehabilitációs intézmény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lakóotthon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Támogatott lakhatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Átmeneti ellátást nyújtó fogyatékosok 
gondozóháza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: helyi adatgyűjtés       
 
Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen 
Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok nem működnek 
Szentgotthárdon.  
 
A fogyatékossággal élőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és a 
felszámolására irányuló kezdeményezések  
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján a támogató szolgáltatás a tanácsadás, 
esetkezelés, gondozás, háztartási, illetve háztartást pótló segítségnyújtás, szállítás, felügyelet, 
készségfejlesztés, gyógypedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elemeket biztosítja.  
A célcsoport igényeinek és elvárásainak megfelelően személyi segítő szolgálatot, szállító 
szolgálatot, valamint információs és tájékoztató szolgáltatást működtetünk. A szolgáltatások 
biztosításával elsődleges cél, hogy minél magasabb szinten megőrizzük az ellátottak önálló 
életvitelét, autonómiáját lakókörnyezeten belül és azon kívül.  
Szolgáltatásainkat szociálisan nem rászorultak, piaci alapon is igényelhetik. 
 
 
7.4  Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
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beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés 
szempontjából az akadálymentesítés nem teljes 
körű. 

Pályázati lehetőségeket kihasználva az 
önkormányzat tulajdonában lévő épületek 
akadálymentesítését meg kell oldani. 

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a 
szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen 
korlátozott személyek nehezebben veszik 
igénybe. Szükséges a támogatásuk a 
szűrőprogramokra történő eljuttatásuk/eljutásuk 
terén. 

Elősegíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél 
nagyobb számban vegyenek részt az 
egészségügyi szűrővizsgálatokon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

Szentgotthárdon a civil szervezetek igen aktívak. A helyi lakosság nagy számban vesz részt a civil 
szervezetek programjain. Az önkormányzat támogatja a szervezeteket, azok rendezvényeit. 
  
A 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 
szervezetek, önszerveződések feltérképezése 
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A Szentgotthárdi Civil Fórum (a továbbiakban: Civil Fórum) azzal a céllal alakult 2005-ben, hogy 
összefogja és koordinálja a szentgotthárdi civil szervezetek munkáját, tevékenységét. Szekciói 
anyagi és emberi erőforrásaikhoz mérten látják el feladataikat, rendszeresen szerveznek 
programokat, előadásokat, ünnepi rendezvényeket, amelyekhez – ha az adott egyesület igényli – 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alapból 
támogatást nyújt. 
A Szentgotthárdi Civil Fórum tagnyilvántartása 58 tagszervezetet tartalmaz. A Szentgotthárdon 
működő civil szervezetek közül a Civil Fórum tagjai az alábbiak: 

I. Környezetvédelmi szekció  
1. Horgász Egyesület 
2. Kutyabarátok Egyesülete 
3. Pro Natura St.Gotthárd Civil Összefogás 
4. Kertbarátok Egyesülete 

II. Egészségügyi-szociális szekció  
1.  Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület  
2.  Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete  
3.  Harmónia Egészségvédő Kör  
4.  Plébánia Karitász  
5.  Diabétes Klub  
6.  Ifjú Természetjárók Baráti Köre  
7.  Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány  
8. Egészségesebb Jövőért Alapítvány  
9. Galagonya Szívklub  

10. Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Közalapítvány  
11. Szentgotthárdi Életfa Baráti Kör Egyesület   
12. Alfakör  
13. Út Önmagadhoz Program Segítői Kör   

III. Oktatási, művelődési és ifjúsági szekció   
1.  Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete  
2.  Szentgotthárd Énekegyesület  
3.  359. sz. Vajda János Cserkészcsapat  
4. Pannon Kapu Kulturális Egyesület  
5. Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület  
6. Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány  
7. Szentgotthárdi Fotóklub  
8. Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért  
9. Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért   
10. Magyarországi Szlovének Szövetsége  
11. Rába-Vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület  
13. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány  

IV. Sport szekció  
1. Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete  
2. Szentgotthárdi VSE  
3. Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896  
4. Városi Diáksport Egyesület  
5. Szentgotthárdi Kézilabda Klub  

V. Közéleti szekció  
1. Szentgotthárdért Közalapítvány  
2. Szentgotthárd Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete  
3. Hármashatár Baráti Kör  
4. Nagyboldogasszony Plébánia  
5. Szentgotthárd Barokk Templomért Alapítvány  
6. ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány 
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7. Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület  
8. Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület  
9. Rábafüzesért Egyesület  
10. Máriaújfaluért Egyesület  
11. Farkasfa Jövőjéért Egyesület  
12. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak   

  
A városban működő civil szervezetek elismerik és igénylik a Civil Fórum munkáját. Aktívan 
tevékenykednek a kultúra, az ismeretterjesztés, a környezetvédelem, az egészségvédelem és a 
szabadidős programok terén is. A különböző szervezetekben szerepet vállalók száma a város 
lakosságának közel egyharmada, mintegy háromezer fő. 
Rendszeresen megszervezik az „Egy szervezet - egy osztály” tavaszi és őszi szemétszedési akciót, 
amelyen idősek és fiatalok egyaránt részt vesznek; a Civilek Napját, valamint a Kistérségi 
forgatagot, ahol a kulturális programot szolgáltató csoportok között találhattunk nyugdíjas 
egyesületeket, de fiatal tánccsoportokat is.   
Szentgotthárd Város Önkormányzata támogatásával 2011-ben a Civil Fórum megalapította az „Év 
Szentgotthárdi Civil Szervezete Díjat”, amit 2012-ben a Pro Natura St. Gotthard Civil Összefogás 
Egyesület, 2013-ban a Harmónia Egészségvédő Kör, 2014-ben a Nyugdíjas Pedagógusok és 
Barátaik Egyesülete, 2015-ben a Diabétesz Klub, 2016-ban a Máriaújfaluért Egyesület, 2017-ben 
pedig a Szentgotthárdi Énekegyesület kapott. A díjhoz pénzjutalom is jár, amit a Civil Fórum a 
Civil Alapból elnyert támogatásból biztosít a jutalmazott szervezeteknek. 
Szentgotthárd Város Önkormányzata támogatásával 2011-ben a Civil Fórum megalapította az „Év 
Szentgotthárdi Civil Szervezete Díjat”. Ezt 2012-ben a Pro Natura St. Gotthard Civil Összefogás 
Egyesület, 2013-ban a Harmónia Egészségvédő Kör, 2014-ben a Nyugdíjas Pedagógusok és 
Barátaik Egyesülete, 2015-ben a Diabétesz Klub, 2016-ban a Máriaújfaluért Egyesület, 2017-ben a 
Szentgotthárdi Énekegyesület, 2018-ban az ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti 
Alapítvány, 2019-ben pedig A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kapta meg. A 
díjhoz pénzjutalom is jár, amelyet a Civil Fórum a Civil Alapból elnyert támogatásból biztosít a 
jutalmazott szervezeteknek. A koronavírus okozta járványhelyzet miatt az utóbbi két évben nem 
osztották ki a díjat. 
A Civil Fórum egyik legfontosabb feladata a szekciói által ellátandó feladatok összefogása, 
koordinálása.   
A Civil Fórum a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épületében, az Önkormányzat 
támogatásával működteti a Civil Irodát, amit a civil szervezetek rendszeresen használnak 
gyűléseikhez, rendezvényeikhez. Közfoglalkoztatási program keretében egy munkatárs is segíti a 
Civil Fórum munkáját.   
A Civil Fórum és a Hivatal között folyamatos a kommunikáció, negyedévente kerül sor egyeztető 
megbeszélésekre.   
A Hivatal lehetőséget biztosít a civil szervezetek számára, hogy a 
www.hivatal.szentgotthard.hu weboldalon a „Civilek és az Önkormányzat” menüpont alatt 
elhelyezzék beszámolóikat, eseménynaptáraikat. A Hivatal és az Önkormányzat ezen az oldalon 
tájékoztatja a civil szervezeteket a rájuk vonatkozó aktualitásokról, eseményekről, valamint a Civil 
Alapból történő támogatás igénylésének menetéről.   
  
Az Önkormányzat bizonyos feladatokat a város civil szervezeteire bíz, amelyeknek elvégzéséhez 
anyagi támogatást nyújt. Az alábbi feladatokat látják el a civil szervezetek, illetve városrészek 
rendszeresen:   

• kulturális feladatok – Pannon Kapu Kulturális Egyesület,  
• Hársas-tó fenntartási feladatainak ellátása – Horgász Egyesület,  
• városrészi klubok fenntartása – Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület, 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület, Máriaújfaluért Egyesület, Rábafüzesért Egyesület, 
Szentgotthárd Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete,  

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/
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• a városrészeken a közterületek kaszálása, rendben tartása – Jakabházi Faluszépítő és 
Hagyományőrző Egyesület, Farkasfa Jövőjéért Egyesület, Máriaújfaluért Egyesület, 
Rábafüzesért Egyesület, Szentgotthárd Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete. 

  
A fenti feladatok ellátására az említett civil szervezetekkel támogatási illetve megbízási szerződést 
kötött az Önkormányzat, és ezt tervezi a következő időszakokra vonatkozóan is.   
  
Civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége  
A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége lefedi a hátrányos 
helyzetű gyermekek oktatásának, tehetségfejlesztésének, rehabilitációjának támogatásától kezdve az 
időkorúak kulturálódásáig, a hagyományőrzésen át a lakosság egészségi állapotának fejlesztéséig az 
alapvető közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, szociális szolgáltatások, kultúra, művelődés, 
közrend, közbiztonság) ágazataiban lehetséges esélyegyenlőséget támogató szolgáltatások körét. A 
civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenységében jelentős szerepet 
játszanak a rendezvények, melyek finanszírozását az önkormányzat pénzügyi eszközökkel 
támogatja.  
  
Az Önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenységéről   
Szentgotthárd Város Önkormányzata partnerként kezeli a Civil Fórumot és annak tagjait, a 
hatékony együttműködés érdekében minden évben foglalkozik a civil szervezetek és az 
Önkormányzat kapcsolatával. 2017-ban/Az elmúlt években is sor került a közös éves cselekvési 
programterv kidolgozására, az abban kitűzött célok zömmel eredményesen 
megvalósultak. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017-ben a/ az elmúlt években 
következőkkel segítette a civil szervezeteket:  

• A korábbi években kialakított munkakörben civil referenst foglalkoztatott, aki közvetlen 
kapcsolattartóként segítette a civil szervezetek és az Önkormányzat illetve a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal közti kommunikációt.  

• A Hivatal épületében kialakított Civil Iroda fűtés- és áramköltségét a Hivatal 
finanszírozta.   

• Külön menüpontot biztosított a Hivatal honlapján „Civilek és az Önkormányzat” címen, 
ahol minden fontos és aktuális információ megtalálható a szentgotthárdi civil szféráról.   

Negyedévente került sor konzultációra a Civil Fórum és a Hivatal illetékesei között, amelyen 
minden, az együttműködés szempontjából jelentős kérdést megvitattak.  
2017-ben elkészült Szentgotthárd Város Civil Koncepciója, ami összefoglalja azokat a közös 
célokat, melyeket az önkormányzat és a civilek el kívánnak érni a közeljövőben.  Ennek 
megvalósítása folyamatos, felülvizsgálatára 2023-ban kerül majd sor.   
 

 A nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
Szentgotthárd földrajzi fekvéséből adódóan a városban és térségében szlovén és német nemzetiség 
él, de élnek viszonylag kis létszámban romák is. Mindhárom nemzetiség rendelkezik helyi 
nemzetiségi önkormányzattal. A nemzetiségi törvény 74. § (1) bekezdés c) pontja szerint a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd 2020. október 25. napján megszűnt. Ezen időponttól szlovén 
és roma nemzetiségi önkormányzat működik Szentgotthárdon.  
Ezen kívül Szentgotthárdon van a székhelye a Magyarországi Szlovének Szövetségének, a Szlovén 
Kulturális és Információs Központ. 
A szlovén nemzetiséghez tartozók becsült létszáma 4000-5000 fő Magyarországon, a szlovén 
nemzetiségi önkormányzat által becsült létszámuk Szentgotthárdon: 800 fő, ebből 18 év alattiak 
száma: kb. 220 fő, aktív korúak száma: kb. 350 fő, nyugdíjasok száma: kb. 230 fő. 
A KSH 2011. évi népszámlálási adatai szerint Szentgotthárdon a szlovén nemzetiségűk száma: 639 
fő. A nemzetiséghez tartozók szociális helyzete hasonló a Szentgotthárdon élő többi lakoshoz. A 
Magyarországi Szlovének Szövetsége 1990-ben alakult, és megalakulása óta együttműködik 
Szentgotthárd Város Önkormányzatával. Az együttműködés példaértékű. A Szövetséget 
Szentgotthárd városa az elmúlt 27 évben erkölcsileg és anyagilag is támogatta. Számos rendezvény 
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közösen került megszervezésre, ami a város és a nemzetiség érdekeit is szolgálja. Több közös 
nemzetközi rendezvény és magas rangú képviselők fogadása is megszervezésre került. 
Közös projekt a szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep, melynek folytatása mellett egyik fő 
feladat egy galéria létrehozása, melynek megvalósítása folyamatban van. 
 
A KSH 2011. évi népszámlálási adatai szerint Szentgotthárdon a német nemzetiségűek száma: 375 
fő, míg a német nemzetiségi önkormányzat által becsült létszámuk Szentgotthárdon: 300-400 fő, de 
közülük is, akik a német nemzetiségi kultúrához közel állnak kb. 100 fő. 
Szociális helyzetük a szentgotthárdi járásban élő lakosok átlag élethelyzetétől nem eltérő. 
 
A roma nemzetiség roma nemzetiségi önkormányzat által becsült létszáma Szentgotthárdon kb. 
350 fő. A legutóbbi, 2011-es népszámlálás nemzetiségre vonatkozó kérdéseire adott válaszokból (e 
válaszadás önkéntes volt) pedig az derül ki, hogy Szentgotthárdon 52 fő vallotta magát roma 
nemzetiségűnek (akkor még „cigány” volt a hivatalos megnevezése). Azaz egészen pontosan – mint 
ahogyan a többi nemzetiség esetén is – ennyien jelölték be a nemzetiség, az anyanyelv, a családi, 
baráti közösségben használt nyelv válaszok legalább egyikénél ezt a nemzetiséget. 
A hátrányos helyzetű roma családok megélhetési problémákkal küszködnek, még abban az esetben 
is nehéz a megélhetésük, ha mindkét szülő dolgozik. A számlák rendszeres feladása is nehézséggel 
jár. Hagyományőrző, kulturális és sport rendezvényeik: Roma Családi Sportnap, Mikulás ünnepség, 
karácsonyváró programmal egybekötve. A nemzetiség a helyi civil szervezetek közül a 
Szentgotthárdi Polgárőrséggel tart szorosabb kapcsolatot. Jövőbeni terveik megvalósítását, 
rendezvényeik megtartását a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott központi finanszírozásból és 
pályázati forrásokból próbálják biztosítani. 

 
Szentgotthárdon különösen színes és mozgalmas a nemzetiségi élet, ami integrálódik a város 
mindennapi életébe, annak szerves részét képezi. A nemzetiségek önkormányzataik és civil 
szerveződéseik tevékenységei révén hozzájárulnak Szentgotthárd közösségi, kulturális életének, 
turisztikai attrakcióinak gazdagításához. Városunk önkormányzata pedig a saját eszközeivel 
próbálja segíteni a területén élő nemzetiségek mindennapjait. 
Megállapíthatjuk, hogy Szentgotthárdon a városi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok 
között jó kapcsolat alakult ki, az együttműködés napi szinten folyik. Ehhez hozzájárultak a 
nemzetiségi önkormányzataink, a nemzetiségi civil szervezetek és az intézményeink is. 
A városi önkormányzat költségvetésében elkülönített civil és városrészi keretből nemzetiségi 
önkormányzat és nemzetiségi civil szervezet is rendre kap támogatást.  
Nem utolsó sorban pedig fontos, hogy a gyerekek is tovább vigyék, hordozzák a nemzetiség 
nyelvét, kultúráját, hagyományait. Ehhez a család és civil közösségek mellett az óvoda és az iskolák 
is nagy segítséget nyújthatnak. 
A nemzetiségi nyelv és identitás megőrzése fontos feladat az oktatási intézményekben. A 
nemzetiségi nyelv (szlovén és német) gyakorlását mind az óvodában, mind az általános iskolában és 
a gimnáziumban is folytathatják a gyermekek. 
 
 
 
 
 
For-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
A város területén telepengedély köteles illetve bejelentés köteles tevékenységi körben három 
szervezet foglalkoztat elsősorban megváltozott munkaképességűeket. A Szentgotthárdi Szakosított 
Otthon Pszichiátriai Betegek Otthona az intézmény keretein belül szociális foglalkoztatást valósít 
meg, ugyanitt működik a KÉZMŰ Kft. is. 
A Főkefe Nonprofit Kft. Savaria Nett Pack gyáregysége megváltozott munkaképességű 
szentgotthárdiaknak, illetve kistérségünkben élőknek biztosít munkalehetőséget. A telephely 
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munkaellátottsága jó, folyamatos munkavégzés valósul meg, kórházak számára infúzió 
összeszerelést végeznek. A foglalkoztatottak munkaidejét egyrészt hozzáigazították a 
tömegközlekedéshez, másrészt a cég által bérelt autóbusszal oldják meg a dolgozók közlekedését. 
 
Önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 
A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása témakörnél 
bemutatva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. A Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánossága 

A települési esélyegyenlőségi program készítése az önkormányzat tevőleges bevonásával történt, az 
adattáblák kitöltése alapján létrejött helyzetelemzés alapozta meg a program akciótervét. 
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Annak érdekében, hogy a HEP minél szélesebb körben tudja a helyzetképet bemutatni és a 
problémákat feltárni, megkerestünk intézményeket, szervezetek, akik az adatszolgáltatásban 
együttműködtek. A beküldött adatok és információk beépítésre kerültek a programba. 
Az esélyegyenlőségi program végleges elfogadása előtt az önkormányzat képviselő-testülete a 
részletes programot véleményeztetés céljából megküldi a nemzetiségi önkormányzatok részére. A 
képviselő-testület végleges döntését a fentiek ismeretében, tudatában hozza meg. 
Az esélyegyenlőségi tervet a település a helyben szokásos módon közzéteszi, az önkormányzat 
honlapján: a http://www.szentgotthard.hu/ oldalon az elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program 
megtekinthető. 
Az intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatos visszajelzések, észrevételek folyamatosan 
benyújthatók. Az esetleges hozzászólásokat a jegyző összegyűjti, majd az esetleges módosítási 
javaslatokat a képviselő-testület elé terjeszti. A képviselő-testület dönt a módosítások bevezetéséről. 
Az esélyegyenlőségi program öt évre készül. Időarányos megvalósítását, illetve a 
helyzetelemzésben feltártak esetleges megváltoztatását kétévente át kell tekinteni, és a helyi 
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni.  
Szentgotthárd Város Önkormányzata HEP Fórumot nem működtet. 
  

http://www.szentgotthard.hu/
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

Jövőképünk 

Szentgotthárd Város Önkormányzata legfontosabb célja a városban élő állampolgárok 
jólétének biztosítása, életminőségének javítása, olyan támogatói környezet biztosításával, 
amely 

- erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a társadalmi szolidaritást, 
- kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok 

számára, 
- tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához Módszertani Útmutató szerint 

 A B C D E F G H I J K L 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetései-ben 
feltárt esélyegyenlő-

ségi probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 
dokument
umokkal 

A cél 
kapcsolódása 

országos 
szakmapoliti

kai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés 
tartalma 

Az 
intézkedé
s felelő-

se 

Az intézkedés 
megvalósításá-
nak határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításáh
oz szükséges 
erőforrások  

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntarthatós
ága 

Önkor
mányza

tok 
közötti 
együtt
működ
ésben 

megval
ósuló 

intézke
dés 

esetébe
n az 

együtt
működ

és 
bemuta

tása 
 I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  
1. Közfoglalkoztatás 

fenntartása, résztvevők 
számának növelése.  

 
 

A tartósan 
munkanélküli, aktív 
korúak ellátásában 
részesülő személyek 
elhelyezkedési esélyei 
jelentősen 
korlátozottak. 
Számukra szinte 
kizárólagos 
elhelyezkedési 
lehetőséget a 
közfoglalkozta-tás 
biztosít. 
 

Közfoglalkozta-
tás fenntartása, 
résztvevők szá-
mának növelése. 
Az elsődleges 
munkaerőpiacról 
kiszorult, 
tartósan 
munkanélküli 
réteg legalább 
időszakosan 
munkaviszonyt 
tudjon létesíteni. 
A hátrányos 
helyzetű, 
munkát vállalni 
kész és képes 
ember 
jövedelmet 
szerezzen. 

Szociális 
szolgáltatá
stervezési 
koncepció 

Magyar 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózta-
tási Stratégia 
2030 

Kérelem/pályá-zat 
benyújtása 
közfoglalkoztatás 
érdekében. 
Hatósági szerződés 
megkötése, 
valamint szükség 
esetén 
önkormányzati 
intézmények 
részére önerő 
biztosítása.  

Huszár 
Gábor 
polgárme
ster 

Lehetőségekhe
z mérten 
folyamatosan. 

Közfoglalkozás-
ba bevont 
személyek 
száma.  

Állami 
támogatás 
igénybevétele. 
Önkormányzat 
költségvetése. 

Folyamatos 
tevékenységg
el 
fenntartható.  
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2. A nehéz anyagi 
körülmények között élők 
jelenleginél célzottabb 
támogatása.  

A szociális 
ellátásokban részesülő 
személyek száma 
csökken. Az 
ellátásoknál a 
jövedelemhatár 
alacsony. 

A jelenlegi, 
önkormányzati 
hatáskörben 
nyújtott 
támogatások 
felülvizsgálata, a 
jövedelem-
határok emelése. 

4/2015. 
(II. 26.) 
önkormán
yzati 
rendelet 

Magyar 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózta-
tási Stratégia 
2030 

Önkormányzati 
hatáskörben lévő 
ellátásokra való 
jogosultsági 
feltételek 
felülvizsgálata, 
esetleges 
újraszabályozása. 

Huszár 
Gábor 
polgárme
ster 

2023.12.31. Szociális 
ellátásokban 
részesülő 
személyek 
számának 
változása.  

Önkormányzat 
költségvetése 

Folyamatos 
tevékenységg
el 
fenntartható. 
Szociális 
ellátás-okban 
részesülő 
személyek 
számának 
utánkövetése.   

 

3. A csatornázottság 
további bővítése 
Szentgotthárdon. 

A településrészek 
csatornázottsága nem 
teljes (Farkasfa, 
Jakabháza). 

Pályázati 
források 
felhasználásával 
a 
csatornázottság 
arányának 
emelése. 

Integrált 
Városfejle
sztési 
Stratégia 

Magyar 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózta-
tási Stratégia 
2030 

Pályázati források 
bevonásával a 
csatornázottság 
arányának 
növelése.  

Huszár 
Gábor 
polgárme
ster 

Pályázati 
lehetőségek 
függvényében 
2023.12.31. 

A 
csatornázottság 
aránya érje el a 
100%-ot.  

Pályázati 
források, 
önkormányzat 
költségvetése.  

A 
pályázatoktól 
elvárt 
fenntarthatós
ági 
szempontok 
alapján 

 

4. Fiatal Házasok 
Otthonának létesítése 
Szentgotthárdon. 

Szentgotthárdon nincs 
Fiatal Házasok 
Otthona. 

Fiatal Házasok 
Otthona 
kialakítási 
lehetőségének - 
fiatalok 
lakáshoz jutási 
rendszerének 
megvizsgálása. 

Szentgotth
árd Város 
Önkormán
yzatának 
Lakáskonc
ep-ciója 

Magyar 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózta-
tási Stratégia 
2030 

Fiatal Házasok 
Otthona 
megvalósítása 
lehetőségének 
megvizsgálása. 
Pályázati források 
keresése. 

Huszár 
Gábor 
polgárme
ster 

Pályázati 
lehetőségek 
függvényében 
2023.12.31.  

Kialakított 
lakások száma 

Pályázati 
források, 
önkormányzat 
költségvetése. 

A 
pályázatoktól 
elvárt 
fenntarthatós
ági 
szempontok 
alapján. 

 

5. Bérlakások kialakítása, 
építése. 

Az önkormányzat 
rendelkezésére álló 
lakásszámhoz képest a 
szociális bérlakásra 
igen nagyszámú 
igénylő van várólistán 

Új bérlakások 
építése, már 
meglévő 
ingatlanokban 
kialakítása 
pályázati 
források 
felhasználásával
. 

Szentgotth
árd Város 
Önkor-
mányzatán
ak 
Lakáskonc
ep-ciója 

Magyar 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózta-
tási Stratégia 
2030 

Pályázati források 
keresése. 

Huszár 
Gábor 
polgárme
ster 

Pályázati 
lehetőségek 
függvényében 
2023.12.31-ig 

Megépített 
lakások száma 

Pályázati 
források, 
önkormányzat 
költségvetése 

A 
pályázatoktól 
elvárt 
fenntarthatós
ági 
szempontok 
alapján 

 

6.  Közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati 
fejlesztések 

A közterületeken 
nagyobb számú és 
gyakoribb rendőri 
jelenlétre lenne igény, 
a térfigyelő 
kamerarendszer 
bővítendő, egyre 
növekvő feladatok és 
elvárások a közterület-
felügyelet felé. 

A település 
egész területén, 
folyamatosan 
biztosított 
legyen a 
közbiztonság. 

Szentgotth
árd Város 
Önkormán
yzatának 
Bűnmegel
őzési és 
Közbizton
sági 
Stratégiája 

Magyar 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózta-
tási Stratégia 
2030 

A térfigyelő 
kamerarendszer 
karbantartása, 
bővítése, 
közlekedésbiztonsá
gi intézkedések (pl. 
forgalomlassítás, 
autós, kerékpáros 
és 
gyalogosforgalom 
biztonságosabbá 

Huszár 
Gábor 
polgárme
ster 

Pályázati 
lehetőségek 
függvényében 
2023.12.31-ig 

Bűnügyi, 
szabálysértési és 
baleseti 
statisztika 

Pályázati 
forrás, 
önkormányzat 
költségvetése, 
egyéb 
támogatás 
(alapítvány, 
cég stb.). 

A 
pályázatoktól 
elvárt 
fenntarthatós
ági 
szempontok 
alapján.  
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tétele), a rendőri, 
polgárőri és 
közterület-
felügyelői jelenlét 
fokozása. 

7. Lakások, intézmények 
energiaracionalizálása, 
energiaigényének 
megújuló energiával való 
ellátása 

Elöregedő, 
korszerűtlen 
infrastruktúra, 
technológia az 
idősödő 
ingatlanállományban. 

Az 
energiaköltségek 
és a környezet-
terhelés 
csökkentése; a 
lakosság 
eladósodottságá
nak csökkentése. 

Fenntartha
tó Fejlődés 
Helyi 
Programja, 
Zöld 
Szentgotth
árd 
Program,  
36/2005. 
(XII. 1.) 
önkormán
yzati 
rendelet 

Magyar 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózta-
tási Stratégia 
2030 

Fűtés- és 
világításkorszerűsít
és, hőszigetelés 
(nyílászárók 
cseréjét is ideértve) 
önkormányzati 
tulajdonú 
ingatlanokban, más 
ingatlanok 
esetében erre való 
ösztönzés.  

Huszár 
Gábor 
polgárme
ster 

Pályázati 
lehetőségek 
függvényében 
2023.12.31. 

Energiaköltsé-
gek alakulása; 
fűtési szezonban 
a levegő 
minősége; 
energiaszolgáltat
ó felé keletkező 
hátralékok 
összegének 
(ezáltal a 
lakosság 
eladósodottságán
ak) csökkenése. 

Pályázati for-
rások, önkor-
mányzat költ-
ségvetése. 

A 
pályázatoktól 
elvárt fenn-
tarthatósági 
szempontok 
alapján. 

 

 II. A gyermekek esélyegyenlősége  
1. A SZOI Arany János 

Általános iskolában 
új tornaterem 
kialakítása, a SZEOB 
Játékvár Óvodában 
tornaszoba 
kialakítása. 

A SZOI Arany János 
Általános Iskola 
tornaterme régi, rossz 
állapotú, nem felel 
meg a 
követelményeknek. A 
SZEOB Játékvár 
Óvoda nem 
rendelkezik 
tornaszobával. 

A SZOI Arany 
János Általános 
iskolában új 
tornaterem 
kialakítása, a 
SZEOB Játékvár 
Óvodában 
tornaszoba 
kialakítása – 
pályázati 
lehetőségek 
kihasználásá-
val. 

Sportkonc
epció 

„Legyen jobb 
a 
gyermekekne
k!” Nemzeti 
Stratégia 
2007-2032. 

Tornaterem és 
tornaszoba 
kialakítása. 

Huszár 
Gábor 
polgárme
ster 

Pályázati 
lehetőségek 
függvényében 
2023.12.31. 

A létesítmények 
megépítése, 
kialakítása. 

Humán 
erőforrás, 
Pályázati 
források, 
önkormányzat 
költségvetése 

A 
pályázatoktól 
elvárt 
fenntarthatós
ági 
szempontok 
alapján 

 

2. A szabadidő kulturált 
eltöltése feltételeinek 
javítása. 
 

A szabadidő kulturált 
eltöltése feltételei nem 
megfelelően 
biztosítottak a 
gyermekek/fiatalok 
számára. 

A szabadidő 
kulturált 
eltöltése 
feltételeinek 
javítása, a 
szabadidős terek 
rendszeres 
karbantartása, a 
lehetőségekhez 
mérten történő 
folyamatos 
fejlesztése. 

Szentgotth
árd Város 
Ifjúsági 
Koncepció
ja és 
Ifjúsági 
Cselekvési 
Terve 

„Legyen jobb 
a 
gyermekekne
k!” Nemzeti 
Stratégia 
2007-2032. 

Szabadidős terek 
kialakítása, 
karbantartása, 
programok 
szervezése. 

Huszár 
Gábor 
polgárme
ster 

Pályázati 
lehetőségek 
függvényében 
2023.12.31. 

Programok és 
azok 
résztvevőinek 
száma, 
szabadidős terek 
és azok 
használóinak 
száma, a 
szabadidős terek 
állapota, 
felszereltsége. 

Humán 
erőforrás, 
pályázati 
források, 
önkormányzat 
költségvetése 

A 
pályázatoktól 
elvárt 
fenntarthatós
ági 
szempontok 
alapján 
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3. Játszóterek felújítása A településrészek 
közül néhányban nincs 
korszerű játszótér 

A városban, 
településrészeke
n lévő, még nem 
korszerűsített 
játszóterek 
felújítása. 

Sportkonc
epció  

„Legyen jobb 
a 
gyermekekne
k!” Nemzeti 
Stratégia 
2007-2032. 

Pályázati 
lehetőségek 
keresése; 
településrészi civil 
szervezetek 
bevonása a 
felújításba. 

Huszár 
Gábor 
polgárme
ster 

Pályázati 
lehetőségek 
függvényében 
2023.12.31. 

A felújított 
játszóterek 
száma. 

Pályázati 
források, 
önkormányzat 
költségvetése 

A 
pályázatoktól 
elvárt 
fenntarthatós
ági 
szempontok 
alapján. 

 

 III. A nők esélyegyenlősége  
1. Nyári táborok 

szervezése a Civil 
Fórum tagszervezetei 
által. 

A szülőknek, az 
egyedülálló anyáknak 
fokozottan nehézséget 
okoz gyermekük nyári 
szünidejének hasznos 
kitöltése. 

A gyermekek 
nyári 
felügyeletének 
segítése. A 
szünidő egy 
részének 
hasznos 
eltöltésének 
biztosítása.   

Szentgotth
árd Város 
Önkormán
yzata és a 
Szentgotth
árdi Civil 
Fórum 
közös éves 
cselekvési 
programter
ve 
 

 Nők és 
Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő 
Nemzeti 
Stratégia - 
Irányok és 
Célok 2010-
2021. 

A tábor 
szervezésében részt 
vállaló civil 
szervezetek 
megkeresése. 
Amennyiben ehhez 
az önkormányzat 
anyagi támogatását 
igénylik, úgy a 
konkrét adatokat 
(időpont, létszám, 
korösszetétel, 
költségvetés-
tervezet) tartalmazó 
kérelmek 
benyújtása, 
valamint azok 
elbírálása. 
Megállapodás 
megkötése. Igénybe 
vevő gyermekek 
felmérése.  

Huszár 
Gábor 
polgárme
ster 

Folyamatosan A nyári táborban 
részt vevő 
gyermekek 
száma. 

Humán 
erőforrás, 
önkormányzat 
költségvetése, 
lehetőség 
szerint 
pályázati 
források 
keresése.  

Folyamatos 
tevékenységg
el 
fenntartható. 
 

 

2. Egészségügyi 
szűrővizsgálatok 
számának és 
gyakoriságának 
növelése. 

Egészségügyi 
szűrővizsgálatok 
hiánya/alacsony 
száma. 

A szűrések 
körének 
bővítése a 
betegségek korai 
felismerése 
érdekében. 

Egészségü
gyi 
koncepció 

Nők és 
Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő 
Nemzeti 
Stratégia - 
Irányok és 
Célok 2010-
2021. 

Az érintettek 
kiértesítése; 
figyelmük 
felhívása a 
lehetőségre. A 
feladatellátás 
megvalósítása az 
egészségfejlesztési 
programban. 

Huszár 
Gábor 
polgárme
ster 

Folyamatosan Szűrővizsgála-
tok száma, a 
szűrővizsgálatok
on megjelent 
személyek száma 

Pályázati 
források 
igénybevétele, 
önkormányzat 
saját 
költségvetése, 
humán 
erőforrás 

Folyamatos 
tevékenységg
el 
fenntartható. 
A 
szűrővizsgála
tokon 
megjelent 
személyek 
számának 
után- 
követése. 

K
istérségi 

Egészségfejlesztési 
Iroda (EFI) létrehozása. 
  

 IV. Az idősek esélyegyenlősége  
1. Az egészséges 

életmódról, a 
Az egészséges 
életmódról, a 

A lakosság 
minél szélesebb 

Egészségü
gyi 

Idősügyi 
Nemzeti 

Az érintettek 
kiértesítése; 

Huszár 
Gábor 

Folyamatosan Felvilágosító 
programok, 

Pályázati 
források, 

Folyamatos 
tevékenységg

K
i

sté
rsé     
  



. 
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betegségek 
megelőzéséről szóló 
felvilágosító 
előadások, 
programok 
szervezése 

betegségek 
megelőzéséről szóló 
felvilágosító 
előadások, programok 
hiánya/alacsony 
száma. 

körére kiterjedő 
felvilágosító 
előadások, 
programok 
szervezése. 

koncepció Stratégia 
2009. 

figyelmük 
felhívása a 
lehetőségre. 
Megvalósítása az 
egészségfejlesztési 
programban 

polgárme
ster 

előadások száma 
és az azon 
résztvevő 
időskorúak 
száma. 

önkormányzat 
költségvetése. 

el 
biztosítható. 

2. Önkéntes segítői 
hálózat létrehozása. 

Az időskorú népesség 
aránya magas a 
településen. Közülük 
sokan egyedül élnek. 

Önkéntes segítői 
hálózat 
létrehozása. 
A szociális 
intézmények 
feladatellátásába
n, a 
szolgáltatások 
mennyiségi, 
minőségi 
színvonalának 
emelésében 
jelentős 
segítséget 
nyújthatnak az 
önkéntes 
segítők. 

Szociális 
koncepció, 
Egészségü
gyi 
koncepció 

Idősügyi 
Nemzeti 
Stratégia 
2009. 

Felhívás 
elkészítése és 
eljuttatása az 
érintettekhez. A 
Civil Fórum 
bevonása a feladat 
elvégzésébe. 

Huszár 
Gábor 
polgárme
ster 

2023.12.31. Önkéntes segítők 
létszáma 

Humán 
erőforrás, 
önkormányzat 
költségvetése 

Folyamatos 
tevékenységg
el 
biztosítható. 

 

3 Szakosított ellátást 
(ápolást gondozást) 
nyújtó intézmény 
létesítése 
lehetőségének 
megteremtése. 

Tartós, bentlakásos 
ápolást, gondozást 
nyújtó intézményi 
ellátás lehetősége 
hiányzik a településen. 

Intézmény 
kialakítása 
Szentgotthárd 
területén. 

Szociális 
koncepció, 
Egészségü
gyi 
koncepció 

Idősügyi 
Nemzeti 
Stratégia 
2009. 

Pályázati lehetőség 
keresése. 
Magántőke, állami 
finanszírozás, 
egyházi intézmény 
keresése 

Huszár 
Gábor 
polgárme
ster 

Pályázati 
lehetőségek 
függvényében 
2023.12.31. 

Megvalósult-e 
tartós 
bentlakásos 
intézményi 
ellátás 
Szentgotthárdon. 

Magántőke, 
állami 
szervezet, 
egyházi 
szervezet 
bevonása, ill. a 
feltételek egy 
részének 
megteremtése 
az 
önkormányzat 
által. 

A 
pályázatoktól 
elvárt 
fenntarthatós
ági 
szempontok 
alapján 

 

 V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  
1. Közszolgáltatások-

hoz, egészségügyi 
ellátásokhoz, 
kulturális és 
sportprogramokhoz 
való hozzáférés 
érdekében 
akadálymentesítés 

Közszolgáltatások-
hoz, egészségügyi 
ellátáskhoz, 
kulturális és 
sportprogramokhoz 
való hozzáférés 
lehetőségeihez az 
akadálymentes 
környezet nem teljes 

Közszolgáltatá-
sokhoz, 
egészségügyi 
ellátáskhoz, 
kulturális és 
sportprogramok
hoz való 
hozzáférés teljes 
akadálymentes-

Szociális 
szolgáltatá
s-tervezési 
koncepció 

Országos 
Fogyatéko-
sügyi  
Program 
2015-2025. 

Pályázati 
lehetőségek 
keresése, 
pályázatok beadása 
és megvalósítása.  

Huszár 
Gábor 
polgárme
ster 

Pályázati 
lehetőségek 
függvényében 
2023.12.31. 

Akadálymentes-
ített közintézmé-
nyek, 
közterületek 
számának 
növekedése.  

Pályázati 
források 
igénybevétele, 
önkormányzat 
saját 
költségvetése, 
humán 
erőforrás 

A 
pályázatoktól 
elvárt 
fenntarthatós
ági 
szempontok 
alapján. 
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biztosítása. körű. ítése. 
2. A fogyatékkal élő 

személyek 
egészségügyi, 
prevenciós 
szolgáltatásokban, 
valamint 
szűrővizsgálatokon 
való részvételének 
elősegítése. 

Az egészségügyi 
prevenciós 
szolgáltatásokat, a 
szűrővizsgálatokat a 
mozgásukban erősen 
korlátozott 
személyek 
nehezebben veszik 
igénybe. Szükséges 
a támogatásuk a 
szűrőprogramokra 
történő eljuttatásuk/ 
eljutásuk terén. 

Elősegíteni, 
hogy a 
fogyatékkal élők 
is minél 
nagyobb 
számban 
vegyenek részt 
az egészségügyi 
szűrővizsgála-
tokon. 

Egészségü
gyi 
koncepció 

Országos 
Fogyatéko-
sügyi  
Program 
2015-2025. 

Pályázati 
lehetőségek 
keresése, 
pályázatok beadása 
és megvalósítása 

Huszár 
Gábor 
polgárme
ster 

Pályázati 
lehetőségek 
függvényében. 
2023.12.31. 

Szűrővizsgála-
tok száma, a 
szűrővizsgálatok
on fogyatékkal 
élő részt vevő 
személyek száma 

Pályázati 
források 
igénybevétele, 
önkormányzat 
saját 
költségvetése, 
humán 
erőforrás 

Folyamatos 
tevékenységg
el 
fenntartható. 
A 
szűrővizsgála
tokon 
megjelent 
fogyatékkal 
élő 
személyek 
számának 
utánkövetése. 

K
istérségi 

Egészségfejlesztési 
Iroda (EFI) létrehozása. 
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Megvalósítás 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa fenntartott intézmények 
vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi a Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósítását. 
A Képviselő-testület a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények 
vezetőit partneri viszony során kéri, hogy támogassák, illetve valósítsák meg a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazottakat. 
 
Az intézményeknek, partnereknek meg kell vizsgálniuk, a program elfogadását követően 
pedig biztosítaniuk kell, hogy a működésüket érintő, az esélyegyenlőség szempontjából fontos 
egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumaikba és iránymutatásokba 
épüljenek be, valamint érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 
programjában részletesen leírásra kerültek. 
Az Önkormányzat garantálja a HEP megvalósulását, végrehajtását; kétévente felülvizsgálja a 
programban meghatározott célok megvalósulását, melynek keretében vizsgálja, hogy a 
helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, felméri a lejárt határidejű intézkedések teljesülését és 
eredményét, szükség esetén módosítja azt, vagy új esélyegyenlőségi programot fogad el. 
 
Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak (ld. pl. 
a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése). 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervét feltétlenül módosítani szükséges, ha 
megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve amennyiben a tervezett 
beavatkozások nem elégséges módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 

Elfogadás módja és dátuma 

I. Szentgotthárd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának tervezetét a településen működő 
nemzetiségi önkormányzatok véleményezték, majd már e vélemények ismeretében Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának állandó bizottságai is megvitatták. Az érdemi észrevételek a megvitatást 
követően a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervébe beépítésre kerültek. 
 
II. Ezt követően Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
(melynek része az Intézkedési Terv) 2018. szeptember 19-i ülésén megvitatta és 184/2018. számú 
határozatával elfogadta. 
 
Szentgotthárd, 2018. szeptember 19.     

Huszár Gábor 
  polgármester 
Áttekintés megállapításainak elfogadása: 
 2020. szeptember 16. 
  Huszár Gábor 
  polgármester 
Áttekintés és felülvizsgálat alapján a Program módosítása:  

2022. szeptember 14. 
Huszár Gábor 
 polgármester  
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Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 

2022. szeptember 14-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 2022.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 
 
1. Kiegészítő költségvetési támogatások 5-8. hó 
 
Szociális ágazati pótlék 14 961 718 Ft 
Pótigény állami támogatás 2 277 338 Ft 
Előző évi elszámolás 303 545 Ft 
Fedezete:Tartalék 17 542 601 Ft 
 
Menekültek ellátás dologi kiadás 7 652 200 Ft 
Fedezete: Menekültek ellátás támogatás 6 992 000 Ft 
                Menekültek ellátás személyi jell. kiadás - 313 200 Ft 
                Köztemetés  -347 000 Ft 
 
Iparűzési adó támogatás 43 017 847 Ft 
Fedezete:Közhatalmi bevételek – iparűzési adó - 43 017 847 Ft 
 
 
2. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása 
A./Rendelőintézet    
 
Közfoglalkoztatási támogatás 
 Személyi juttatás 340 547 Ft 
Fedezete: Működési c.tám. államháztartáson belülről Központi ktgv-i szerv 340 547 Ft 
 
Járóbeteg gondozás 
 Személyi juttatás 4 890 000 Ft 
 Munkaadót terhelő jutt. 631 000 Ft 
Fedezete: Dologi kiadás - 5 521 000 Ft 
Járóbeteg szakellátás 
 Személyi juttatás 505 000 Ft 
 Munkaadót terhelő jutt. 66 000 Ft 
Fedezete: Dologi kiadás - 571 000 Ft 
 
EFI Iroda fenntart. 
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 Személyi juttatás 800 000 Ft 
 Munkaadót terhelő jutt. 120 000 Ft 
Fedezete: Dologi kiadás - 920 000 Ft 
 
 
B./Móra F. Városi Könyvtár 
1. Olvasó tábor 
Könyvtár/ dologi/ 814 000 Ft 
Fedezete: Működési bevétel 814 000 Ft 
 
2. Könyvtári Szolgáltató Rendszer 
Könyvtár/ személyi jell/ 300 000 Ft 
Könyvtár/ járulék / 35 100 Ft 
Könyvtár/ dologi / 1 280 280 Ft 
Fedezete: Működési bevétel 1 615 380 Ft 
 
C/ Önkormányzat  
1.Pályázatok, támogatások 
TOP Ipari Park  
Dologi 173 151Ft 
Egyéb kiadások / visszafizetés/ 6 076 849 Ft 
Fedezete: Beruházás -6 250 000 Ft 
 
Vis Maior 
Dologi 213 730 Ft 
Beruházás 30 477 737 Ft 
Fedezete: Felújítás -30 691 467 Ft 
 
Kaszagyári terület 
Dologi kiadás 200 977 605 Ft 
Fedezete: Beruházás -200 977 605 Ft 
 
Rábatótfalu Tűzoltószertár pályázat 
Beruházás 130 000 Ft 
Fedezete: Tervezési keret  -130 000 Ft 
 
2. Átcsoportosítások: 
Önkormányzati vagyonnal kapcs. Gazd.fel. 
                     Dologi 486 000 Ft 
Fedezete:Ütemezett felújítási munkák -486 000 Ft 
 
Sportlétesítmények műk. és fejl. 
Beruházás  514 000 Ft 
Fedezete: Dologi -514 000 Ft 
Rászoruló gyerekek szünidei étkezése 64 000 Ft 
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Fedezete: Iskolai int ét /Ált isk/ -64 000 Ft 
 
Város község személyi jellegű 205 000 Ft 
Fedezete: Város község dologi jellegű - 205 000 Ft 
 
Belvízrendezés  
Beruházás 2 352 167 Ft 
Fedezte: Árvízvédelemi dologi kiadás - 2 352 167 Ft 
 
Mozi berendezés 
Beruházás 526 900 Ft 
Fedezete: Érték megőrzés Dologi kiadás - 526 900 Ft 
 
Önkormányzati feljesztés dologi kiadás  468 630 Ft 
Fedezete: Önkormányzati felújítás - 468 630 Ft  
 
Önkormányzati segély 
Dologi 24 300 Ft 
Fedezete: Ellátottak pénz beli jut. -24 300 Ft 
 
PM keret átcsoportosítás Szt/2019-/2022 iktatószámú utasítások szerint 
Város község gazdálkodás:  453 450 Ft 
Ebből: Személy.jell 113 450 Ft 
 Egyéb működési támogatás 340 000 Ft 
Fedezete: Általános tartalék - 453 450 Ft 
 
Önkormányzati tulajdonú bérlemény felújítás Mártírok út 1.  
Dologi kiadás 7 000 000 Ft 
Fedezete: Út építés Beruházás - 7 000 000 Ft 
 
3.Képvidelő –testületi határozatok 
Horgász Egyesület kérelme 
Horgász Egyesület támogatás KT 136/2022. 
Egyéb felhalmozási támogatás 800 000 Ft 
Fedezete Tartalék -800 000 Ft 
 
Színház LEADER 130/2022 hat. 
Beruházás  4 038 893 Ft 
Fedezete: Tartalék - 4 083 893 Ft 
 
Gotthárd-Therm Kft támogatás KT 154/2022. 
Egyéb működési támogatás 8 551 840 Ft 
Fedezete: Tartalék -8 551 840 Ft 
 
Brenner János Emlékhely Alapítvány támogatás KT 132/2022. 
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Egyéb felhalmozási támogatás 1 778 000 Ft 
Fedezete Tartalék - 1 778 000 Ft 
 
Farkasfa városrész kérelme KT151/2022 
Dologi kiadás 285 000 Ft 
Fedezete Tartalék -285 000 Ft 
 
Szentgotthárdi VSE támogatás KT152/2022 
Egyéb működési támogatás 2 400 000 Ft 
Fedezete Tartalék -2 400 000 Ft 
 
Farkasfa városrészen Huszászi patak vízrendezés KT 150/2022 
Beruházás 2 921 000 Ft 
Fedezete Tartalék -2 921 000 Ft 
 
Városi Könyvtár udvar fejlesztés  KT 103/2022. hat 
Beruházás 3 500 000 Ft 
Fedezete: Tartalék - 3 500 000 Ft 
 
Városi táborozási alap KT 105, 133, 134 hat 
Személyi jellegű 9 488 Ft 
Egyéb működési támogatás 1 409 552 Ft 
Fedezete: Dologi 1 419 040 Ft 
 
KT 104/2022. Hivatal épület könyvtárba bútor vásárlás 
Beruházás 450 000 Ft 
Fedezete: Tartalék -450 000 Ft 
 
Külkapcsolati keret: 
Személyi jellegű 1 074 360 Ft 
Járulék 698 702 Ft 
Fedezete: Dologi - 1 459 636 Ft 
               Tartalék -313 426 Ft 
 
 
 
A rendeletalkotás előfeltétele hatásvizsgálat készítése. Ennek megfelelően a rendelet 
megalkotásának hatásai: 
Társadalmi: tekintettel arra, hogy itt egy költségvetési rendelet módosítása történik, ezért a 
rendelet elfogadásának különösen említésre érdemes társadalmi hatása nem lesz.  
Gazdasági, költségvetési hatás: a már lezajlott pénzügyi folyamatok átvezetése történik 
ebben az esetben, így egyebekben költségvetési hatása nem lesz.  
Környezeti és egészségi következménye: Közvetlenül nincs. 
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Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz jelentős többletfeladatokat az 
adminisztráció során. 
A jogalkotás elmaradásának esetén: Előírás, hogy a költségvetési rendeleten át kell vezetni 
az év közbeni változásokat így a rendeletmódosításra szükség van. 
Kérem a T. Képviselő – testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2022.évi költségvetés 
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen. 
 
Szentgotthárd, 2022.09.05. 

 
Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. sz. melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 15.) 
önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022 (I.28.) 
önkormányzati rendelet módosításról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármestere az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet 
alkotja: 

1. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 

(A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének) 
„a) kiadási főösszegét 4.613.680.552 Ft azaz négymilliárd – hatszáztizenhárommillió-

hatszáznyolcvanezer-ötszázötvenkettő forintban 
b) bevételi főösszegét 4.613.680.552 Ft azaz négymilliárd – hatszáztizenhárommillió-

hatszáznyolcvanezer-ötszázötvenkettő forintban állapítja meg.” 

2. § 

A Rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg 
forrásait és azok összegét - a rendelet 2. mellékletében és 5. mellékletében részletezettek 
alapján - az alábbiak szerint határozza meg: 
a) Költségvetési bevételek összesen: 3.768.981.646 Ft 

aa) Működési bevételek összesen 3.179.625.866 Ft 
ab) Felhalmozási bevételek összesen 584.936.579 Ft 
ac) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét. 4.419.201 Ft 

b) Finanszírozási bevételek összesen: 844.698.906 Ft 
ba) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből az 

előző évek maradványának igénybevételével lehetséges – mértéke: 594.698.906 Ft 
bb) Belföldi értékpapír beváltásból származó bevétel 250.000.000 Ft 

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 879.243.959 Ft 
állami támogatásban részesül. Az állami támogatások összetételét a rendelet 6. melléklete 
tartalmazza. A szolidaritási hozzájárulás összege 322.117.356 Ft.” 

3. § 

A Rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
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„(1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegét - a 
rendelet 2. mellékletében és 3. mellékletében és 4. mellékletében részletezettek alapján - az 
alábbiak szerint határozza meg: 
a) Költségvetési kiadások összesen: 4.584.806.596 Ft 

aa) Működési kiadások összesen 3.113.880.639 Ft 
ab) Felhalmozási kiadások összesen 1.201.856.558 Ft 
ac) Támogatási kölcsönök 23.551.840 Ft 
ad) Pénzforgalom nélküli kiadások 245.517.559 Ft 

b) Finanszírozási kiadások összesen: 28.873.956 Ft 

(2) A 4.§ ad) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők. A Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános 
tartalékot képez 245.517.559 Ft összegben, melyből 
a)  a polgármester kerete 1.706.100 Ft 
b) katasztrófalap 1.000.000 Ft 
c) általános tartalék 1.000.000 Ft 
d)  rendkívüli időjárási körülményekre alap 8.000.000 Ft 
e) vasivíz szennyvízközmű használati díj 42.558.889 Ft 
f)  bérlakásokra fordítható keret 12.152.904 Ft 
g) környezetvédelmi alap 10.997.918 Ft 
h) pályázati tartalék 12.760.864 Ft 
i) egyéb céltartalék 155.340.884 Ft” 

4. § 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

5. § 

Hatályát veszti a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2022.évi költségvetéséről szóló 
1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 
a) 16. melléklet szerinti csatolmánya, 
b) 17. melléklet szerinti csatolmánya. 

6. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 16-án lép hatályba. 
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Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A 2022.évi költségvetésről szóló rendelet 2.§ (1) bekezdésének újraszabályozását tartalmazza. 
A bevételi, kiadási főösszeg változását mutatja be. 

A 2. §-hoz  

A 2022. évi költségvetésről szóló rendelet 3.§-át szabályozza újra. Az önkormányzat 
bevételeinek összetételét tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

A 3. §-hoz  

A 2022. évi költségvetésről szóló rendelet 4.§-át szabályozza újra. Az önkormányzat 
kiadásainak összetételét tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. Bemutatásra 
kerül a tartalék összetétele. 

A 4. §-hoz és az 1–6. melléklethez  

A 2022. évi költségvetésről szóló rendelet 1-5. , 14. mellékleteinek újra szabályozását 
tartalmazza az előirányzatokban bekövetkezett változások miatt. 

Az 5. §-hoz  

A 16.melléklet szerinti csatolmány tartalma a szociális igazgatás és az egyes szociális 
ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015 (II.26.) önkormányzati rendeletbe, a 
17.melléklet szerinti csatolmány tartalma a gyermekjóléti alapellátásokról, pénzbeli 
ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 15/2021. (X.28.) önkormányzati 
rendeletbe épült be. 

A 6. §-hoz  

Technikai előírásokat fogalmaz meg a rendeletmódosítás hatályba lépésére vonatkozóan. 

A 7. melléklethez  

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok összetételében változás történt, 
amely a mellékletben aktualizálásra került. 

 



      Szentgotthárd Város Önkormányzata 1. melléklet

adatok Ft-ban
szám szám

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

I. Működési bevételek 3 151 903 738 27 722 128 3 179 625 866 I. Működési kiadások 2 893 117 388 227 763 251 3 120 880 639
Intézményi működési bevételek 632 799 217 2 429 380 635 228 597 Személyi juttatások 613 454 292 8 108 575 621 562 867
Közhatalmi bevételek 1 415 000 000 -43 017 847 1 371 982 153 Munkaadókat terhelő járulékok 87 745 768 1 818 484 89 564 252
  Helyi adók 1 413 500 000 -43 017 847 1 370 482 153 Dologi kiadások 1 045 495 474 205 321 091 1 250 816 565
  Átengedett központi adók 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 1 133 041 854 12 886 401 1 145 928 255
  Birságok , pótlékok 1 500 000 0 1 500 000     Államháztartáson belülre 989 916 089 0 989 916 089
Önkormányzatok működési támogatásai 811 273 911 67 970 048 879 243 959     Államháztartáson kívülre 143 125 765 12 886 401 156 012 166
  Működési célú központi támogatások 810 273 911 67 970 048 878 243 959 Ellátottak pénzbeni juttatásai 13 380 000 -371 300 13 008 700
  Működési célú ktgvi tám és kieg. támog. 1 000 000 0 1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök 292 830 610 340 547 293 171 157 II Felhalmozási kiadások 1 379 612 063 -184 755 505 1 194 856 558
  Működési c.tám. államháztartáson belülről 285 733 627 340 547 286 074 174 Beruházási kiadások 1 005 285 963 -160 782 931 844 503 032
  Működési c.átvett p.e. államh.kívülről 1 633 413 0 1 633 413 Felújítási kiadások 187 326 100 -26 550 574 160 775 526
  Elvonások, befizetések 5 463 570 0 5 463 570 Egyéb felhalmozási célú kiadások 187 000 000 2 578 000 189 578 000

    Államháztartáson belülre 0 0
II.  Felhalmozási bevételek 579 348 579 5 588 000 584 936 579     Államháztartáson kívülre 187 000 000 2 578 000 189 578 000

Felhalmozási bevételek 69 291 339 0 69 291 339
  Ingatlanok értékesítése 69 291 339 0 69 291 339 III Támogatási kölcsönök nyújtása 15 000 000 8 551 840 23 551 840
  Egyéb tárgyi eszk értékesítése 0 0 0
  Részesedések értékesítése 0 0 0 IV Pénzforgalom nélküli kiadások 263 767 017 -18 249 458 245 517 559
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 85 676 441 0 85 676 441 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 424 380 799 5 588 000 429 968 799 Általános tartalék 3 706 100 0 3 706 100
  Felhalmozási c.tám. államháztartáson belülről 424 380 799 5 588 000 429 968 799 Működési tartalék 260 060 917 -18 249 458 241 811 459
  Felhalmozási c.átvett p.e. államh.kívülről 0 0 0

III. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4 419 201 0 4 419 201
Működési c.tám.k.visszat. államh.k. 0 0 0
Felhalm. c.tám.k.visszat. államh.k. 4 419 201 0 4 419 201
Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz 0 0 0
Felhalm. c. garancia és kezességváll. áhn.kív. 0 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 735 671 518 33 310 128 3 768 981 646 A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 551 496 468 33 310 128 4 584 806 596

Költségv.hiány belső finansz.sz. finanszírozási bevételek594 698 906 0 594 698 906
IV Előző évek maradványának igénybevétele V Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.kiadások

  Felhalmozási maradvány 234 434 864 0 234 434 864
  Működési maradvány 360 264 042 0 360 264 042
  Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 VI Finanszírozási kiadások 28 873 956 0 28 873 956

Rövid lejáratú  hitel törlesztése
Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 28 873 956 0 28 873 956

V Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei 250 000 000 0 250 000 000 Államkötvény 0 0 0
  Működési célú hitel felvétele
  Felhalm.célú hitel felvétele 250 000 000 250 000 000

   Befektetési célú belföldi ép beváltása 250 000 000 250 000 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 844 698 906 0 844 698 906 E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 28 873 956 0 28 873 956

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 4 580 370 424 33 310 128 4 613 680 552 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 4 580 370 424 33 310 128 4 613 680 552

                   2022. évi költségvetéséről szóló ………...……(2022.01.27.)Önkormányzati rendelet módosítása

Előirányzat

Módosítás előtt Változás Módosított

Előirányzat

Módosítás előtt Változás Módosított



      2. melléklet
adatok Ft-ban

szám szám
B E V É T E L E K K I A D Á S O K

I. Működési bevételek 3 151 903 738 27 722 128 3 179 625 866 I Önálló költségvetési szervek 2 893 117 388 227 763 251 3 120 880 639
    Intézményi  működési  bevételek 632 799 217 2 429 380 635 228 597

1 Rendelőintézet 430 036 854 340 547 430 377 401
Rendelőintézet 17 000 000 0 17 000 000 2 Móra F. Városi Könyvtár 70 039 815 2 429 380 72 469 195
Móra F. Városi Könyvtár 1 700 000 2 429 380 4 129 380 4 Sztg.és Térsége Önkorm.Társ.Int. 662 335 163 0 662 335 163
Sztg-i Közös Önkorm.Hivatal 6 000 000 0 6 000 000 3 Sztg-i Közös Önkorm.Hivatal 367 356 813 0 367 356 813
Önkormányzat 608 099 217 0 608 099 217 5 Önkormányzat 1 193 726 896 16 160 208 1 209 887 104

    Közhatalmi bevételek 1 415 000 000 -43 017 847 1 371 982 153 6 2020 évi folyószla hitel, lizing kamata 0 0 0
Helyi adók 1 413 500 000 -43 017 847 1 370 482 153 7 Beruházás, felújítás dologi kiadás 169 621 847 208 833 116 378 454 963
Átengedett központi adók 0 0 0 II Tartalék 263 767 017 -18 249 458 245 517 559
Bírságok,pótlékok 1 500 000 0 1 500 000 Általános tartalék 3 706 100 0 3 706 100

   Önkormányzatok működési támogatásai 811 273 911 67 970 048 879 243 959 Működési tartalék 260 060 917 -18 249 458 241 811 459
  Működési célú központi támogatások 810 273 911 67 970 048 878 243 959
  Működési célú központosított támogatások
  Működési célú ktgvi tám. és kieg.tám. 1 000 000 0 1 000 000 III Támogatási kölcsönök nyújtása 15 000 000 8 551 840 23 551 840

   Működési célú átvett pénzeszközök 292 830 610 340 547 293 171 157
Támogatásértékű működési bevétel 292 830 610 340 547 291 537 744 IV Finanszírozási kiadások
Működési c.pénze.átvétel államh.kívülről 0 1 633 413

II Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0 0

III Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nélküli bev.360 264 042 0 360 264 042
    Működési maradvány 360 264 042 0 360 264 042
    Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0

IV Költségv.hiány külső finansz.sz.hitelek
    Rövid. lej. működési célú hitel 

Mûködési célú bevétel összesen: 3 512 167 780 27 722 128 3 539 889 908 Mûködési kiadás összesen: 3 171 884 405 218 065 633 3 389 950 038

I. Működési bevételek I Beruházási,fejlesztési kiadás 1 005 285 963 -160 782 931 844 503 032
Intézményi működési bevételek 0 0 Önkormányzati beruházás 980 351 913 -160 782 931 819 568 982

Ingatlan eladás ÁFA Intézményi beruházás 24 934 050 0 24 934 050
Intézményi felhalm.bev. 0 0
Felhalm. kiad.kapcs.ÁFA visszatérülés

II. Felhalmozási bevételek 579 348 579 5 588 000 584 936 579 II Felújítás 187 326 100 -26 550 574 160 775 526
  Felhalmozási bevételek 69 291 339 0 69 291 339 Önkormányzati felújítás 187 326 100 -26 550 574 160 775 526

Ingatlanok értékesítése 69 291 339 0 69 291 339
Egyéb tárgyi eszk értékesítése 0 0 III Egyéb felhalmozási célú kiadások 187 000 000 2 578 000 189 578 000
Részesedések értékesítése Államháztartáson belülre 0 0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 85 676 441 0 85 676 441 Államháztartáson kívülre 187 000 000 2 578 000 189 578 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 424 380 799 5 588 000 429 968 799 IV Finanszírozási kiadások 28 873 956 0 28 873 956

Felhalmozási c.tám. államháztartáson belülről 424 380 799 5 588 000 429 968 799 Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. 28 873 956 0 28 873 956
Felhalmozási c.átvett p.e. államh.kívülről 0 0 0 Államkötvény 0 0 0

V Támogatási kölcsönök nyújtása
III Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev. 4 419 201 0 4 419 201
VI Költségv.hiány belső finansz.sz. finanszírozási bevételek 234 434 864 0 234 434 864

    Felhalmozási maradvány 234 434 864 0 234 434 864

V Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.bevételek250 000 000 250 000 000
   Felhalmozási célú hitel 
   Befektetési célú belföldi ép beváltása 250 000 000 250 000 000

Felhalm. célú bevétel összesen: 1 068 202 644 5 588 000 1 073 790 644 Felhalmozási kiadás összesen: 1 408 486 019 -184 755 505 1 223 730 514

BEVÉTELEK FÕÖSSZEGE: 4 580 370 424 33 310 128 4 613 680 552 KIADÁSOK FÕÖSSZEGE: 4 580 370 424 33 310 128 4 613 680 552

Kötelező feladatok 3 233 348 858 27 722 128 3 261 070 986 Kötelező feladatok 2 568 598 610 206 315 095 2 774 913 705
Önként vállalt feladat 278 818 922 0 278 818 922 Önként vállalt feladat 569 807 795 11 750 538 581 558 333
Államigazgatási feladatok 0 0 0 Államigazgatási feladatok 33 478 000 0 33 478 000
Mûködési célú bevétel összesen: 3 512 167 780 27 722 128 3 539 889 908 Mûködési kiadás összesen: 3 171 884 405 218 065 633 3 389 950 038

Kötelező feladatok 633 814 644 5 588 000 639 402 644 Kötelező feladatok 1 195 679 548 -185 555 505 1 008 089 043
Önként vállalt feladat 434 388 000 434 388 000 Önként vállalt feladat 212 806 471 800 000 215 641 471
Államigazgatási feladatok 0 Államigazgatási feladatok
Felhalm. célú bevétel összesen: 1 068 202 644 5 588 000 1 073 790 644 Felhalmozási kiadás összesen: 1 408 486 019 -184 755 505 1 223 730 514

Kötelező feladatok összesen 3 867 163 502 33 310 128 3 900 473 630 Kötelező feladatok összesen 3 764 278 158 20 759 590 3 783 002 748
Önként vállalt feladatok összesen 713 206 922 0 713 206 922 Önként vállalt feladatok összesen 782 614 266 12 550 538 797 199 804
Államigazgatási feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen 33 478 000 0 33 478 000

BEVÉTELEK FÕÖSSZEGE: 4 580 370 424 33 310 128 4 613 680 552 KIADÁSOK FÕÖSSZEGE: 4 580 370 424 33 310 128 4 613 680 552

Változás Módosított

Szentgotthárd Város Önkormányzata
                   2022. évi költségvetéséről szóló ………...………(2022.01.27.) Önkormányzati rendelet módosítása

Előirányzat

Módosítás előtt Változás Módosított

Előirányzat

Módosítás előtt



0,030917472 24385874

3. melléklet
0,003204838 adatok Ft-ban

CímAlc. Előir. Cím  Alc. Előirányzat csop. neve
 sz.  sz. csop. neve neve

  sz.
Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előttVáltozás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított

1 II 662 335 163 0 662 335 163 662 335 163 0 662 335 163
Ebből: Kötelező feladatok 617 744 163 0 617 744 163 617 744 163 0 617 744 163
           Önként vállalt feladat 44 591 000 0 44 591 000 44 591 000 0 44 591 000

1 Sztg. és Kistérs. Egyesített Óvodák és Bölcsőde 354 636 000 0 354 636 000 354 636 000 0 354 636 000
Ebből: Óvoda 264 888 000 264 888 000 264 888 000 0 264 888 000
           Bölcsőde 89 748 000 0 89 748 000 89 748 000 0 89 748 000

2 Városi Gondozási Központ 223 000 000 0 223 000 000 223 000 000 0 223 000 000
Ebből: Kötelező feladat 178 409 000 178 409 000 178 409 000 0 178 409 000
Önként vállalt feladat 44 591 000 44 591 000 44 591 000 0 44 591 000

3 Családsegítőés gyermekj.sz. (Kötelező fel.) 81 699 163 0 81 699 163 81 699 163 0 81 699 163
Társulás 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000
Társulási tagintézmények áll.tám.

2 III Rendelőintézet 250 183 041 6 535 547 256 718 588 35 559 569 817 000 36 376 569 139 456 612 -7 012 000 132 444 612 4 837 632 0 4 837 632 430 036 854 340 547 430 377 401
Ebből: Kötelező feladatok 59 373 000 0 59 373 000 7 872 000 0 7 872 000 9 872 996 0 9 872 996 0 0 0 77 117 996 0 77 117 996
           Önként vállalt feladat 190 810 041 6 535 547 197 345 588 27 687 569 817 000 28 504 569 129 583 616 -7 012 000 122 571 616 4 837 632 0 4 837 632 349 678 745 0 349 678 745

1 Háziorvosi alapellátás 0 0 4 087 000 4 087 000 4 087 000 0 4 087 000
2 Háziorvosi alapellátás gyermekorvos 0 0 0 0 0 0
3 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 0 0 0 0
4 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 21 702 000 21 702 000 2 873 000 2 873 000 1 063 000 1 063 000 25 638 000 0 25 638 000
5 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 0 20 000
6 Járóbetegek gyógyító szakellátása 103 002 338 505 000 103 507 338 15 901 254 66 000 15 967 254 50 748 702 -571 000 50 177 702 4 837 632 4 837 632 174 489 926 0 174 489 926
7 Járóbetegek gyógyító gondozása 17 105 000 4 890 000 21 995 000 2 260 000 631 000 2 891 000 26 674 800 -5 521 000 21 153 800 46 039 800 0 46 039 800
8 Egészségügyi laboratóriumi szolg. 22 998 000 22 998 000 3 054 000 3 054 000 22 864 935 22 864 935 48 916 935 0 48 916 935
9 Képalkotó diagnosztikai szolg. 5 006 000 5 006 000 655 000 655 000 8 447 000 8 447 000 14 108 000 0 14 108 000

10 Fizikoterápiás szolgáltatás 5 053 000 5 053 000 681 000 681 000 959 000 959 000 6 693 000 0 6 693 000
11 Fogorvosi alapellátás 28 077 000 28 077 000 3 732 000 3 732 000 4 974 996 4 974 996 36 783 996 0 36 783 996
12 Család- és nővédelmi egészségü.gond. 22 916 000 22 916 000 3 049 000 3 049 000 552 000 552 000 26 517 000 0 26 517 000
13 Ifjúság-egészségügyi gondozás 8 380 000 8 380 000 1 091 000 1 091 000 259 000 259 000 9 730 000 0 9 730 000
14 EFI Iroda fenntartása 12 609 000 800 000 13 409 000 1 852 000 120 000 1 972 000 10 179 671 -920 000 9 259 671 24 640 671 0 24 640 671
15 Ferzőző m., járvány 447 703 447 703 58 202 58 202 8 626 508 8 626 508 9 132 413 0 9 132 413
16 Motivage SIHU237 pályázat 2 517 000 2 517 000 328 000 328 000 0 0 2 845 000 0 2 845 000
17 Közfoglalkoztatási támogatás 370 000 340 547 710 547 25 113 25 113 340 547 735 660

0 0
3 IV Móra F. Városi Könyvtár (Kötelező feladat) 44 413 960 300 000 44 713 960 5 854 645 35 100 5 889 745 19 771 210 2 094 280 21 865 490 0 0 0 70 039 815 2 429 380 72 469 195

1 Központi könyvtár 34 592 120 34 592 120 4 642 706 4 642 706 14 111 900 14 111 900 0 53 346 726 0 53 346 726
2 Múzeum 8 921 840 8 921 840 1 164 539 1 164 539 3 720 000 3 720 000 13 806 379 0 13 806 379
3 Tájház 200 000 200 000 24 000 24 000 969 000 969 000 1 193 000 0 1 193 000
4 Hungarikum pályázat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Múzeumok Kollégiuma 700 000 700 000 23 400 23 400 970 310 970 310 1 693 710 0 1 693 710
6 Olvasótábor 0 0 0 814 000 814 000 814 000 814 000
7 Könyvtári Szolgáltató rendszer 300 000 300 000 35 100 35 100 1 280 280 1 280 280 1 615 380 1 615 380

4 V Sztg-i Közös Önkormányzati Hivatal 271 591 991 0 271 591 991 38 469 741 0 38 469 741 56 669 143 0 56 669 143 625 938 0 625 938 367 356 813 0 367 356 813
Ebből: Kötelező feladatok 237 836 991 0 237 836 991 33 961 741 0 33 961 741 50 649 143 0 50 649 143 625 938 0 625 938 323 073 813 0 323 073 813
           Önként vállalt feladat 9 013 000 0 9 013 000 1 292 000 0 1 292 000 500 000 0 500 000 0 0 0 10 805 000 0 10 805 000
           Államigazgatási feladatok 24 742 000 0 24 742 000 3 216 000 0 3 216 000 5 520 000 0 5 520 000 0 0 0 33 478 000 0 33 478 000

1 Közigazgatás, védelem, kötelező társ.bizt.
1 Önkormányzatok  igazg. tev. 248 082 000 248 082 000 35 103 108 35 103 108 53 600 000 53 600 000 625 938 625 938 337 411 046 0 337 411 046

Ebből Államigazgatási feladatok 24 742 000 24 742 000 3 216 000 3 216 000 5 520 000 5 520 000 33 478 000 0 33 478 000
2 Adó kiszabása, beszedése, adóell. 10 413 000 10 413 000 1 464 000 1 464 000 900 000 900 000 12 777 000 0 12 777 000
3 Közterület rendjének fenntartása 9 013 000 9 013 000 1 292 000 1 292 000 500 000 500 000 10 805 000 0 10 805 000
4 Országgyűlési, önkorm, eu parlam. képviselőválasztás4 083 991 4 083 991 610 633 610 633 1 669 143 1 669 143 6 363 767 0 6 363 767

2 Szociális ellátás bentlakás nélkül
1 Rendszeres szociális segély
2 Lakásfenntartási tám. normatív a.

3 Társ.-i összetart.erősítését c. közfel.
Fogl.hely.tám.--ra jog. Hosszabb időtart.közfogl. 0 0 0 0 0 0 0

4 Intézm.takarítása, karbantartása (Tisztítószer)

Önállóan műk. és gazd. intézm. össz. 566 188 992 6 835 547 573 024 539 79 883 955 852 100 80 736 055 215 896 965 -4 917 720 210 979 245 667 798 733 0 667 798 733 1 529 768 645 2 769 927 1 532 538 572

Szentgotthárd Város Önkormányzata
  2022. évi  Működési kiadások

Egyéb működési kiadások

Sztg. És Térsége Önkormányzati Társ.intézményei tám.

2022.évi számított kiadási előirányzat
Ellátottak pénzb.jutt.   ÖSSZESEN

Előirányzat Előirányzat Előirányzat ElőirányzatElőirányzat
Személyi juttatások

Előirányzat
Munkaadót terh. jár. Dologi és egyéb f.kiad.



3. melléklet
adatok Ft-ban

Cím Alcím   Elõír. Cím Alcím Elõír. csop. neve
 sz. száma  csop. neve neve

szám.
Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított

5 Önkormányzat
1 Erdőgazdálkodás

1 Erdészet, egyéb erdőgazd. tev. 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
2 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 0

1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 0 0 0 0
3 Hulladékgazdálkodás 0

1 Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhely. 900 000 900 000 250 000 250 000 1 150 000 0 1 150 000
2 Tel.hull. vegyes begyűjtése, száll. 28 752 000 28 752 000 0 28 752 000 0 28 752 000

4 Raktározás, szállítást kieg.tev. 0
1 Közutak, hidak, üzem.fennt. 18 000 000 18 000 000 18 000 000 0 18 000 000

 • Farkasfa Fővég utca kavicsozás 2 000 000 2 000 000
5 Kiadói tevékenység

1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 660 000 1 660 000 242 820 242 820 5 345 835 5 345 835 7 248 655 0 7 248 655
6 Ingatlanügyletek

1 Önkormányzati vagyonnal kapcs. Gazd.fel.1 343 500 1 343 500 89 571 89 571 32 695 691 486 000 33 181 691 0 34 128 762 486 000 34 614 762
7 Állat-egészségügyi ellátás

1 Állat-egészségügyi ellátás 1 497 000 1 497 000 1 497 000 0 1 497 000
8 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés

1 Zöldterület kezelés 57 290 000 57 290 000 130 000 130 000 57 420 000 0 57 420 000
9 Közigazgatás, védelem, kötelező társ.bizt.

2 Önk. és önk. hiv jogalkotó és által. 38 320 000 38 320 000 5 750 000 5 750 000 23 380 000 23 380 000 0 67 450 000 0 67 450 000
    Ebből : Nem kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0

2 Közvilágítás 38 300 000 38 300 000 38 300 000 -770 062 38 300 000
3 Város, és községgazd.szolg. 400 000 502 380 902 380 300 000 267 682 567 682 51 722 011 -770 062 50 951 949 1 505 000 1 505 000 0 53 927 011 770 062 53 927 011
4 Ár- és belvízvédelemmel ö.tev. 16 866 750 -2 352 167 14 514 583 16 866 750 -2 352 167 14 514 583

• Farkasfa városrészen vízelvezető árkok karbantartása 3 800 000 3 800 000 3 800 000
5 Központi költségvetési befizetések 0 0 0 0
6 Szolidaritási hozzájárulás 322 117 356 322 117 356 322 117 356 0 322 117 356

10 Oktatás
1 Iskolai intézményi étkeztetés (Ált.isk., Gimnázium, III. Béla Sz.Isk) 100 363 000 -64 000 100 299 000 100 363 000 -64 000 100 299 000
2 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 3 529 000 3 529 000 3 529 000 0 3 529 000
3 Iskolai intézményi étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde)) 55 063 000 55 063 000 55 063 000 0 55 063 000
4 Szociális ösztöndijak 600 000 600 000 660 000 660 000 1 260 000 0 1 260 000
5 Oktatási Intézmény fenntartása (SZOI) 11 500 000 11 500 000 11 500 000 0 11 500 000

11 Háziorvosi ügyeleti ellátás 33 128 800 33 128 800 33 128 800 0 33 128 800
12 Szociális ellátás bentlakás nélkül

1 Önkormányzati segélyek 0 24 300 24 300 5 720 000 -24 300 5 695 700 5 720 000 0 5 720 000
2 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 64 000 64 000 0 64 000 64 000
3 Felügyeleti étkeztetés 0 0
4 Köztemetés 7 000 000 -347 000 6 653 000 7 000 000 -347 000 6 653 000

13 Könyvtári, közműv. és egyéb kult.tev.
1 Közművelődési tev.és tám. 1 074 360 1 074 360 698 702 698 702 11 836 205 -1 986 536 9 849 669 64 528 300 64 528 300 76 364 505 -213 474 76 151 031
2 Civil alap 0 0 3 500 000 285 000 3 785 000 4 284 000 4 284 000 7 784 000 285 000 8 069 000
3 Ifjúsági Tanács 0 0 500 000 500 000 0 500 000 0 500 000
4 Városi alap (szakképzési, táborozási, nemzetiségi) 9 488 9 488 5 000 000 -1 419 040 3 580 960 0 1 409 552 1 409 552 5 000 000 0 5 000 000

Brenner János évforduló 0 0 0
14 Sport-, szórakoztató, szabadidős tev.

1 Sportlétesítmények műk. és fejl. (5013, 5164) 16 238 182 16 238 182 16 238 182 0 16 238 182
2 Versenysport-tevékenység és tám. 5145 0 30 028 465 2 400 000 32 428 465 30 028 465 2 400 000 32 428 465
3 Iskolai, diáksport-tevékenység és tám. 0 0 0 0 0
3 Szabadidős park, fürdő és strandsz. 6 328 000 6 328 000 6 328 000 0 6 328 000

Sportcsarnok működtetése 30 000 000 -514 000 29 486 000 30 000 000 29 486 000
15 Egyéb személyi szolg. 0 0 0 0

1 Köztemető fenntartás és műk. 15 240 000 15 240 000 15 240 000 0 15 240 000
16 Intézm.takarítása, karbantartása, tűz és munkavéd. 85 862 410 85 862 410 0 85 862 410 0 85 862 410
17 Házi orvosi alapellátás 40 000 40 000 40 000 0 40 000
18 Turizmusfejlesztési támogatások 1 432 000 1 432 000 1 800 000 1 800 000 3 232 000 0 3 232 000

Sztg. És Térsége Turisztikai Egyesület tám. 100 000 100 000 3 000 000 3 000 000 100 000 3 000 000 3 100 000
19 Vészhelyzet miatti - fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000
20 Menelült támogatás 313200 -313200 0 2 274 800 7 652 200 9 927 000 0 2 588 000 7 339 000 9 927 000
21 Fel nem használt eleőleg vissza fizetési kötelezettség 0 0 0

Top Ipari Park 6 076 849 6 076 849 6 076 849 6 076 849
0

Önkormányzat összesen: 42 036 700 1 273 028 43 309 728 6 382 391 966 384 7 348 775 665 484 684 1 405 695 666 890 379 425 243 121 12 886 401 438 129 522 13 380 000 -371 300 13 008 700 1 152 526 896 16 160 208 1 168 687 104
Ebből: Kötelező feladatok 40 376 700 1 263 540 41 640 240 6 139 571 966 384 7 105 955 642 338 849 2 539 735 644 878 584 388 530 656 9 076 849 397 607 505 12 720 000 -371 300 12 348 700 1 090 105 776 13 475 208 1 103 580 984
           Önként vállalt feladat 1 660 000 9 488 1 669 488 242 820 0 242 820 23 145 835 -1 134 040 22 011 795 36 712 465 3 809 552 40 522 017 660 000 0 660 000 62 421 120 2 685 000 65 106 120

Intézmények, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen 608 225 692 8 108 575 616 334 267 86 266 346 1 818 484 88 084 830 881 381 649 -3 512 025 877 869 624 1 093 041 854 12 886 401 1 105 928 255 13 380 000 -371 300 13 008 700 2 682 295 541 18 930 135 2 701 225 676
Ebből: Kötelező feladatok 382 000 651 1 563 540 383 564 191 53 827 957 1 001 484 54 829 441 722 632 198 4 634 015 727 266 213 1 006 900 757 9 076 849 1 015 977 606 12 720 000 -371 300 12 348 700 2 178 081 563 15 904 588 2 193 986 151
           Önként vállalt feladat 201 483 041 6 545 035 208 028 076 29 222 389 817 000 30 039 389 153 229 451 -8 146 040 145 083 411 86 141 097 3 809 552 89 950 649 660 000 0 660 000 470 735 978 3 025 547 473 761 525
           Államigazgatási feladatok 24 742 000 0 24 742 000 3 216 000 0 3 216 000 5 520 000 0 5 520 000 0 0 0 0 0 0 33 478 000 0 33 478 000

Összesen 608 225 692 8 108 575 616 334 267 86 266 346 1 818 484 88 084 830 881 381 649 -3 512 025 877 869 624 1 093 041 854 12 886 401 1 105 928 255 13 380 000 -371 300 13 008 700 2 682 295 541 18 930 135 2 701 225 676

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Előirányzat
Személyi juttatások

Előirányzat

2022.évi számitott kiadási elõirányzat

Előirányzat Előirányzat ElőirányzatElőirányzat

Szentgotthárd Város Önkormányzata
  2022. évi  Működési kiadások

  ÖSSZESENEllátottak pénzb.jutt.Egyéb működési kiadásokMunkaadót terh. jár. Dologi és egyéb f.kiad.



4. Melléklet
adatok Ft-ban

CímAlc.Elõír.Cím Alc.

 sz. sz. csop.neveneve
  sz.

Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított

6 Beruházási kiadások
1 Beruházások 4 326 600 0 4 326 600 1 181 422 0 1 181 422 163 748 825 208 833 116 372 581 941 25 000 000 0 25 000 000 187 326 100 -26 550 574 160 775 526 980 351 913 -160 782 931 819 568 982 658 193 569 8 781 611 1 305 440 002

1 Önkormányzati ingatlanok 468 630 468 630 0 16 083 400 16 083 400 0 16 552 030 16 552 030
1.1       Magasépítés 0 13 650 000 13 650 000 0 13 650 000 0 13 650 000
1.2       Ütemezett felújítási munkák 0 11 516 870 -486 000 11 030 870 0 11 516 870 -486 000 11 030 870
1.3       Művelődésiház felújítás Zsida 0 15 000 000 15 000 000 0 15 000 000 0 15 000 000
1.4       Hivatal épület 0 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000 0 10 000 000
1.5      Önkormányzati bérlemény felújjítások 0 7 709 238 7 709 238 0 7 709 238 0 7 709 238

1.5.1             Mártírok út 1/ III/11 7 000 000 7 000 000 0
1.6      Egyéb igények 0 0 0 0 12 000 000 -468 630 11 531 370 12 000 000 -468 630 11 531 370

1.6.1 • Csapadékvíz elvezetése Farkasfa, Alvég utca 3 000 000 3 000 000
2 Játszóterek felújítása, szabványosítása 0 0 8 000 000 8 000 000 8 000 000 0 8 000 000
3 Belterületi vízrendezés 0 3 800 000 2 352 167 6 152 167 3 800 000 2 352 167 6 152 167
4 Út építés 0 0 0 0 47 566 504 -7 000 000 40 566 504 47 566 504 -7 000 000 40 566 504
5 Tervezési keret 230 000 230 000 0 10 359 000 -130 000 10 229 000 10 589 000 -130 000 10 459 000
6 SZOI VMG épületében kazán beszerzés 0 0 1 190 000 1 190 000 1 190 000 0 1 190 000
7 Közvilágítási hálózatbővítés 0 0 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000
8 Köztemetők 0 5 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 15 000 000 0 15 000 000
9 Vis maior - útfelújítás 960 069 213 730 1 173 799 55 248 645 -30 691 467 24 557 178 19 544 779 30 477 737 50 022 516 25 504 848 0 75 753 493

10 Ingatlan vásárlás 0 0 0 0 27 335 906 27 335 906 82 584 551 0 27 335 906
11 Törzstőke 0 0 0 25 000 000 25 000 000 0 0 25 000 000 0 25 000 000

Sportcsarnok út 2 698 496 2 698 496
Máriaújfalu Művház 1 550 000 1 550 000 1 217 000 1 217 000

0 0 0 0 0 0 0
Pályázatok 0 0 0 0 0 0

12 Játékvár óvoda bővítés 0 0 0 9 030 374 9 030 374 0 9 030 374 0 9 030 374
13 SZEOB Tótágas Bölcsőde férőhely-bővítés 1 200 000 1 200 000 290 000 290 000 38 946 645 38 946 645 0 150 698 416 150 698 416 191 135 061 0 191 135 061
14 Ipari Park 0 0 0 0 173 151 173 151 0 0 6 250 000 -6 250 000 0 6 250 000 -6 076 849 173 151
15 Hungarikum2021/2022 1 695 000 1 695 000 327 922 327 922 47 250 47 250 0 7 137 865 7 137 865 9 208 037 0 9 208 037
16 TOP Turizmus fejlesztés - Vargyai ház 0 0 0 0 0 2 540 000 2 540 000 2 540 000 0 2 540 000
17 Színház felújítás 0 0 0 25 000 000 4 038 893 29 038 893 0 25 000 000 4 038 893 29 038 893
18 Skate Park 0 0 0 0 9 700 000 9 700 000 9 700 000 0 9 700 000
19 TOP csapadék víz 0 0 57 012 440 57 012 440 0 0 234 474 675 234 474 675 0 291 487 115
20 Kaszagyár 0 0 59 777 712 200 977 605 260 755 317 0 226 322 288 -200 977 605 25 344 683 286 100 000
21 Zárt kerti ingatlan 0 0 0 0 24 945 340 24 945 340 24 945 340 0 24 945 340
22 Külterületi helyi közutak fejlesztése 0 0 0 0 0 122 688 680 122 688 680 0 122 688 680
23 Kozma Gábor könyv 1 431 600 1 431 600 563 500 563 500 148 580 148 580 0 148 580 148 580 2 292 260 0 2 292 260
24 Pályázat tartalék 0 0 250 000 250 000 0 23 825 513 -1 905 000 21 920 513 24 075 513 22 170 513
25 R.Tótfalu tűzoltószertár 0 0 524 129 524 129 0 9 475 871 130 000 9 605 871 10 000 000 10 130 000

Szépvizi kapcsolat BGA 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 1 000 000 1 000 000
Sporttelep tető felújítás 0 0 0 0 35 170 973 35 170 973 0 35 170 973 0 35 170 973
R.tótfalu kerékpárút 0 0 381 000 381 000 0 0 381 000 0 381 000
Belterületi fejlesztési utak 0 0 2 921 000 2 921 000 0 2 921 000 0 2 921 000
Top Turisztika Fürdő 0 0 0 5 433 000 1 905 000 7 338 000 5 433 000 1 905 000 7 338 000
Hianz ház felújítás 0 0 0 588 000 588 000 0 0 588 000
Szobor etalon készítés 0 0 0 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000

2 Intézményi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 934 050 0 24 934 050 24 934 050 0 24 934 050
1 Rendelőintézet 

Járóbetegek gyógyító szakellátása 12 736 600 12 736 600 12 736 600 0 12 736 600
Járóbetegek gyógyító gondozás 1 423 000 1 423 000 1 423 000 0 1 423 000
EFI Iroda fenntartása 683 000 683 000 683 000 0 683 000
Eü laboratüriumi szolg. 210 000 210 000 210 000 0 210 000
Képalkotó diagnosztika 305 000 305 000 305 000 0 305 000
Fogl eü.alapellátás 177 800 177 800 177 800 0 177 800
Háziorvos közös 0 0 0 0
Fogorvosi alapellátás 1 524 000 1 524 000 1 524 000 0 1 524 000
Család- és nővédelmi egészségü.gond. 228 600 228 600 228 600 0 228 600
Ifjúság e.ügyi gondozás 166 000 166 000 166 000 0 166 000

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0

2 Móra Ferenc Városi Könyvtár (kötelező fel) 2 372 100 2 372 100 2 372 100 0 2 372 100
Múzeum 0
Hungarikum pályázat 0 0 0

3 Sztg-i Közös Önk.Hiv. 5 107 950 5 107 950 5 107 950 0 5 107 950

3 Részesedés
Gotthárd Therm meglévő részesedés növelése 0

4 Államkötvényvásrlás /önkormányzati/ 0 0

Beruházási, felújítási  kiadás összesen 4 326 600 0 4 326 600 1 181 422 0 1 181 422 163 748 825 208 833 116 372 581 941 25 000 000 0 25 000 000 187 326 100 -26 550 574 160 775 526 1 005 285 963 -160 782 931 844 503 032 0 0 0 683 127 619 8 781 611 1 330 374 052
Ebből: Kötelező feladatok 1 431 600 0 1 431 600 563 500 0 563 500 124 754 930 208 659 965 333 414 895 0 0 0 187 326 100 -26 550 574 160 775 526 972 479 492 -160 782 931 809 661 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633 945 079 14 858 460 1 287 268 361
           Önként vállalt feladat 2 895 000 0 2 895 000 617 922 0 617 922 38 993 895 173 151 39 167 046 25 000 000 0 25 000 000 0 0 0 32 806 471 0 34 841 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 182 540 -6 076 849 43 105 691

Pénzforgalom nélküli kiadás Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN

Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat

Felhalmozási kiadások
Felújítások                                                               Beruházások

Szentgotthárd Városi Önkormányzat
  2022. évi  Beruházási, felújítási és egyéb kiadások

2022.évi számított kiadási előirányzat

Előirányzat Előirányzat

Elõírányzat csop. neve Személyi juttatások Munkaadót terh. jár.

Dologi és egyéb f.kiad. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Előirányzat Előirányzat Előirányzat

Támogatási kölcsönök nyújtása



CímAlc.Elõír.Cím Alc.

 sz. sz. csop.neveneve
  sz.

Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított

Pénzforgalom nélküli kiadás Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN

Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat

Felhalmozási kiadások
Felújítások                                                               Beruházások

2022.évi számított kiadási előirányzat

Előirányzat Előirányzat

Elõírányzat csop. neve Személyi juttatások Munkaadót terh. jár.

Dologi és egyéb f.kiad. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Előirányzat Előirányzat Előirányzat

Támogatási kölcsönök nyújtása

7 Egyéb felhalmozási kiadások
1 Elsõ lakáshoz.j.tám. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
2 Babautalvány/ újszülött támogatás 902000 902 000 298 000 298 000 0 0
3 Ny.Dunántúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. 0 0 0 0
4 Garancia és kez.váll felh. Gotthárd-Therm Kft. 155 000 000 155 000 000 155 000 000 0 155 000 000

Működési garanciakezesség vállalás 40 000 000 40 000 000
Tagi pótbefizetés 0 0

5 Sztg. És Térsége Önkormányzati Társ.intézményei tám. 0 0 0
Sztg. és Kistérs. Egyesített Óvodák és Bölcsőde 0 0 0

Ebből: Óvoda 0 0 0 0
           Bölcsőde 0 0 0 0

Városi Gondozási Központ 0 0 0
Ebből: Kötelező feladat 0 0 0
Önként vállalt feladat

0 0 0 0
6 NagyboldogasszonyPlébánia 5 000 000 5 000 000

7 Horgász Egyesület 800 000 800 000

8 Brenner János Emlékhely Alapítvány 1 778 000 1 778 000
0

Egyéb felhalmozási kiadás összesen : 902 000 0 902 000 298 000 0 298 000 0 0 0 202 000 000 2 578 000 204 578 000 157 000 000 0 157 000 000

Ebből: Kötelező feladatok 0 0 0 7 000 000 1 778 000 8 778 000 2 000 000 0 2 000 000
           Önként vállalt feladat 902 000 0 902 000 298 000 0 298 000 0 0 0 155 000 000 800 000 155 800 000 155 000 000 0 155 000 000

8 Támogatási kölcsön nyújtása
Működési kölcsön MURABA ETT 0 365 000 365 000 0 365 000 0 365 000
Működési kölcsön - Gotthárd - Therm Kft 15 000 000 8 551 840 23 551 840 15 000 000 8 551 840 23 551 840

0 0 0 0

0 0 0 0
Támogatási kölcsönök ny. összesen 0 0 0 365 000 365 000 15 000 000 8 551 840 23 551 840 0 0 0 15 365 000 8 551 840 23 916 840

Ebből: Kötelező feladatok 0 0 0
           Önként vállalt feladat 0 0 0 365 000 365 000 15 000 000 8 551 840 23 551 840 0 0 0 15 365 000 8 551 840 23 916 840

9 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
1 Általános tartalék 0 0 0 0 3 706 100 0 3 706 100 3 706 100 0 3 706 100

Ebből: Kötelező feladatok 0 0 0 3 706 100 3 706 100 3 706 100 0 3 706 100
           Önként vállalt feladat

2 260 060 917 -18 249 458 241 811 459 260 060 917 -18 249 458 241 811 459
Ebből: Kötelező feladatok 260 060 917 -18 249 458 241 811 459 260 060 917 -18 249 458 241 811 459
           Önként vállalt feladat 0 0 0

Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 0 0 0 0 263 767 017 -18 249 458 245 517 559 263 767 017 -18 249 458 245 517 559
Ebből: Kötelező feladatok 263 767 017 -18 249 458 245 517 559 263 767 017 -18 249 458 245 517 559
           Önként vállalt feladat 0 0 0 0 0 0

# Finanszírozási kiadások
1 2020. évi folyószla hitel kamata 0 0 0 0
2 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 28 873 956 28 873 956 28 873 956 0 28 873 956

Hiteltörlesztés és kamatai összesen 0 0 0 28 873 956 0 28 873 956 28 873 956 0 28 873 956
Ebből: Kötelező feladatok 0 0 0 28 873 956 0 28 873 956 28 873 956 0 28 873 956
           Önként vállalt feladat 0 0 0 0 0 0

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 613 454 292 8 108 575 621 562 867 87 745 768 1 818 484 89 564 252 1 045 495 474 205 321 091 1 250 816 565 1 335 041 854 24 016 241 1 359 058 095 187 326 100 -26 550 574 160 775 526 1 005 285 963 -160 782 931 844 503 032 0 0 0 263 767 017 -18 249 458 245 517 559 28 873 956 0 28 873 956 4 580 370 424 33 310 128 4 613 680 552

Ebből: Kötelező feladatok 383 432 251 1 563 540 384 995 791 54 391 457 1 001 484 55 392 941 847 387 128 213 293 980 1 060 681 108 1 013 900 757 10 854 849 1 024 755 606 187 326 100 -26 550 574 160 775 526 972 479 492 -160 782 931 809 661 561 0 0 0 263 767 017 -18 249 458 245 517 559 28 873 956 0 28 873 956 3 764 278 158 20 759 590 3 783 002 748
           Önként vállalt feladat 205 280 041 6 545 035 211 825 076 30 138 311 817 000 30 955 311 192 588 346 -7 972 889 184 615 457 321 141 097 13 161 392 334 302 489 0 0 0 32 806 471 0 34 841 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 782 614 266 12 550 538 797 199 804
           Államigazgatási feladatok 24 742 000 0 24 742 000 3 216 000 0 3 216 000 5 520 000 0 5 520 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 478 000 0 33 478 000

613 454 292 8 108 575 621 562 867 87 745 768 1 818 484 89 564 252 1 045 495 474 205 321 091 1 250 816 565 1 335 041 854 24 016 241 1 359 058 095 187 326 100 -26 550 574 160 775 526 1 005 285 963 -160 782 931 844 503 032 0 0 0 263 767 017 -18 249 458 245 517 559 28 873 956 0 28 873 956 4 580 370 424 33 310 128 4 613 680 552

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Működési céltartalék



5. melléklet
adatok Ft-ban

Cím Alcím   Elõír. Cím Alcím
száma száma  csop. neve neve

szám.

Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított Módosítás előtt Változás Módosított

Bevételek
I. Működési bevételek 284 248 118 340 547 284 588 665 9 347 205 2 429 380 11 776 585 18 471 717 0 18 471 717 2 839 836 698 24 952 201 2 864 788 899 3 151 903 738 27 722 128 3 179 625 866

1 Intézményi működési bevételek 17 000 000 0 17 000 000 1 700 000 2 429 380 4 129 380 6 000 000 0 6 000 000 608 099 217 0 608 099 217 632 799 217 2 429 380 635 228 597
  Intézményi működési bevételek 17 000 000 17 000 000 1 700 000 2 429 380 4 129 380 6 000 000 6 000 000 196 973 556 196 973 556 221 673 556 2 429 380 224 102 936
  Intézményi működési bevételek (felhal.jell) 0 0 0
  Ingatlan eladás felsz. Áfa 5 208 661 5 208 661 5 208 661 0 5 208 661
  Felhalm. kiad.kapcs.ÁFA visszatérülés 405 917 000 405 917 000 405 917 000 405 917 000

2 Közhatalmi bevételek 1 415 000 000 -43 017 847 1 371 982 153 1 415 000 000 -43 017 847 1 371 982 153
2.2   Helyi adók és adójellegű bevételek 1 413 500 000 -43 017 847 1 370 482 153 1 413 500 000 -43 017 847 1 370 482 153

Telekadó 195 000 000 195 000 000 195 000 000 0 195 000 000
Idegenforgalmi adó 18 000 000 18 000 000 18 000 000 0 18 000 000
Iparûzési adó 1 200 000 000 -43 017 847 1 156 982 153 1 200 000 000 -43 017 847 1 156 982 153
Talajterhelési díj 500 000 500 000 500 000 0 500 000

2.3   Átengedett közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
Gépjárműadó 0 0 0 0 0

2.4 Adópótlék, adóbírság 0 0 0 0
2.5 Bírságbevételek 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000

Egyéb bírság 0 0 0 0
Egyéb közhatalmi bevétel 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

0 0 0

3 Önkormányzatok működési támogatásai 811 273 911 67 970 048 879 243 959 811 273 911 67 970 048 879 243 959
3.1   Működési célú központi támogatások 810 273 911 67 970 048 878 243 959 810 273 911 67 970 048 878 243 959
3.2   Működési célú központosított támogatások
3.3   Működési célú központi támogatások

Tervezhető támogatás (igénylések)
3.4   Működési célú ktgvi tám és kieg támog. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000

4 Működési célú átvett pénzeszközök 267 248 118 340 547 267 588 665 7 647 205 0 7 647 205 12 471 717 0 12 471 717 5 463 570 0 5 463 570 292 830 610 340 547 293 171 157
4.1   Működési c.tám. államháztartáson belülről 265 614 705 340 547 265 955 252 7 647 205 0 7 647 205 12 471 717 0 12 471 717 0 0 0 285 733 627 340 547 286 074 174

Fejezeti kezelési előirányzattól 25 200 000 25 200 000 7 147 205 7 147 205 6 471 717 6 471 717 0 0 38 818 922 0 38 818 922
Társadalombiztosítási alapból 240 000 000 240 000 000 240 000 000 0 240 000 000
Elkülönített állami pénzalaptól 500 000 500 000 0 500 000 0 500 000
Központi költségvetési szerv 395 113 340 547 735 660 0 0 0 0 395 113 340 547 735 660
Önkormányzatoktól  19 592 19 592 0 0 3 000 000 3 000 000 0 3 019 592 0 3 019 592
Társulástól. 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 3 000 000
Egyéb működési.c.pénzeszk. EU-s prog és hazai társfin. 0 0 0 0 0

4.2   Működési c.átvett p.e. államh.kívülről 1 633 413 0 1 633 413 0 0 0 1 633 413 0 1 633 413
Háztartásoktól 0 0 0
Vállalkozásoktól 0 0 0
Egyéb civil vagy más szerv 1 633 413 1 633 413 1 633 413 0 1 633 413
Európai Unió költségvetéséből

4.3 Elvonások befizetések 5 463 570 5 463 570 5 463 570 0 5 463 570

II Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579 348 579 5 588 000 584 936 579 579 348 579 5 588 000 584 936 579
1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 69 291 339 0 69 291 339 69 291 339 0 69 291 339

1.1 Ingatlanok értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 291 339 0 69 291 339 69 291 339 0 69 291 339
Földterület,  telek értékesítés 0 0 0 0 0
Ingatlan értékesítés 69 291 339 69 291 339 69 291 339 0 69 291 339

1.2 Egyéb tárgyi eszk értékesítése 0 0 0 0 0 0
1.3 Részesedések értékesítése 0 0

2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 85 676 441 85 676 441 85 676 441 0 85 676 441
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 380 799 5 588 000 429 968 799 424 380 799 5 588 000 429 968 799

3.1   Felhalmozási c.tám. államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 380 799 5 588 000 429 968 799 424 380 799 5 588 000 429 968 799
Fejezeti kezelési előirányzattól 0 0 0 0

10 000 000 5 588 000 15 588 000 10 000 000 5 588 000 15 588 000
Központi költségvetési szerv 0 0 0 0
Egyéb felhalm.c.pénzeszk. EU-s prog és hazai társfin. 414 380 799 414 380 799 414 380 799 0 414 380 799

3.2   Felhalmozási c.átvett p.e. államh.kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Háztartásoktól 0 0 0 0
Magyar Kajak Kenu Szövetség 0
Vállalkozásoktól 0 0

III. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4 419 201 0 4 419 201 4 419 201 0 4 419 201
Működési c.tám.k.visszat. államh.k. 0 0 0 0
Felhalm. c.tám.k.visszat. államh.k. 4 419 201 4 419 201 4 419 201 0 4 419 201
Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz 0 0 0
Felhalm. c. garancia és kezességváll. áhn.kív. 0 0 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 284 248 118 340 547 284 588 665 9 347 205 2 429 380 11 776 585 18 471 717 0 18 471 717 3 423 604 478 30 540 201 3 454 144 679 3 735 671 518 33 310 128 3 768 981 646

Ebből: Kötelező feladatok 63 500 000 0 63 500 000 8 847 205 2 429 380 11 276 585 18 471 717 0 18 471 717 3 160 186 747 30 540 201 3 190 726 948 3 251 005 669 32 969 581 3 283 975 250

           Önként vállalt feladat 220 748 118 340 547 221 088 665 500 000 500 000 263 417 731 0 263 417 731 484 665 849 340 547 485 006 396

           Államigazgatási feladatok

V Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nélküli bev. 25 084 736 0 25 084 736 1 193 710 0 1 193 710 9 718 046 0 9 718 046 558 702 414 0 558 702 414 594 698 906 0 594 698 906
1   Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

1 Működési célú maradvány 20 660 736 20 660 736 1 193 710 1 193 710 9 718 046 9 718 046 328 691 550 328 691 550 360 264 042 0 360 264 042
Felhalmozási célú maradvány 4 424 000 4 424 000 230 010 864 230 010 864 234 434 864 0 234 434 864
  Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 0

0 0 0
Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.bevételek 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000

VII Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000
1   Működési célú hitel felvétele 0 0 0 0

1 Rövid. lej. működési célú hitel 0 0 0
2   Felhalm.célú hitel felvétele 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000

1 Befektetési célú belföldi ép beváltása 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000
2 Hosszú lejár. Felhalm. hitel (pályázati önrész)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 25 084 736 0 25 084 736 1 193 710 0 1 193 710 9 718 046 0 9 718 046 558 702 414 0 558 702 414 844 698 906 0 844 698 906

BEVÉTELEK FÕÖSSZEGE: 309 332 854 340 547 309 673 401 10 540 915 2 429 380 12 970 295 28 189 763 0 28 189 763 3 982 306 892 30 540 201 4 012 847 093 4 580 370 424 33 310 128 4 613 680 552
Ebből: Kötelező feladatok 63 500 000 0 63 500 000 10 540 915 2 429 380 12 970 295 28 189 763 0 28 189 763 3 718 889 161 30 540 201 3 749 429 362 3 821 119 839 32 969 581 3 854 089 420
           Önként vállalt feladat 245 832 854 340 547 246 173 401 500 000 0 500 000 0 0 263 417 731 0 263 417 731 509 750 585 340 547 510 091 132
           Államigazgatási feladatok 0 0 0

Összesen 309 332 854 340 547 309 673 401 11 040 915 2 429 380 13 470 295 28 189 763 0 28 189 763 3 982 306 892 30 540 201 4 012 847 093 4 330 870 424 33 310 128 4 364 180 552

Irányító szervtől kapott támogatás 138 158 000 138 158 000 60 104 000 1 767 000 61 871 000 344 275 000    344 275 000 542 537 000 544 304 000

2022. évi bevételi előirányzat

Elõírányzat csop. neve

Szentgotthárd Város Önkormányzata
  2022. évi  Bevételek

Bevételek összesen
Előirányzat

Rendelőintézet Móra F. Városi Könyvtár Sztg-i Közös Önkorm. Hivatal Önkormányzat
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat



16. melléklet

% részesedés értékvesztés

Régióhő Kft 25,30% 58 374 748

Business Park 1,00% 153 380

Gotthárd Therm Kft 100,00% 2 664 928 463 1 387 334 876

Ipari Park Kft 100,00% 213 367 443 16 800 000

SZET Szentgotthárdi Kft 100,00% 43 561 000

Szentgotthárdi sport és Turisztikai Nonprofit Kft. 100,00% 25 000 000

Vasivíz Zrt 4,60% 329 533 300 275 626 500

Bábolna Zrt - felszámolás alatt 0,008% 1 057 500 1 057 500

3 335 975 834 1 680 818 876

Egyenleg 1 655 156 958

Szentgothárd Város Önkormányzata tulajdonában álló gadasági társaságok 

Gazdasági társaság neve
Részesedés mértéke
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Tárgy: Környezetvédelmi beszámoló 
 

BESZÁMOLÓ 
a Képviselő-testület 

2022. szeptember 14-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Beszámolónk Szentgotthárd város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös 
tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokról, lakossági visszajelzésekről szól. 
 
1. Az ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatban: 
 
A háztartásoknál keletkező vegyes, illetve 2013. április 01-től a kötelezően elkülönítetten 
(szelektíven) gyűjtött hulladék gyűjtéséről és elszállíttatásáról az ingatlan tulajdonosa, 
használója köteles gondoskodni a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében. Erről már 
többször tájékoztattuk a lakosságot szórólapokkal, a helyi médián keresztül stb. 
 
Szentgotthárd város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási rendszer folyamatos 
átalakítása miatt a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére többféle megoldás is volt érvényben. A legutóbbi (jelenlegi) az, hogy az új 
feltételekkel megkötött közszolgáltatási szerződés 2021. január 01-től a Közszolgáltató 
(STKH Nonprofit Kft.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2025. december 31. napjáig 
köteles ellátni. 
 
A Közszolgáltató elmúlt évi tevékenységével kapcsolatosan az Előterjesztés 1. számú 
mellékletben szereplő tájékoztatást adta. A Közszolgáltató tapasztalatként az alábbiakat 
fogalmazta meg: 
 
„A szelektív gyűjtés gyakoriság csökkentésének elfogadása hosszabb időszakot vett igénybe, 
úgy látjuk azonban, hogy Ügyfeleink az alternatív hulladék kihelyezési módoknak (egyéb 
átlátszó zsák, kötegelés) köszönhetően felismerték, hogy ezáltal a kihelyezhető szelektív 
hulladék mennyisége nem csökkent. 
A zöldudvarban az elmúlt évhez viszonyítva a beszállítások mennyisége növekedett, ennek 
adatai nem csak a Szentgotthárdról beérkezett mennyiségeket tartalmazzák, hanem a 
szomszédos használati jogosultsággal rendelkező településekről érkezettet is.” 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása alapján 2016. április 01-től 
többek között a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj beszedését és a hátralékkezelés 
feladatait az állam által létrehozott koordináló szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.) látja el.  
Az ürítési rend szerint a családi házas övezetben hetente történik a vegyes, a szelektíven 
gyűjtött (sárga és kék színű zsákokban gyűjtött) elszállítása havonta, a zöldhulladék 
elszállítása pedig kéthetente történik április 1-november 30. között, a fennmaradó téli 
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időszakban pedig havonta. A tömbházas övezetben a vegyes hulladék elszállítása hetente, a 
szeletíven gyűjtött hulladék elszállítása szintén hetente történik. A normál nyomtávú és 
össztömegű hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető kisebb utcákban zsákos gyűjtés 
folyik, heti egyszeri alkalommal történik a kommunális és szelektív hulladék elszállítása is.  
 
A Közszolgáltató által két városrészen (Farkasfa, Máriaújfalu) került megszervezésre 
2021-ben a lomtalanítás gyűjtőpontos formában az Önkormányzat nyilatkozatának 
megfelelően. Az elmúlt évek negatív tapasztalatai alapján (olyan hulladék fajták kerültek ki a 
közterületre nagy mennyiségben, amelyeket a Közszolgáltató lomtalanítás keretében nem 
szállított el, így azok összeszedéséről, elszállításáról, ártalommente elhelyezéséről az 
Önkormányzatnak saját költségén kellett gondoskodnia) a házhoz menő lomtalanítás nem 
került megszervezésre Szentgotthárd többi városrészére vonatkozóan. 
 
A szelektíven gyűjtött hulladékok, a háztartásokban keletkező lom hulladék, építési és bontási 
törmelékek elhelyezésére 2017. június 1-től az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási Kft. által üzemeltetett hulladék (zöld) udvarban van lehetőség a 
lakosság részére ingyenesen. A hulladékudvar heti két alkalommal (kedden és csütörtökön 
8.00-15.30 óráig), valamint minden hó 1. és 3. szombatján 8.00-15.30 óráig tart nyitva. 
A zöldudvarban lerakható hulladékok mennyiségéről és fajtájáról a városi honlapon, a 
Közszolgáltató elérhetőségein (http://www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-uzemeltetese/, 
tel: 94/200-560), valamint a helyszínen (Szentgotthárd, Nyárfa utca vége) is van lehetőség 
tájékozódni.  
 
Szentgotthárdon 1 db szelektív hulladékgyűjtő szigetet és 12 db üveg-visszagyűjtési pontot 
lehet igénybe venni a helyi környezet- és természetvédelem szabályairól szóló 15/2019. (VI. 
26.) önkormányzati rendelet értelmében.  
 
A használt sütőolaj elkülönített gyűjtésére is lehetősége van a lakosságnak, egyrészt a város 
területén kihelyezett központi gyűjtőbe (a Mátyás K. u. – Május 1. út kereszteződében), vagy 
háztartásonként gyűjtő tégelyben lehet gyűjteni. A tégelyben elhelyezett használt sütőolajos 
hulladék elszállításáról a MÜLLEX Kft. alvállalkozójaként a szentgotthárdi telephelyű 
Pannon BioOlaj Kft. gondoskodik. Minden páratlan hónap utolsó péntekén történik a 
közterültre kihelyezett edényzetekből a begyűjtés. A gyűjtésre használt 5 literes műanyag 
kannákat telephelyükön lehet igényelni. A szolgáltató regisztráció alapján elektronikus 
levélben is tájékoztatja a lakosságot a szállítás időpontjáról és a használt sütőolaj gyűjtésével 
kapcsolatos tudnivalókról. 
 
A kormány 109/2005 (VI. 23.) Korm. rendeletével bevezette a hordozható elemek 
visszavételi, visszagyűjtési és hasznosítási kötelezettségét. A hordozható elemek visszavételi, 
visszagyűjtési kötelezettségét Magyarországon a RE'LEM Kht. végzi. Ennek érdekében az 
önkormányzat szerződést kötött a CELLA HUNGARICA Forego Kft.-vel és a lakosság 
számára nyilvános gyűjtőpontot létesített a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban, 
továbbá a Képviselő-testület 26/2006. (VI.26.) számú önkormányzati rendeletében a 
környezettudatos nevelés érdekében az oktatási intézményekben is előírta a lakossági körben 

http://www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-uzemeltetese/
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keletkező hulladékká vált elemek begyűjtésének megszervezését, ezért az önkormányzattal 
szerződött szervezet az  intézményekben is kihelyezte a használt elem gyűjtőkonténereket. 
 
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretében a jogerős hatósági 
engedélyek alapján megtörtént a Szentgotthárd 0146/3. hrsz-ú területen lévő egykori 
törmeléklerakó rekultivációja. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
szerződést kötött a rekultivált hulladéklerakó monitoring kútjának mintázására a WESSLING 
Hungary Kft-vel. 2021-ben a mintavétel meghiúsult a kút szándékos eltömítése miatt, a 
figyelő kút kitakarításáról a SZET Szentgotthárdi Kft által gondoskodtunk, a soros 2022. évi 
mintavétel megtörtént. 
 
Hulladékradaros applikáción 4 db bejelentés történt önkormányzati tulajdonú területre 2021-
ben, ahonnan az illegálisan lerakott hulladékot el kellett szállítani és ártalommentes 
elhelyezéséről gondoskodni kellett.  
 
2021-ben önkormányzatunk a SZET Szentgotthárdi Kft-t megbízva több szeméttel teleszórt 
területet is tisztított (Hunyadi úti temető után, Rábafüzesi temető mellett, Széchenyi úton, 
Akasztó-dombon). 
 
A civilek koordinálásával és az oktatási intézmények, illetve a SZET Szentgotthárdi Kft. 
részvételével, valamint az önkormányzat eszköz támogatásával (hulladékgyűjtő zsákok, 
illetve kesztyűk), országos akciókhoz is csatlakozva hulladékgyűjtési akciók is zajlottak a 
város területén. Ezúton is köszönjük a munkálatokban résztvevők a segítségét.  
 
A Jakabházi Városszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel kötött megállapodás alapján a 8-as 
számú főútvonal megállapodással érintett szakaszán (Kodály Z. utca – Jakabháza 
közigazgatási határ közötti szakasza) folyamatosan gyűjtik az elszórt hulladékot. A 
kihelyezett 6 db hulladékgyűjtő (buszmegálló, illegális „autóspihenőkhöz”) ürítése szükség 
szerint, de legalább hetente történik. 2016-tól az Apátistvánfalva felé vezető út mentén elszórt 
hulladék összegyűjtésére is megállapodást kötöttünk az Őr-Nyék Alapítvánnyal, akik évi 
három alkalommal gyűjtik a fenti területen az elszórt hulladékot. A Brenner János Emlékhely 
Alapítvány pedig a rábakethelyi templomtól a zsidai Jó Pásztor kápolnáig vezető Brenner-
sétány mentén gondoskodik az elszórt hulladék folyamatos összeszedéséről. A Kultport-a 
Alapítvány a Rába és Lapincs folyó mindkét partján, a vasúti hídtól kezdve jobb parton a 
Fürdőnél lévő védmű végéig, a bal parton a vasúti hídtól az ipari terület kezdetéig fejezte ki 
szándékát az elszórt hulladék legalább évi 3 alkalommal történő összeszedésére. Ezúton is 
köszönjük valamennyi fenti szervezet munkáját. 
 
2. Levegőtisztaság védelemmel kapcsolatban: 
 
Regionális Légszennyezettség Mérőállomás: A projekt lényege egy Mosonmagyaróvártól 
Szentgotthárdig, a magyar–osztrák határ mentén húzódó, a levegő szennyezettségét figyelő 
monitoring hálózat kialakítása. Ez öt mérőállomás beszerzését és rendszerbe állítását továbbá 
a monitoring tevékenység (működtetés) 5 évig való finanszírozását jelentette. Szentgotthárdon 
az automata mérőállomást a Széchenyi István Általános Iskola udvarán helyezték el, 2013-
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ban. A mérőállomás biztosítja a város levegőminőségének folyamatos figyelését. A projekt 
2019-ben lezárult ugyan, de a kiépített rendszer továbbra is működik, a napi aktuális mérési 
adatok a https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg honlapon érhetőek el. 
 
Megoldandó problémát jelent a nem megfelelően gondozott, néha allergén növényekkel 
szennyezett ingatlanok rendbetétele (kaszálása). Szentgotthárd közigazgatási területén első 
fokon eljáró növényvédelmi hatóság külterületi ingatlanoknál a Vas Megyei Kormányhivatal 
Földhivatala, belterületi ingatlanoknál Szentgotthárd Város Jegyzője. 2015-től 
Szentgotthárdon a belterületi ingatlanok tisztántartásáról (kaszálásáról) a tulajdonosok, 
használók kötelesek május 15-ig, illetve szeptember 15-ig gondoskodni. Ha az ingatlan 
tulajdonosa, használója fenti kötelezettségét nem teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre való 
eredménytelen felhívást követően az elhanyagolt ingatlant a tulajdonos, használó költségére 
és veszélyére rendbe hozattathatja. A Közterület-felügyelői intézkedéseket a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 2021. évben 24 ingatlan tulajdonosát szólítottunk fel végzéssel a kaszálásra, 8 
külterületi ingatlan esetében a termőföld hasznosítási kötelezettség elmulasztása miatt tettünk 
jelzést a VMKH FFO Földhivatali Osztálya részére. 3 ingatlan esetében kényszer kaszálás 
elrendelésére is sor került. 
 
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálását kiemelt ingatlanok (parkok, kibővített 
városközpont zöld felületei) esetén a városi parkfenntartási megállapodás alapján a SZET 
Szentgotthárdi Kft. végzi, egyéb önkormányzati ingatlanok kaszálása pedig külön megbízások 
alapján történik évente két, vagy három alkalommal, illetve allergén növények megjelenése 
esetén. További segítséget jelentenek ebben a munkában a városrészeken található civil 
szervezetek: Brenner János Emlékhely Alapítvány, Farkasfa Jövőjéért Egyesület, Jakabházi 
Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület, Máriaújfaluért Egyesület, Szentgotthárd-Zsida 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, Zsidahegyi Faluszépítő Egyesület. Ezúton is köszönjük 
valamennyi fenti szervezet munkáját. 
 
Az avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet, rendeletünk 
engedi az avar és kerti hulladék nyílt téri égetését, de igen szigorú feltételekkel. Sajnálatos 
módon a kiskertekből az őszi időszakban tapasztalható a tartós füstöléssel zajló nedves 
biomassza tökéletlen égéssel való megsemmisítése. További figyelemfelhívó, tájékoztató 
kampány szükséges és az Idősebb Pochán Miklós Kertbarát Egyesület ráhatása a kiskerteket 
használók jogszabály követése érdekében. Folyamatosan figyelni kell a továbbiakban azt is, 
hogy van-e érvényben az adott területre tűzgyújtási tilalom elrendelve, az alábbi linken 
aznapi, aktualizált érvényes tűzgyújtás tilalmat lehet megtekinteni: 
http://erdotuz.hu/tuzgyujtasi-tilalom/.  
 
3. A vizek védelmével kapcsolatban: 
 
A vizek védelmével kapcsolatban az egyik legnagyobb veszélyforrást az élő vízfolyásokba 
kerülő szennyvíz jelenti. A Képviselő-testület 26/2004. (VIII. 27.) számú rendelete alapján 
2004. október 01-től az önkormányzat adóhatóságához talajterhelési díjat kell fizetni azoknak 
a kibocsátóknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna hálózatra nem kötöttek rá 
és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak.  

https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg
http://erdotuz.hu/tuzgyujtasi-tilalom/
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Szentgotthárd közigazgatási területén Farkasfa és Jakabháza városrészek szennyvízcsatorna-
hálózata még nem került kiépítésre, e településrészeken a megfelelő megoldásokat 
mihamarabb meg kell találni. Farkasfa esetében a kiépült máriaújfalui végpontra történő 
csatlakozás lehetősége a fajlagos igen magas költségek miatt nehezen megvalósíthatónak 
tűnik. Közben készülnek tervezői elképzelések még arról is, hogy esetleg Kondorfa – 
Csörötnek irányába lehetne a szennyvízvezetéket kiépíteni és Csörötnek felé csatlakozni a 
hálózatra.   
Jakabháza tekintetében rendelkezünk a Mélyépterv Infrastruktúra Kft. által készített 
tervdokumentációval. A meglévő tervek a városrész szennyvizét a regionális hálózatra 
vezetnék rá. Meggondolandó lenne a 2008-ban kialakított projekt koncepció szerint készített 
tervek átdolgozása azért, hogy a regionális rendszer kihagyásával közvetlenül a 
Szentgotthárd-Rábafüzesi hálózatra csatlakozzon a jakabházi hálózat.  
Tekintettel arra, hogy a költségek nagysága, a kiépítés nehézségei illetve Jakabháza esetén az 
alacsony lakosságszám miatt esély lehetne egyedi biológiai tisztításra is  
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása:  
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás nevében kiírt sikeres közbeszerzési 
eljárás eredményeképpen a társulás 2012-ben közszolgáltatási szerződést kötött a 
Szentgotthárd város és térsége területén a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére. A közszolgáltató a Lenti Hulladékkezelő Kft., 
elérhetőségei: Lenti Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Templom tér 9.) Tel.: 92/551-386, 
92/551-387, fax: 92/551-012, mobil: 30/701-77-97, e-mail: hulladekkezelo@lentihuke.hu. A 
közszolgáltatási szerződés határozott idejű volt, ezért szükség volt új szerződést kötni 
Közszolgáltatóval, a jelenlegi szerződés 2022. április 01. - 2027. március 31. közötti 
időszakra került megkötésre, a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, 
valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról 
rezsicsökkentéssel összefüggésben szóló 2013. évi CXIV. törvényben meghatározott 
árszabással. A vállalt ár és hatóságilag megszabott ár (természetes személyek esetén 
3.225.Ft/m3 + ÁFA = 4.096.- Ft/m3) közötti különbséget díjkompenzációban biztosította az 
Önkormányzat a közszolgáltatás biztosítása érdekében. Ez 2.808.- Ft/m3 + ÁFA = 3.566 Ft/m3 
összeget jelentett eddig, azaz bruttó 7.663.- Ft/m3 összeg volt 1 m3 szennyvíz begyűjtése, 
elszállítása, befogadása, tisztítása. Jelen előterjesztés szerint a Közszolgáltató tájékoztatása, 
beszámolója alapján tevékenységének végzése, az áprilisban meghatározott önköltségi ára 
tovább nőtt a befogadói és tisztítási díjak drasztikus emelkedése, az üzemanyag árak jelentős 
növekedése miatt, ezért további díjkompenzációt kér a Közszolgáltatás biztosítása érdekében 
a természetes személyek vonatkozásában 3.854.- Ft/m3 + ÁFA = 4.894.- Ft/m3. összeget 
határozva meg. A nem természetes személyek esetében kéri rendeletben a díj módosítását 
7.795.- Ft/m3 + ÁFA = 9.990.- Ft/m3 összegben érvényesíteni, a megállapított jelenlegi díj 
4.038.- Ft/m3 + ÁFA = 5.128.- Ft/m3. A közszolgáltató beszámolója jelen előterjesztés 3. 
számú mellékletében olvasható.  
 
A volt zsidahegyi leürítőtelep felszámolására a tulajdonos a környezetvédelmi hatóság 
határozatában előírt határidőkben és módon eleget tett. A területet az önkormányzat az Őr-
Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvánnyal  közösen megvásárolta. A területet az 
Egyesület önkormányzati támogatás nélkül gondozza. 

mailto:hulladekkezelo@lentihuke.hu
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4. Zöldterületek fenntartása és kezelése: 
 
A város területén lévő parkok fenntartásáról, a növényzet ápolásáról és az idényszerű 
növényvédelmi munkálatok elvégzéséről az önkormányzattal kötött parkfenntartási 
megállapodás alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. gondoskodik. A zöldterületek megfelelő 
fenntartását a nem megfelelő használatuk (rongálások, lopások, szemét elszórása stb.) is 
nehezíti a szélsőséges időjárás mellett. 
A biológiai úton lebomló szerves anyagú hulladék közül a települési hulladékban nagy 
mennyiségben jelenik meg a városi parkok, közterületek fenntartása során keletkező növényi 
hulladék. A parkfenntartási feladatokkal megbízott SZET Szentgotthárdi Kft. a fanyesedéket 
egy helyen gyűjti és mikor nagyobb mennyiség összegyűlt, akkor ledaráltatja, a fűnyesedéket 
pedig saját maga komposztálja egy központi helyen. A megnövekvő rezsi és energiaárak miatt 
átgondolandó a zöldfelületek nyírási számának csökkentése, a helyben komposztálás előtérbe 
helyezése. 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd - Máriaújfalui Hársas-tó fenntartási 
feladatait az önkormányzat látja el megbízási szerződések útján. A Hársas-tó környezetében 
az elmúlt évben a betelepült eurázsiai hódok okoztak problémákat, a sétautak mentén 
balesetveszélyessé váló megrágott, kidöntött fák miatt. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén 
is birtokba vehették a fürdőzők a Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tó strandját 
(strandszezon: 2021.06.15-2021.08.31), mivel a 2014-ben kiépült az ivóvízvezeték már 
biztosítja az ivóvízvételi-, illetve a zuhanyozási lehetőséget is és ezek hiánya már nem 
akadályozta a strand megnyitását. A keletkezett szennyvíz nyomóvezetéken történő elvezetése 
érdekében a szennyvíz átemelő kiépítése a soron következő feladat amit biztosítani szükséges. 
A Vas Megyei Horgászszövetség pályázata során padok, asztalok telepítése, 
mozgáskorlátozott stégek, sétány felújítási munkák, elektromos hálózat, WEB kamera 
rendszer kiépítése kezdődött meg. A 2021-es és az idei vízminták eredménye is azt mutatja, 
hogy a tó vize alkalmas a fürdőzésre. 
 
Még mindig problémaként jelentkezik a zöldterületek fenntartásával kapcsolatban, hogy az eb 
tulajdonosok nem mindig tartják be a kutyatartásra vonatkozó szabályokat. A kutyáikat 
tiltott területeken futtatják, illetve az ebek által okozott szennyeződéseket nem távolítják el. 
Ez azért veszélyes, mert ahol kisgyerekek is tartózkodnak (parkok, játszóterek), ott akár 
súlyos betegségek kialakulásához is vezethetnek. A helyi környezetvédelmi rendeletünk 
alapján az állat felügyeletét ellátó személy az állat sétáltatása, futtatása során köteles az ebek 
okozta szennyezés megszüntetésére alkalmas zacskót, vagy szennyezés megszüntetésére 
alkalmas egyéb eszközt magánál tartani és ezt a közterület-felügyelők felszólítására 
bemutatni. Az állat által okozott szennyeződés megszűntetése az állat felügyeletével 
megbízott személy kötelessége.  
 
5. Zajvédelem: 
 
2021-ben vendéglátóegység részére nem állapított meg hatóságunk zajkibocsátási 
határértéket, valamint nem indult eljárás hivatalunkban zajjal kapcsolatos bejelentés miatt.  
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6. Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja: 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46 – 47. §-nak 
figyelembevételével a képviselő-testület 2016. augusztusi testületi ülésén elfogadta a város új 
(felülvizsgált) környezetvédelmi programját. A környezetvédelmi programunk az alábbi 
linkre kattintva érhető el: 
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-koncepciok.html 
A környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Nemzeti Környezetvédelmi 
Program megújítását, illetve felülvizsgálatát követően kell felülvizsgálni. A 2015-2020. 
közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Környezetvédelmi Programot az Országgyűlés 27/2015. 
(VI.17.) számú OGY határozatával fogadta el, az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Programot 
(2021-2026) az OGY egyelőre még nem fogadta el. Véleményünk szerint a környezetvédelmi 
programunkat az NKP-5 elfogadását követően kell aktualizálni, felülvizsgálni. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem, az előterjesztést megtárgyalni, illetve a város környezeti állapotáról szóló beszámolót 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
 

     1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 
környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, 
szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 
tapasztalatokról szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja. 

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 
környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, 
szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 
tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolóval kapcsolatban az alábbi 
kiegészítéseket teszi: ........ 
 
Határidő:  
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 
Szentgotthárd, 2022. szeptember 05. 
                 
                                                 Huszár Gábor  

Polgármester 
Ellenjegyzés: 
Dr. Dancsecs Zsolt 
Jegyző 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-koncepciok.html
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Előterjesztés 1. számú melléklete 
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Előterjesztés 2. számú melléklete 
 

Szentgotthárd város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeleteivel kapcsolatos 
közterület-felügyelői intézkedések 2021. évben. 

 
Esemény megnevezése. 2021 év. 

  

Köztisztasági előírások  
 

  
 Kaszálás  47 alkalom   
• Írásbeli felszólítás 32 alkalom   

- belterület  24 alkalom    
- külterület         8 alkalom    

• szóbeli figyelmeztetés 15 alkalom   
- belterület 8 alkalom   
- külterületen 7 alkalom 

 Tűzgyújtással kapcsolatos figyelmeztetés  9 alkalom 
 HulladékRadar bejelentés:  4 alkalom 
 Reklámtábla kihelyezésének ellenőrzése:  10 alkalom  
 Kiadott közterület bontási engedélyek betartásának helyszíni 

ellenőrzése   
9 alkalom  

 Termelői piac és környezetének ellenőrzése:  hetente  
 Közlekedésre alkalmas területek burkolatának ellenőrzése 

(úthibák, sárfelhordás, stb.):  
24 alkalom  

 Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolvány 
jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése:  

14 alkalom  

 Lakossági lomtalanítással kapcsolatos ellenőrzés, Farkasfa. 2 alkalom  
 Lombtalanításból visszamaradt anyag ellenőrzése. Farkasfa  2 alkalom  
 Veszélyeztetés kutyával figyelmeztetés 11 alkalom  
 Kérelem jogosságának kivizsgálása  5 alkalom  
 Kutya sétáltatók ellenőrzése.  21  alkalom  
 Felszólítás ároktisztításra.   7 alkalom  
 Rendszám nélküli vagy üzemképtelen gépjárművekkel 

kapcsolatos intézkedés 
 9 alkalom  

 Zöldterületen parkolás figyelmeztetés  17 alkalom  
 Közterület foglalás szabályainak betárásának ellenőrzése.  21 alkalom  
 Ebtartás szabályainak ellenőrzése  11 alkalom  
 Kerti hulladék égetésével kapcsolatos szabályok ellenőrzése.   24 alkalom  
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Előterjesztés 3. számú melléklete 
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Tárgy: Bérlakás gazdálkodás ellenőrzése elnevezésű belső 
ellenőrzési jelentés elfogadása 

 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 
2022. szeptember 14-i ülésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2022. évi ellenőrzési terve alapján Szentgotthárd 
Város Önkormányzatára és a SZET Szentgotthárdi Kft.-re vonatkozóan a „Bérlakás 
gazdálkodás ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzés lefolytatásra került. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata az ellenőrzés idején 224 önkormányzati tulajdonban 
lévő lakással rendelkezett. 2013. január 1-től a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) 
önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés c.) pontja értelmében az önkormányzati tulajdonú 
bérlakások ingatlankezelője a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.. 
 
A vizsgálat célja a vonatkozó jogszabályi előírások, önkormányzati rendeletek alapján a 
bérlakás gazdálkodás rendszerellenőrzése volt. Ennek keretében átfogó képet kaptunk a 
bérlakás-gazdálkodási rendszer szabályozottságáról, működéséről; feltárva az esetleges 
hiányosságokat és ha szükséges, javaslatot téve a munkavégzés továbbfejlesztéséhez. 
 
Az ellenőrzés a téma szempontjából átfogó és sok mindenre kiterjedő volt. Az ellenőrzés a 
témával kapcsolatos javaslatot nem tett. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bérlakás gazdálkodás 
ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 
 
 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző 
  
 
 
Szentgotthárd, 2022. szeptember 5. 
 
 
         Dr. Dancsecs Zsolt 
          jegyző 
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2022. 
 

Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás 
 
 
 
Belső ellenőr 
Kovács Renáta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
Bérlakás gazdálkodás ellenőrzése 
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Iktatószám: SZT/3591-5/2022. 

Ellenőrzés száma: 06/2022. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 
Bérlakás gazdálkodás ellenőrzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2022. augusztus 31. 
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Ellenőrzést végző: Kovács Renáta 

Az ellenőrzés célja: 

• bérlakás-gazdálkodás szabályozottságának és a bérlakás-gazdálkodási rendszer 

működésének vizsgálata 

Az ellenőrzött szervezeti egység: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata 

 [Közszolgáltatási és településüzemeltetési csoport] 

Az ellenőrzés tárgya: Bérlakás gazdálkodás ellenőrzése 

Az ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

• dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata 

Vonatkozó jogi háttér: 

• Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2022. évi éves ellenőrzési terve, 

• a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 

Ellenőrzött időszak: 2022. év 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2022. július 18.; 2022. augusztus 2. 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

Gál József – Ügyvezető [SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.] 

Doncsecz András – Városüzemeltetési vezető 
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Megállapítások: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő 

rendeleteket alkotta: 

• A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet, 

• A lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször 

módosított 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotta: 

• Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások elidegenítésének 

szabályairól szóló 16/2000. (III.30.) önkormányzati rendelet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2022. július 1-i összesítő alapján 224 önkormányzati 

tulajdonban lévő lakással rendelkezett. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások 

ingatlankezelője a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) 

bekezdés c.) pontja értelmében a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő 

Kft. 

 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében 

meghatározott nyilvántartásokat a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

vagyongazdálkodási ügyintézője vezeti.  

 

Az említett 224 önkormányzati tulajdonú lakásból az ellenőrzés idején 13 lakás volt üres. 

 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján az 

önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadása az alábbi módokon történik: 

• szociális alapon bérbe adott, 

• költségelven bérbe adott, 

• munkakörhöz kapcsolódó önkormányzati bérlakás, 

• piaci alapon bérbe adott. 
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Az említett rendelet 2/A. § előírásainak megfelelően: 

„Szociális helyzete alapján jogosult önkormányzati lakásra az, akinek a családjában 

lakásigénylés esetén az igénylő és a vele együtt költöző családtagok, meglévő bérleti 

szerződés esetén a bérlő és a közös háztartásban élő családtagokat számítva az egy főre jutó 

havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori, kedvezmények nélkül számolt 

nettó minimálbér + 10.000,- Ft mértéket, továbbá nem rendelkeznek legalább ¼ tulajdoni 

arányban megfelelő és beköltözhető lakóingatlannal. Nem rendelkeznek továbbá nagy értékű 

személygépkocsival, egyéb, az előzőekben nem említett ingatlannal, kivéve a külterületi 

[szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, erdő művelési ágú] 

- és az özvegyi haszonélvezeti jogon alapuló haszonélvezettel terhelt ingatlant. Az egyéb 

ingatlan, vagy nagy értékű személygépkocsi esetén a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha 

ezen vagyontárgyak együttes értéke a 4.500.000.-Ft-ot meghaladja. Az elbírálás során 

előnyben kell részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat.” 

 

Az ellenőrzés idején szociális helyzete alapján 144 fő volt jogosult önkormányzati lakásra [a 

vagyoni helyzetre vonatkozóan 2022. március 31-ig benyújtott űrlapok alapján]. 

A szúrópróbaszerűen kiválasztott esetekben a szociális alapon bérbe adott lakások bérlői a 

jövedelmi helyzetüket a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 

2/A. § (7) bekezdésében meghatározott űrlap kitöltésével igazolták, a szükséges 

dokumentumokat csatolták.  

A jövedelmi határok 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében 

megállapított mértékétől több fő esetében tértek el 20%-kal [a lakások bérletéről szóló 

12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdése alapján].  

Az így bérbe adott önkormányzati lakások lakbérének megállapítása során a lakbérek 

megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) önkormányzati. rendelet 4. § (5) bekezdésében és 1. 

mellékletében meghatározottakat figyelembe vették. 

 

 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2/B. § (1) bekezdés 

előírásai szerint: 

„Költségelven bérbe adott lakásnak minősül az az eredetileg a 2/A. § alapján bérbe adott 

bérlakás, melynek bérlőjéről a 2/A. § (7) bekezdés szerinti éves felmérés során 

megállapítható, hogy megváltozott jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt szociális alapon már 
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nem jogosult a bérlakásra. Ebben az esetben a fennálló bérleti jogviszony a Rendelet 16. § (2) 

bekezdésében foglalt esetet kivéve a bérlő döntése alapján megszűnik, vagy a jelen szakaszban 

foglaltak szerint módosul.” 

Az ellenőrzés idején 26 főnek volt önkormányzati lakás költségelven bérbe adva [a vagyoni 

helyzetre vonatkozóan 2022. március 31-ig benyújtott űrlapok alapján]. 

Az így bérbe adott önkormányzati lakások lakbérének megállapítása során a lakbérek 

megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) önkormányzati. rendelet 4. § (6) bekezdésében és 1. 

mellékletében meghatározottakat figyelembe vették.  

 

 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2/C. § előírásai alapján: 

„Munkakörhöz kapcsolódóan lakás Szentgotthárd Város Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatában kötelezően és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges 

szakemberek elhelyezésére, az önkormányzat vagy a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás, vagy a Szentgotthárdon működő oktatási intézményekben foglalkoztatott 

pedagógusok, az egészségügyi alapellátásban és szakorvosi ellátásban dolgozók és a 

Rendőrség alkalmazásában lévő, a Szentgotthárdi Rendőrőrsön foglalkoztatott szakemberek 

elhelyezéséhez adható bérbe.” 

 

Az ellenőrzés idején 13 főnek volt önkormányzati lakás munkakörhöz kapcsolódóan bérbe 

adva [a vagyoni helyzetre vonatkozóan 2022. március 31-ig benyújtott űrlapok alapján]. 

A 13 főből 10 fő a lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 

5. § a) pontjában meghatározottak szerint fizeti a lakbért; 3 fő pedig az említett rendelet 5. § 

b) pont előírásai szerint. 

 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2/D. § előírásainak 

megfelelően: 

„Megüresedett, és nem szociális jelleggel és nem munkakörhöz kapcsolódóan bérbe adott 

lakásokat piaci viszonyok szerint lehet bérbe adni.” 

 

Az ellenőrzés idején 41 főnek volt piaci alapon önkormányzati lakás bérbe adva [a vagyoni 

helyzetre vonatkozóan 2022. március 31-ig benyújtott űrlapok alapján]. 
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Az így bérbe adott önkormányzati lakások lakbérének megállapítás során a lakbérek 

megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) önkormányzati. rendelet 1. mellékletében 

meghatározottakat figyelembe vették. 

 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés 

előírásainak megfelelően az ingatlankezelő a bérleti szerződéseket megkötötte; a lakbérek 

kiszámítása során a havi lakbér általános mértéke a 14/2019. (V.31.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott korrekciókkal az ellenőrzött esetekben módosításra került. 

A lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 12. § (4) bekezdés előírásainak megfelelő ellenőrzés 2022. 

évben az ellenőrzés idején folyamatosan zajlott. Az ellenőrzött időszakban 60 önkormányzati 

bérlakásban történt bérlemény-ellenőrzés. Az ellenőrzésről a bérlők tájékoztatva lettek.  

A bérlemény-ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyv készült, melynek során a bérlők 

közreműködőek voltak, elmondták a kéréseiket a lakások felújításával kapcsolatosan; 

legtöbben a nyílászárók és háztetők rossz állapotát említették. Ezenkívül több bérlakó is 

jelezte egyfajta szabályozás, házirend létrehozását az önkormányzati lakások esetében. Az 

ellenőrzött esetekben a bérleményleltár szerinti lakás berendezési tárgyak megvoltak. A 

lakásokat rendeltetésszerűen használták a bérlők.  

  

Lakáskiutalások 

2022. év I. félévében 12 db lakást utaltak ki, melynek keretében szociális, munkakörhöz 

kötött és piaci lakásbérleti szerződéskötés történt.  

Az ellenőrzés idején 16 fő várt arra, hogy szociális alapon önkormányzati bérlakást kapjon. A 

16 főből 5 fő piaci alapon bérel önkormányzati bérlakást, 1 fő pedig munkakörhöz kötött 

lakásban él. További 5 fő albérletben lakik, 5 fő pedig családtagokkal együtt él.   

 

Lakáscsere 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés 

kimondja: 

„Lakáscsere a „minőségi csere”, melynek során a Rendelet 2/A. és 2/B. § szerinti lakás 

bérlője a bérlő érdekkörében felmerült okból másik méretű, másik komfortfokozatú, másik 

szobaszámú, vagy bármilyen egyéb ok miatt a Bérlő számára kedvezőbb bérlakás bérlőjévé 

válik. A minőségi lakáscsere előfeltétele a Bérlő részéről benyújtott és a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal által nyilvántartásba vett ajánlat, továbbá a bérlemény bérleti 
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díjának, egyéb tartozásainak maradéktalan megfizetése és ennek igazolása, továbbá a jelen 

Rendeletben a Bérlőre előírt kötelezettségek maradéktalan teljesítése. Amennyiben a bérlő, 

illetve a vele együtt lakó a bérleményben szándékos rongálást követett el, úgy abban az 

esetben sem jogosult minőségi lakáscserére. A csere a Bizottság döntése alapján lehetséges.” 

2022. évben 4 fő [2 bérlő esetében minőségi lakáscsere teljesült, 2 család esetében ingatlan 

eladás miatt minőségi lakás kiutalása történt] esetében került sor lakáscserére.  

Az ellenőrzött időszakban további 18 fő várt minőségi lakáscserére.  

 

Lakásbérlet megszűnése 

2022. évben a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 14. § 

előírásai szerint 6 főnek szűnt meg a lakásbérleti jogviszonya; többségében haláleset miatt. 

 

Lakások elidegenítése 

Erre vonatkozóan Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások 

elidegenítésének szabályairól szóló 16/2000. (III.30.) önkormányzati rendelet tartalmaz 

előírásokat.  

2022. évben lakás elidegenítésére nem került sor.  

 

Önkormányzati bérlakások bérleti díjának kimutatása piaci- illetve szociális alapon 

 

Sorszám Cím m2 komfort 
fokozat 

lakbér  
piaci/hó 

lakbér 
szociális/hó különbözet/hó 

1. Ady E. u. 6. ttr. 7. 38 ÖK 61 000 11 324 49 676 

2.  Árpád u. 2/B I/5. 55 ÖK 70 000 13310 56690 

3. Árpád u. 2/B II/8. 55 ÖK 88 500 13 310 75 190 

4. Árpád u. 2/C III/10 52 ÖK 59 800 12 584 47 216 

5.  Árpád u. 9/B III/10 51 ÖK 58 650 12 342 46 308 

6.  Árpád u. 9/A III/9. 55 ÖK 57 750 13 310 44440 

7. Árpád u. 9/B IV/13. 51 ÖK 86 000 12 342 73658 

8. Árpád u. 11. III/10. 59 ÖK 61 950 14 247 47703 

9. Deák F. u. 4. fsz. 9. 42 K 26 334 8 652 17682 

10. Deák F. u. 6. fsz. 3. 25 FK 6 175 2 175 4000 

11. Deák F. u. 16. fsz.1. 62 ÖK 65 100 15 004 50096 

12.  Deák F. u. 16. I/7. 66 ÖK 72 864 15 972 56892 



10 
 

13.  Deák F. u. 16. I/10. 42 ÖK 50 232 10 164 40068 

14. Farkasfai u. 7. 76 K 69 920 15 656 54264 

15.  Hunyadi u. 3/A I/2. 32 ÖK 39 744 9 536 30208 

16.  Gárdonyi u. 3. I/4. 61 K 81 000 12 566 68434 

17. József A. u. 1. fsz. 43 K 26 961 8 858 18103 

18. József A. u. 4. fsz. 5. 38 FK 9 386 3 306 6080 

19. József A. u. 29. fsz. 1. 51 K 52 428 10 506 41922 

20. Kossuth L.u. 15. fsz. 2. 62 K 62 744 12 772 49972 

21.  Mártírok u. 1. II/8. 44 ÖK 54 296 13 112 41184 

22. Mártírok u. 1. IV617. 44 ÖK 54 296 13 112 41184 

23.  Mártírok u. 6/A fsz.2. 73 ÖK 80 300 21 900 58400 

24.  Máriaújfalui u. 87. 76 K 48 000 15 656 32344 

25.  Szabadság tér 2. I/4. 53 ÖK 70 000 12 826 57174 

26. Szabadság tér 3. III/11. 53 ÖK 55 650 12 826 42824 

27. Szabadság tér 4. III/12. 53 ÖK 61 000 12 826 48174 

28.  Szabadság tér 4. IV/15. 53 ÖK 57 610 12 826 44784 

29. Széchenyi u. 5. fsz. 2. 51 K 32 000 10 506 21494 

30. Széchenyi u. 21. I/6 40 K 55 000 8 240 46760 

31. Széll K. tér 14. I/5. 78 ÖK 81 900 18 876 63 024 

32. Széll K. tér 16. ttr. 1. 26 ÖK 33 488 7 748 25740 

33.  Széll K. tér 16. ttr. 2. 24 K 18 908 4 944 13964 

34.  Széll K. tér 16. ttr. 3.  28 ÖK 51 000 8 344 42656 

35.  Széll K. tér 17. fsz. 4. 45 K 41 010 9 270 31740 

36. Széll K. tér 18. III/21. 51 K 49 266 10 506 38760 

37.  Széll K. tér 19. fsz. 1. 39 K 27 957 10 023 17934 

38. Széll K. tér 19. I/3. 67 ÖK 42 009 19 966 22 043 

39. Széll K. tér 20. ttr. 21. 40 ÖK 66 000 11 920 54080 

40. Széll K. tér 20. ttr. 22. 48 ÖK 66 240 14 304 51936 

41. Széll K. tér 20. ttr.23. 48 ÖK 66 240 14 304 51936 

              

Összesen:       2 218 708 491 971 1 726 737 

Éves össz:        26 624 496 5 903 652 20 720 844 
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Mint ahogy a táblázat adataiból is látható, a piaci alapon bérbeadott 41 db önkormányzati 

lakás bérleti díja havonta 2 218 708 Ft. Ha ezen lakásokat szociális alapon adnák bérbe, a 

bérleti díj összege havonta csak 491 971 Ft lenne. Éves szinten közel 21 mFt-tal több bevétel 

mutatható ki így, hogy a lakásokat piaci alapon adják bérbe.  

 

2022. év I. félévi felújítások, karbantartások 

 

A 2022.01.01. – 2022.06.30. között végzett kiemelt karbantartásokat, felújításokat az alábbi 

táblázat adatai szemléltetik: 

 

Lakások megnevezése Munka megnevezése Bekerülési költség (Ft) 
Széll K. tér 8. I/4. üres lakás felújítása 124 980 
Széll K. tér 14. I/7. üres lakás felújítása 91 442 
Mártírok út 1. III/11. üres lakás felújítása 1 319 622 
Árpád út 2/B II/8. üres lakás felújítása 2 057 071 
Széchenyi út 21. fsz.2. üres lakás felújítása 2 082 352 
Gárdonyi út 3. I/4. üres lakás felújítása 1 944 334 
Rákóczi út 5. II/6. nyílászáró csere 1 410 867 
Május 1. út 2. fsz. 1. üres lakás felújítása 2 836 239 
Május 1. út 2. fsz. 3. üres lakás felújítása 1 159 686 
Deák F. u. 4. I/12. üres lakás felújítása 607 611 
Árpás út 4/A I/5. részleges felújítás 371 524 
Árpás út 9/B fsz. 1. üres lakás felújítása 76 443 
Hunyadi út 3. I/3. kazáncsere 1 133 044 
Deák F. u. 4. I/16. üres lakás felújítása 254 620 
Összesen:   15 469 835 

 

 

A 2022.01.01. – 2022.06.30. között végzett kisebb karbantartásokat, felújításokat az alábbi 

táblázat adatai szemléltetik: 

 

Költségnemek Bekerülési költség (Ft) 
Anyagköltség 3 380 904 
Bérek + járuléka 2 739 583 
Igénybevett szolgáltatás 1 519 668 
Általános költség 1 459 342 
Összesen: 9 099 497 
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A 146/2014. (VI.25.) Képviselő-testületi határozat kimondja, hogy: „az önkormányzati 

lakások bérbeadásából a SZET Szentgotthárdi Kft-hez befolyó lakbérek 1/3-át kötelezően 

lakás felújítási célra kell elkülöníteni”.  

2022. év első félévében több lakás is felújításra került mind részben vagy egészben. 

A SZET Szentgotthárdi Kft. 2022.01.01-2022.12.31. között a lakbér tervezett éves bevétele 

53.614.128,-Ft, ez félévre számolva 26.807.064,- Ft.  

2022.01.01 és 2022.06.30. között a lakás karbantartásra-felújításra fordított összeg 

[24.569.332,-Ft kifizetés] az éves lakbér bevétel terhére történt.  

A fenti lakbér bevételből lakás karbantartásra – felújításra fordítandó összeg 17.871.376,-Ft 

lett volna. 

 

Önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, és közös költségének alakulása 

A 241/2005. (VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat 1. pontja alapján az önkormányzati 

tulajdonú bérlakásokban lakók lakbérhátralékáról a naptári negyedévet követő második hónap 

testületi ülésén köteles beszámolni az ingatlanok kezelője. 

2013. január 1-től az önkormányzati tulajdonú bérlakások ingatlankezelője, a SZET 

Szentgotthárdi Kft. 

 

A lakók bérleményhasználattal összefüggő fizetési kötelezettségeinek egyik tétele a lakbér-, 

és közös költség, melyet a bérlők – a SZET Szentgotthárdi Kft. által névre szólóan, a 

Szentgotthárdi befizetendő összeg feltüntetésével rendelkezésükre bocsátott – „sárga 

csekken”, vagy a SZET Szentgotthárdi Kft. számlájára történő banki utalással teljesíthetnek.  

 

Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók SZET Szentgotthárdi Kft. felé fennálló 

lakbér-, és közös költség-hátralékát az alábbi táblázat mutatja be [2022. június 30-i időpont 

szerint]: 

Megnevezés Lakbér-, és közös költség hátralék 
Összeg (Ft) Bérlő (fő) 

0-3 havi tartozása van 2 276 268 32 

4-12 havi tartozása van 1 873 704 12 

éven túli tartozása van 4 934 088 12 

Összesen: 9 084 060 56 
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Az összehasonlíthatóság érdekében a 2021. december 31. időpont szerinti adatok: 

 

Megnevezés Lakbér-, és közös költség hátralék 
Összeg (Ft) Bérlő (fő) 

0-3 havi tartozása van 1 583 737 48 

4-12 havi tartozása van 1 695 218 12 

éven túli tartozása van 6 410 952 10 

Összesen: 9 689 907 70 
 

 

2021. december 31-i állapot szerinti adatokkal összehasonlítva megállapítható, hogy a 

lakbérhátralékosok száma 2021. decemberről 2022. júniusra 70 főről 56 főre (20%-kal) 

csökkent [ezen belül a 0-3 havi tartozók száma 48 főről 32 főre (13,6%-kal) csökkent; a 3 

hónapon túli, 1 éven belüli tartozók száma nem változott; míg az egy éven túli tartozók száma 

10 főről 12 főre (20%-kal) nőtt].  

Az összes tartozás összege 2021. decemberről 2022. júniusra 605 847 Ft-tal csökkent. 

 

Vízdíj-hátralék 

A tiszta önkormányzati tulajdonú társasházaknál és a vegyes tulajdonú 32 társasház esetében 

a vízóra-leolvasás 2021. december 4-5-én történt meg. Mivel évente egyszer történik a 

leolvasás, így a 2021. évi adatok alapján mutatom be a hátralékok alakulását. 

Az alábbi táblázat a 2021. december 31-én a SZET Kft-nél fennálló vízdíj hátralékot mutatja: 

 

Megnevezés Vízdíj hátralék 
Összeg (Ft) Bérlő (fő) 

0-3 havi tartozása van 119 624 12 

4-12 havi tartozása van 417 147 10 

éven túli tartozása van 1 186 293 11 

Összesen: 1 723 064 33 
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Hátralékok behajtásával kapcsolatos eljárásrend 

A SZET Szentgotthárdi Kft. 2022. június 30-ig az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban 

lakók lakbér-, és közös költségének, illetve vízdíj-hátralékának rendezése céljából 16 

bérlőnek és 8 jogcím nélküli lakáshasználónak küldött ki fizetési felszólítást. Ennek hatására 

tartozásukat többen befizették, illetve részletfizetéssel próbálják rendezni azt.   
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Megállapítások összefoglalása: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályokban foglalt 

felhatalmazás alapján a bérlakás gazdálkodáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeleteket 

megalkotta.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata az ellenőrzés idején 224 önkormányzati tulajdonban 

lévő lakással rendelkezett, melyek ingatlankezelője [2013. január 1-től] a SZET 

Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft [a lakások bérletéről szóló 12/2001. 

(III.29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés c.) pontja értelmében]. 

 

A vonatkozó önkormányzati rendelet előírásai alapján az önkormányzati tulajdonban lévő 

lakások bérbeadása négyféle módon [szociális alapon, költségelven, munkakörhöz 

kapcsolódóan, piaci alapon] történik. A bérbeadásra vonatkozó különféle előírások 

megvalósulása az ellenőrzött időszakban biztosított volt.   

A lakáscsere, a lakásbérlet megszűnése, a lakások elidegenítése során a vonatkozó jogszabály, 

önkormányzati rendelet előírásai az ellenőrzött esetekben ugyancsak megvalósultak. 

 

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások ingatlankezelője a SZET Szentgotthárdi Kft. az 

ellenőrzött időszakban készített el a lakók lakbér-, közös költség és vízdíjhátralékáról. 

Mindezekből megállapítható, hogy az említett hátralékok behajtása nehézkes, de az 

ingatlankezelő likviditásának megőrzése miatt viszont mindenképp fontos.  

 

Javaslat: 

Ez az ellenőrzés nem elsősorban a bérlakás gazdálkodás eredményességének, hanem inkább a 

szabályozottságának- és a szabályok betartásának vizsgálatára irányult. A törvényi 

előírásokban meghatározott szabályozottság megfelelő, a bérlakásokkal kapcsolatosan 

létrehozott rendszer megfelelően működik. Ami az igazi problémákat okozza, az a bérlői 

oldalon tapasztalható nem megfelelő hozzáállás – ez azonban nem volt a vizsgálat tárgya. 

Mindezekre tekintettel a témával kapcsolatos javaslattal nem élek. 

 

 

Szentgotthárd, 2022. augusztus 31. 
 
 Kovács Renáta 
 belső ellenőr 

 



Tárgy: Felügyeleti ellenőrzés elnevezésű belső ellenőrzési jelentés 
elfogadása 

 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 
2022. szeptember 14-i ülésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2022. évi ellenőrzési terve alapján a Rendelőintézet 
Szentgotthárd intézmény „Felügyeleti ellenőrzésére” került sor. 
 
A vizsgálat célja a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a Rendelőintézet Szentgotthárd 
intézmény szabályszerűségi ellenőrzése volt. Ennek keretében átfogó képet kaptunk az 
intézmény működéséről, és tevékenységéről; feltárva az esetleges hiányosságokat és ha 
szükséges, javaslatot téve a munkavégzés továbbfejlesztéséhez. 
 
Az ellenőrzés a téma szempontjából átfogó és sok mindenre kiterjedő volt. Az ellenőrzés a 
témával kapcsolatos javaslatot tett, melyet a BE-04/2022. számú jelentésben leírtak indokolnak. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd 
„Felügyeleti ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat 
elfogadja. 
 
 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző 
  
 
 
Szentgotthárd, 2022. szeptember 5. 
 
 
         Dr. Dancsecs Zsolt 
          jegyző 
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2022. 
 

Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás 
 
 
 
Belső ellenőr 
Kovács Renáta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
Felügyeleti ellenőrzés [Rendelőintézet Szentgotthárd] 
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Iktatószám: SZT/2468-5/2022. 

Ellenőrzés száma: 04/2022. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 
Felügyeleti ellenőrzés 

[Rendelőintézet Szentgotthárd] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2022. június 10. 
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Ellenőrzést végző: Kovács Renáta 

Az ellenőrzés célja: 

• előírások betartásának megvalósulása 

Az ellenőrzött szervezeti egység: Rendelőintézet Szentgotthárd  

Az ellenőrzés tárgya: humánerőforrás gazdálkodás, pénzügyi gazdálkodás, működés vizsgálata 

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

• dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata 

Vonatkozó jogi háttér: 

• Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2022. évi éves ellenőrzési terve, 

• a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 

Ellenőrzött időszak: 2021. év - 2022. év 04.30. 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2022. május 11.; 2022. május 31. 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

Dr. Klósz Beáta – Intézményvezető 
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Megállapítások: 

 

Szabályozottság 

 

Intézményi dokumentáció 

Az intézményi dokumentáció meglétét az 1997. évi CLIV. törvény, és az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján vizsgáltam. 

 

Működési engedély 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (1) bekezdése alapján: 

„Egészségügyi szolgáltatás – a 108/A. §-ban foglalt kivétellel – kizárólag az egészségügyi 

államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában, az abban meghatározottak 

szerint kezdhető meg, illetve folytatható.” 

A Rendelőintézet Szentgotthárd VA-02/NEO/0481-2/2022. számú határozattal kiadott, 2022. 

február 7-én kelt működési engedéllyel rendelkezik.  

 

Alapító okirat 

A 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (1) illetve (2) bekezdés előírásainak megfelelően: 

„(1) Az Országgyűlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv alapításáról 

jogszabályban, más alapító szerv által alapított költségvetési szerv esetén alapító okiratban kell 

rendelkezni. Jogszabállyal alapított költségvetési szerv esetén – a jogszabályban megjelölt 

alapítási időpontot megelőzően – a költségvetési szerv alapításáról alapító okiratot is ki kell 

adni.  

(2) Az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv – az Országgyűlés vagy a 

Kormány által alapított költségvetési szerv alapító okiratát és annak módosítását az irányító 

szerv, minisztérium, a Miniszterelnöki Kormányiroda és a kormányzati főhivatal alapító 

okiratát és annak módosítását a miniszterelnök – adja ki a kincstár által rendszeresített 

formanyomtatvány alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására jogosult személy e 

tevékenységében nem helyettesíthető.” 

 

A Rendelőintézet Szentgotthárd Alapító Okiratát Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az 5/2018. sz. képviselő-testületi határozatával fogadta el. Az intézmény 

alapításának dátuma: 1996. január 1. Az ellenőrzés idején a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt (2018. február 7-én kelt) Alapító okirat száma: Szt/368-2/2018. 
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Szervezeti és Működési Szabályzat 

A 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdés előírásainak megfelelően: 

„A költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti és 

működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a 

költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti egységek 

ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni.” 

 

A Rendelőintézet Szentgotthárd Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen kidolgozott, a 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében előírt elemeket tartalmazza.  

 

Házirend 

Az intézmény Házirendje a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét [2. sz. melléklet] 

képezi. A Házirend az egész intézményre vonatkozik; a betegfogadással, a dolgozók jogaival 

és kötelezettségeivel kapcsolatos előírásokat tartalmazza. 

 

 

Gazdálkodás szabályozottsága 

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (3) bekezdés, továbbá az államháztartás 

számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően 

a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezett Számviteli Politikával, melynek 

hatálya kiterjedt a Rendelőintézet Szentgotthárd intézményre is. A számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény 14. § (5) bekezdésben foglalt szabályzatokkal [Eszközök és források leltárkészítési 

és leltározási szabályzata; Eszközök és források értékelési szabályzata; Pénzkezelési 

szabályzat] ugyancsak a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezett, hatályuk 

kiterjedt az ellenőrzött intézmény gazdálkodási feladataira is. 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. §, továbbá az államháztartás számviteléről szóló 

4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdés előírásainak megfelelően a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezett Számlarenddel, melynek hatálya kiterjedt a 

Rendelőintézet Szentgotthárd intézményre is. 

A fentiekben nevezett szabályzatokra vonatkozóan az alábbi táblázat adatai szolgáltatnak 

információkat: 
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Szabályzat megnevezése Hatályos 
Számviteli politika 2019.01.01-től 
Leltárkészítési és leltározási szabályzat 2019.01.01-től 
Eszközök és források értékelési szabályzata 2019.03.17-től 
Pénzkezelési szabályzat 2020.01.01-től 
Számlarend 2019.01.01-től 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatai közül az ellenőrzött időszakban 

az alábbi szabályzatok hatálya terjedt ki az ellenőrzött intézményre: 

Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés rendjének szabályzata 2020.01.01-től 

Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának 
szabályzata 

2020.01.01-től 

 

Az intézmény az ellenőrzés idején az alábbi szabályzatokkal rendelkezett még: 

 

Szabályzat megnevezése Hatályos 
Közalkalmazotti szabályzat 2017. 
Béren kívüli juttatások szabályzata 2021. 
Adatkezelési szabályzat 2018. 
Iratkezelési szabályzat 2004. 
Kockázatkezelési szabályzat 2021. 
Szervezeti integritást sértő események  
kezelésének eljárásrendje 2022. 

Infekciókontroll 2019. 
Hulladékgazdálkodási szabályzat 2015. 
Munkahelyi kockázat értékelés 2017. 
Munkavédelmi szabályzat 2015. 
Tűzriadó terv 2014. 
Tűzvédelmi szabályzat 2015. 
Munkahelyi sugárvédelmi szabályzat 2021. 
Covid-19 oltópont működési rend 2021. 

 

 

Az intézmény működésének összhangja a fenntartói döntésekkel 

A vizsgált időszakban Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

intézmény tekintetében nem hozott határozatot. 
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Intézményi gazdálkodás vizsgálata 

Az intézmény gazdálkodását, a pénzügyi és szakmai felügyeletét, az irányítását a fenntartó 

végzi. Az intézmény a meghatározott pénzügyi folyamatokat a fenntartó és a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek csoportja utasításai 

alapján látja el. Az intézmény folyamatos kapcsolatban áll a fenntartóval, beszámol az elvégzett 

feladatokról, jelzi a feladatellátás során kialakult problémákat, és együttműködik azok 

megoldásában.  

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője (vagy helyettese) gyakorolja 

a kötelezettségvállalás, a szakmai teljesítés igazolás és az utalványozás jogát.  

A kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzésére a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek csoportjának köztisztviselője 

jogosult.  

Az intézmény vezetője önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.  

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek 

csoportja külön főkönyvi könyvelésben gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően 

elkülönüljenek az intézmény gazdasági eseményei egymástól.  

Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik.  

 

Az intézmény 2021. évi [2021.01.01. – 2021.12.31.] bevételeit és kiadásait a jelentéshez csatolt 

1. sz. melléklet adatai szemléltetik. 

 

Az intézmény 2021. évi kiadásainak és bevételeinek megoszlását a következő diagramok 

szemléltetik: 
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Mint ahogy a diagram adataiból is látható, 2021. évben az intézmény a kiadások közül a 

személyi juttatásokra [58%], és a dologi kiadásokra [31%] fordított a legtöbbet. A dologi 

kiadásokon belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások [56 418 087 Ft, amely nagy 

arányban a külső szerződött szakorvosok által kiállított számlák teljesítését takarja], a szakmai 

anyagok beszerzése [16 008 394 Ft] és az egyéb szolgáltatások [6 771 455 Ft, amely a posta-, 

és bankköltséget, a szemétszállítás költségét, a vizsgálati anyagok szállítását, a veszélyes 

anyagok szállítását, a mosatás költségét, a ClearWater Kft-nek fizetett költségeket foglalja 

magába] teljesítésének költsége a legkiemelkedőbb. 
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A diagram adatai is tükrözik, hogy a 2021. évi bevételek közül a társadalombiztosítási alapból 

kapott egyéb működési bevételek nagysága a legjelentősebb [59%]. De jelentős arányt képvisel 

még az irányító szervtől kapott támogatás [23%] nagysága is. 

 

Ügyiratkezelés 

 

Az intézmény rendelkezik Iratkezelési Szabályzattal. Az említett szabályzat 1999. január 1-jén 

lépett hatályba. Az ellenőrzés idejéig 2 alkalommal módosították [2001.09.27-i; 2004.07.06-i 

dátummal].  

Az intézményben az iktatást a munkaügyi ügyintéző, távolléte esetén a gazdasági ügyintéző 

végzi. Az intézménybe érkezett (érkezés napján), illetve azon belül keletkezett iratok a vizsgálat 

idején iktatásra kerültek. Az iktatás iktatókönyvbe történő bevezetéssel, naptári évenként újra 

kezdődő sorszámos rendszerben történik. Ezen belül alapszámos, gyűjtőíves módszer 

alkalmazásával [az ellenőrzött időszakban 10 csoportban határozták meg az alapszámokat]. Az 

év folyamán beérkező/kimenő és folyamatos sorszámon nyilvántartásba vett iratokat a 

beérkezés/kiküldés sorrendjében alapszámok szerint külön iratrendezőben gyűjtik. Az 

iratrendező elején tárgymutatót vezetnek, amely tartalmazza a dátumot, az iktatószámot, a 

címzett/feladó megnevezését, és az ügyirat tárgyát.  

Az egyazon ügyben érkezett/kimenő irat esetében alszámot képeznek.  

Az ellenőrzött esetekben a beérkezett iratokon az iktatószámot feltüntették, ezt az 

iktatókönyvben is szerepeltették. Az érkezés napját csak az iktatókönyvben rögzítették.  

Az ellenőrzött időszakot megelőző 3 év iratai a gazdasági irodában találhatóak, a korábbi évek 

iratai pedig az intézmény irattárában. 

2021. évben az intézményben 503 db, 2022.04.30-ig 187 db iratot iktattak.  

Az iktatókönyv zárása év végén (2021. december 31.) megtörtént.  

Meghívó, közlöny, sajtótermék és reklámcélú kiadvány nem került iktatásra a vizsgált 

időszakban.  

Az intézmény Iratkezelési Szabályzatának 2. sz. mellékletében foglalt előírások alapján: 

„Az iratok selejtezését felelős személy irányítása mellett legalább 5 évenként kell elvégezni.”  

 

Az intézményben az ellenőrzött időszakban nem volt selejtezés. Legutolsó alkalommal 2016. 

évben történt meg az iratok selejtezése. Az erről készült jegyzőkönyv az ellenőrzés idején 

rendelkezésemre állt. A megsemmisítendő iratanyagot az intézménytől a Hozd ide – Papír - 
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Hulladék Kft. vette át 2017. február 10-én és gondoskodott annak zárt rendszerben történő 

megsemmisítéséről.  

 

Munkaerő-gazdálkodás 

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony létrehozása 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (1) bekezdése alapján: 

„Az egészségügyi szolgálati jogviszony egészségügyi szolgálati munkaszerződéssel jön létre.” 

 

Az alábbi táblázat adatai a 2021. évben és a 2022. év 04.30-ig keletkezett jogviszonyokat 

szemlélteti: 

 

Munkakör Rendelés Belépés ideje Írásbeli  
tájékoztatás 

Alkalmassági  
vizsgálat 

Erkölcsi  
bizonyítvány 

általános  
asszisztens belgyógyászat 2021.01.01 2021.01.04 2021.02.17 2020.11.16 

[érvényes: 90 nap] 
általános  
asszisztens 

belgyógyászat -  
szívultrahang 2021.04.19 2021.04.19 2021.04.19 2021.04.13 

[érvényes: 90 nap] 
általános  
asszisztens 

belgyógyászat -  
szívultrahang 2021.11.01 2021.11.02 2021.10.28 2021.09.03 

[érvényes: 90 nap] 

szakorvos szemészet 2021.05.06 
2021.05.06 

[átvette: 
2021.05.27.] 

2020.08.11 
[érvényességi 
ideje: 1 év] 

--- 

szakorvos ideggyógyászat 2021.05.21 2021.05.21 
2020.09.14 

[érvényességi 
ideje: 1 év] 

--- 

szakorvos fül-orr-gégészet 2021.06.01 2021.06.03 2021.04.29 --- 

szakorvos belgyógyászat -  
szívultrahang 2022.02.07 2022.02.07 2020.07.08 --- 

 

A táblázatban feltüntetett jogviszonyok esetében megállapítható, hogy az egészségügyi 

szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) 

Korm.rendelet 6. §-ban foglaltaknak megfelelően az egészségügyi szolgálati munkaszerződést 

írásba foglalták, azok az említett jogszabály 6.§-ban meghatározott elemeket tartalmazzák.  

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (3) bekezdése alapján: 

„Egészségügyi szolgálati jogviszony olyan büntetlen előéletű és cselekvőképes személlyel 

létesíthető, aki megfelel az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti egészségügyi 
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tevékenység végzésére jogszabályban előírt feltételeknek, és aki nem áll kamarai kizárás etikai 

vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt.” 

 

Továbbá a 2020. évi C. törvény 2. § (10) bekezdése kimondja: 

„Az egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal 

igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a (4) és (5) bekezdés szerinti 

büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn kizáró okok. A munkáltató 

felhívására az egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági 

bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely az 

egészségügyi szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.” 

 

A vizsgált időszakban a büntetlen előéletet igazoló érvényes erkölcsi bizonyítvány, mint 

általános alkalmazási feltétel az általános asszisztens munkakörök esetében biztosított volt. A 

szakorvosok esetében azért nem került igazolásra, mivel ők részmunkaidőben végzik a 

Rendelőintézet Szentgotthárd intézménynél a tevékenységüket. Főállásban a szombathelyi 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban dolgoznak, ahol az erkölcsi bizonyítvány hiányában 

nem láthatnák el tevékenységüket.  

 

Egészségügyi alkalmasság 

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 

20. § (2) bekezdése alapján: 

„Az egészségügyi tevékenység megkezdése előtt az egészségügyi dolgozó előzetes alkalmassági 

vizsgálaton, az egészségügyi szolgáltató rendelkezése szerinti gyakorisággal pedig időszakos 

alkalmassági vizsgálaton vesz részt.” 

 

Az ellenőrzött időszakban az alkalmassági vizsgálat egy esetben helytelenül csak a 

munkavégzés megkezdését követően történt meg. A jövőben a munkaköri alkalmassági 

vizsgálatokat a 2003. évi LXXXIV. törvény 20. § (2) bekezdés előírásainak megfelelően az 

egészségügyi tevékenység megkezdését megelőzően kell elvégezni. 

 

Írásbeli tájékoztatás 

Az 528/2020. (XI.28.) Korm.rendelet 11. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő írásbeli 

tájékoztatást az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók a szemész szakorvos kivételével 

határidőn belül megkapták.  
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Munkaköri leírás 

A munkáltató a munkaköri leírásban köteles rögzíteni (felsorolni) az egészségügyi dolgozó által 

a munkakörében ténylegesen elvégzendő munkafeladatokat. Az ellenőrzött időszakban belépő 

egészségügyi dolgozók közül valamennyi rendelkezett munkaköri leírással, melynek tartalmát 

megismerték, személyükre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezően elismerték, 1 példányát 

átvették. Mindezeket aláírásukkal is igazolták.  

 

Biztosítotti jogviszonyra vonatkozó bejelentés 

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 

2019. évi CXXII. törvény 66. § (2) bekezdése kimondja: 

„A foglalkoztató a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségét az Art.-ban 

foglaltaknak megfelelően az állami adóhatóságnak teljesíti.” 

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 3. pontja alapján: 

„A munkáltató és a kifizető (ideértve a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, a 

Tbj. 4. § 2. pontja szerinti egyéni vállalkozót és a biztosított mezőgazdasági őstermelőt, és a 

Tbj. 87. §-a szerinti kötelezettet is), valamint a Tbj. 68. § (2) és (3) bekezdése és a Tbj. 85. § 

alapján eljáró szerv - a munkáltató, kifizető adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, 

székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának 

közlésével - az állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra 

rendszeresített nyomtatványon bejelenti az általa foglalkoztatott biztosított családi és utónevét, 

adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a 

biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti munkaidejét, a FEOR-számát, a TAJ számát. Ha a 

biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, 

anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni. A 

bejelentést 

3.1. a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a 

foglalkoztatás megkezdése előtt, álláskeresési támogatás esetén a támogatást megállapító 

határozat jogerőre emelkedését követő tíz napon belül, illetve ha a biztosítás elbírálására 

utólag kerül sor, legkésőbb a biztosítási kötelezettség megállapítását követő napon kell 

teljesíteni, 

3.2. a jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését, a biztosítás megszűnését 

követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját közvetlenül követő 8 napon belül kell 

teljesíteni,” 
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Az ellenőrzött időszakban a biztosítottak ki-, illetve bejelentése határidőn belül megtörtént.  

 

Próbaidő 

A 2020. évi C. törvény 3. § (1) – (3) bekezdése alapján: 

„(1) Az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben az egészségügyi szolgálati jogviszony 

létesítésekor – a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel – három hónap próbaidő kikötése 

kötelező. 

(2) Az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben három hónapot meghaladó próbaidő is 

kiköthető, azonban a próbaidő tartama nem haladhatja meg összesen a négy hónapot. 

(3) A próbaidő nem hosszabbítható meg. A próbaidő tartama alatt az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal indokolás nélkül megszüntetheti.” 

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az ellenőrzött esetekben az egészségügyi szolgálati 

jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt kötöttek ki. 

A 2020. évi C. törvény 3. § (3) bekezdésben foglaltak alapján a próbaidő tartama alatt az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyát 1 fő szüntette meg azonnali hatállyal.  

 

Besorolási osztályok, fizetési fokozat megállapítása 

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 

11/A. § (3) bekezdés alapján: 

„Az alkalmazott egészségügyi dolgozókat 

a) a munkakör ellátásához előírt iskolai végzettség, egészségügyi szakképesítés, továbbá a 

munkájuk ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, 

tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs 

tevékenység, és minősítés (a továbbiakban együtt: szakmai követelmények) alapján 

besorolási osztályokba, és 

b) a jogviszonyban töltött idő alapján fizetési fokozatokba 

kell sorolni.” 

 

A 2003. évi LXXXIV. törvény 11/A. § (7a) bekezdése kimondja: 

„Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozó, egészségügyben dolgozó 

átsorolására, az osztályba soroláshoz szükséges szakmai követelményekre, a jogviszonyban 

töltött idő számítására, az illetményre, valamit az átsorolással kapcsolatos eljárási szabályokra 

az Eszjtv. és a Kormány által rendeletben megállapított szabályokat kell alkalmazni.” 
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A 2020. évi C. törvény 8. § (8) bekezdése alapján: 

„A (3) bekezdés szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy fizetési fokozatát 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani. A (6) bekezdés 

szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy fizetési fokozatát a munkakör 

betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége, szakképzettsége és az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani.” 

 

Az ellenőrzött esetekben az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időt a 2020. évi C. 

törvény 8. § (9) bekezdés előírásai alapján határozták meg.  

 

A 2020. évi C. törvény 8. § (10) – (11) bekezdései alapján: 

„Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozó az egészségügyi 

szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján az 1. melléklet, valamint az egyes egészségügyi 

dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz 

kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. 

rendelet 7. melléklete szerint eggyel magasabb fizetési fokozatba lép a várakozási idő elteltét 

követő hónap első napjától. 

(11) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy fizetési fokozatának (10) bekezdés 

szerinti változása az egészségügyi szolgálati munkaszerződés módosításának minősül, amiről a 

munkáltató a Kormány rendeletében foglaltak szerint értesíti az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban álló személyt.” 

 

Az ellenőrzött időszakban 7 fő lépett eggyel magasabb fizetési fokozatba, a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, helyesen a várakozási idő elteltét követő hónap első napjától. 

Egészségügyi szolgálati munkaszerződésük módosítása az ellenőrzés idején rendelkezésemre 

állt.  

 

Az ellenőrzött időszakban 2022. január 1. nappal 3 fő (fogászati asszisztens, fizioterápiás 

asszisztens, pszichiátriai ápoló) egészségügyi szakdolgozó lett magasabb fizetési osztályba 

sorolva (D fizetési osztályból E fizetési osztályba). A magasabb fizetési osztályba sorolás oka 

nem a magasabb iskolai végzettség megszerzésével magyarázható, hanem ennek hátterében az 

alábbiak állnak: 

2022. január 1-jén lépett hatályba az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról szóló 757/2021. (XII.22.) Korm. rendelet.  

https://njt.hu/jogszabaly/2013-256-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2013-256-20-22
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A módosítással megváltozott és egyszerűsödött a bértámogatással érintett szakdolgozói bér 

legkisebb összegének megállapítására vonatkozó rendelkezés. Ez alapján a bértámogatással 

érintett szakdolgozók legkisebb havi bruttó bére 2022-től pontosan megegyezik a szakdolgozói 

bértábla „E” kategóriája szerinti összegekkel.  

Az említett 3 fő egészségügyi szakdolgozó magasabb fizetési osztályba sorolását az 

intézményvezető a fentiekben leírtakkal támasztotta alá, nem pedig a magasabb iskolai 

végzettség megszerzésével.  

A leírtak alapján megállapítom, hogy a bértámogatással érintett szakdolgozói bér legkisebb 

összegének emelkedése nem áll egyenes arányban a magasabb fizetési osztályba sorolással. Az 

említett 3 fő esetében a „D” fizetési osztályba sorolás mellett a magasabb szakdolgozói bér is 

megadható lett volna. Nyilván ez esetben a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) 

általi bértámogatás összege is máshogy alakulna. 

Mindezek mellett további kérdést vet fel, hogy a fentiekben említett jogszabály hatálya kiterjed-

e a magasabb fizetési osztályba sorolással érintett egészségügyi szakdolgozókra is.  

 

Szolgálati elismerés 

A 2020. évi C. törvény 9. § (1) – (2) bekezdése alapján: 

„A huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkező 

egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek szolgálati elismerés jár.  

A szolgálati elismerés 

a) huszonöt év jogviszony esetén kéthavi, 

b) harminc év jogviszony esetén háromhavi, 

c) negyven év jogviszony esetén öthavi 

illetménynek megfelelő összeg.” 

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos 

egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII.1.) Korm.rendelet előírásainak figyelembevételével 

2021. évben szolgálati elismerés jogcímen 3 fő huszonöt év jogviszonya után kéthavi, 2 fő 

harminc év jogviszonya után háromhavi illetményének megfelelő összeget kapott.   

 

Szabadság 

Az ellenőrzött időszakban a szabadságok megállapítása a 2020. évi C. törvény 6. §-ban 

foglaltak figyelembevételével történt. Az említett jogszabály 6. § (4) bekezdés a) pont előírásai 

alapján (magasabb vezetői munkakör) 2 fő, míg a 6. § (4) bekezdés b) pont előírásai alapján 
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(vezetői munkakör) 1 fő kapott pótszabadságot. A 6. § (6) bekezdés előírásaira tekintettel 

(ionizáló sugárzásnak kitett munkahely) ugyancsak 1 fő kapott pótszabadságot.  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 118. § alapján (gyermek után járó) 7 fő 

kapott pótszabadságot.  

A részmunkaidős orvosok szabadságának a megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény 124. § (4) bekezdés előírásai alapján (óraszámban) történt.  

 

Egészségügyi szakdolgozók pótlékai 

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 

valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 

256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet 2/D. § (1) bekezdése kimondja: 

„Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót 

a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint pótlét illeti meg. Az egészségügyi ágazati 

előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészégügyi szakdolgozót megillető pótlék 

számításának alapja bruttó húszezer forint.” 

 

A 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet 2/D. § (2) bekezdés bc) pontja [diagnosztikai pótlék] 

alapján 3 fő, a bc) pont [infektológiai pótlék] alapján 2 fő, a bg) pont [pszichiátriai pótlék] 

alapján 2 fő részesült pótlékban. A 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet 2/D. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján az ellenőrzött időszakban asszisztensi pótlék 9 főt illetett meg. A 256/2013. 

(VII.5.) Korm. rendelet 2/D. § (4) bekezdése alapján 1 fő részesült vezetői pótlékban. A 

256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet 2/D. § (10) bekezdés a) pontja alapján 1 fő részesült egy 

további szakképesítés esetén adható 5%-os pótlékban. Az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8. § (6) bekezdés alapján az ellenőrzött időszakban 

alapilletményen felül járó munkáltatói döntésen alapuló juttatásra 1 fő volt jogosult.  

 

Egészségügyi szolgálati jogviszony megszűnése 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 63. § (1) bekezdés c) pontja (határozott 

idő lejártával) alapján az ellenőrzött időszakban 1 főnek szűnt meg az egészségügyi szolgálati 

jogviszonya. Az ellenőrzött időszakban a próbaidő alatt azonnali hatállyal [2012. évi I. törvény 

64. § (1) bekezdés c) pont] ugyancsak 1 főnek szűnt meg az egészségügyi szolgálati 

jogviszonya. Részére szabadságmegváltás címen 4 munkanapra járó összeget fizettek ki 50.648 

Ft összegben. Az ortopéd szakorvos jogviszonya a 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdés a) 

pont előírásai alapján közös megegyezéssel szűnt meg.  
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Minősítés 

A 2020. évi C. törvény 7. § (1) – (3) bekezdése alapján: 

„(1) Az egészségügyi szolgáltatások minőségének biztosítása érdekében az egészségügyi 

szolgálati jogviszonyban álló személy munkateljesítményét a munkáltató írásban értékeli 

(minősítés). 

(2) A 8. § (3) és (6) bekezdése szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy 

minősítését a munkáltató évente legalább egyszer elvégzi.  

(3) A (2) bekezdés szerinti minősítés alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló 

személy illetménye az adott fizetési fokozathoz tartozó összeghez képest legfeljebb 20%-kal 

növelhető.” 

 

Az ellenőrzött időszakban a Rendelőintézet Szentgotthárd intézmény intézményvezetője 2021. 

decemberében értékelte írásban az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek 

munkateljesítményét. Mindezzel eleget téve az említett jogszabály 7. § (2) bekezdés 

előírásainak.  

A Rendelőintézet Szentgotthárd intézmény intézményvezetőjének munkateljesítményét 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának polgármestere 2021. decemberében értékelte.  

A minősítések alapján az illetmény legfeljebb 20%-kal történő növelésére egy alkalommal sem 

került sor.  

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek nyilvántartása 

Az ellenőrzött időszakban a 2020. évi C. törvény 14. § (1) bekezdésében meghatározott 

személyi nyilvántartás rendelkezésemre állt.  

 

Munkaidő-nyilvántartás, munkaidő-kedvezmények 

A 2020. évi C. törvény 5. § kimondja: 

„Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkaidejére az Mt.-t az Eütev.-ben 

megállapított eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a munkaközi szünet a munkaidő részét 

képezi.” 

 

Az 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 15. § alapján: 

„A munkaközi szünet időtartama munkaidőnek minősül, minimális mértéke 20 perc, illetve ha 

a munkaidő a kilenc órát meghaladja, akkor további 25 perc.” 
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Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek havonta, név szerinti jelenléti ívet 

vezetnek a munkában töltött idejük nyilvántartására.  

 

Az 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése kimondja: 

„A teljes napi munkaidőből 6 órát kell a munkavégzés helyén töltenie 

a) a munkahelyén legalább napi 3 órán át sugárártalomnak kitett egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban állónak, 

b) szakorvosi rendelőintézetben a szakrendelést ellátó orvosnak, a fogászati alap- és 

szakellátás orvosának, az iskolaorvosnak, a fogásznak, 

c) bőr- és nemibeteg-, onkológiai, tüdőgyógyászati, pszichiátriai, addiktológiai 

gondozóban foglalkoztatott orvosnak, 

d) …, 

e) …, 

f) …” 

 

Az ellenőrzött időszakban a fentiekben említett jogszabályi hivatkozás a szakorvosokon kívül 

a radiográfiai asszisztens munkakörben lévő 1 fő szakdolgozót érintette.  

 

Az 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján: 

„Az (1) bekezdésre tekintettel a teljes napi munkaidőből fennmaradó időt a munkáltató által 

meghatározott helyen a szakmai kompetenciáinak bővítésével, adminisztrációs feladatok 

ellátásával tölti az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy.” 

 

Az ellenőrzött esetekben a munkáltató a Rendelőintézet Szentgotthárd intézményt határozta 

meg a napi munkaidőből fennmaradó idő eltöltésének helyéül. A jelenléti ívekben az érkezés 

és távozás idejét is ennek megfelelően vezetik.  

 

Személyes közreműködői szerződések 

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés n) pontja 

alapján: 

„személyes közreműködő: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy 

vagy szervezet, aki vagy amely a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében, a 

közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére 
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személyesen nyújt egészségügyi szolgáltatást a közreműködést igénybe vevő szolgáltató 

szervezeti egysége által nyújtott szakmában, akként, hogy a felek között létrejött közreműködői 

szerződés alapján a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket kizárólag a közreműködőt 

igénybe vevő szolgáltató biztosítja, a személyes közreműködő pedig kizárólag személyi 

feltételeket biztosít;” 

 

Az említett rendelet 12/A. § (3) bekezdése kimondja: 

„A személyes közreműködő igénybevételére a szervezeti egység működéséhez kapcsolódóan, a 

12/B. § szerinti személyes közreműködői szerződés alapján kerülhet sor. Személyes 

közreműködői szerződés olyan szakmára köthető, amelyre a közreműködést igénybe vevő 

szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik.” 

 

Az ellenőrzött időszakban az intézmény az alábbi táblázatban feltüntetett szakorvosokkal kötött 

személyes közreműködői szerződést.  

 

Szerződött fél  
megnevezése Orvos neve Heti rendelési  

óraszám Szakellátás 

Ribarits Egészségügyi  
Szolgáltató Bt. Dr. Ribarits Ágota 6 belgyógyászat 

Dr. Fülöp Erika és Társa 
Bt. Dr. Fülöp Erika 11 

belgyógyászat 
2022.05.31. dátummal 
megszűnik a szerződés 

Dr. Tovtin Mihály Dr. Tovtin Mihály 6,25 ultrahang 
Rákóczyné Dr.  
Müller Veronika 

Rákóczyné Dr. 
Müller Veronika 6,75 ultrahang 

Dr. Beke Árpád Dr. Beke Árpád 8 fül-orr-gégészet 
Dr. Náfrádi Lilla Dr. Náfrádi Lilla 3,5 reumatológia 
Dr. Tárczy Csaba Dr. Tárczy Csaba 7 reumatológia 
Oculart Bt. Dr. Opra Barna 3,5 reumatológia 
Nívómed II. Szakorvosi  
Rendelések Kft. Dr. Kósa Éva 5 szemészet 

Dr. Kiss Balázs Dr. Kiss Balázs 7 traumatológia 

SOPET Bt. Dr. Józsi Adriána 24 tüdőgyógyászat-
gondozó 

Dr. Zsálek Judit Dr. Zsálek Judit 4 onkológia gondozó 
Dr. Sziklai Beáta Dr. Sziklai Beáta 17 pszichiátriai gondozó 
Dr. Szanyi Tamás Dr. Szanyi Tamás 10 pszichiátriai gondozó 
Dr. Nagy Gáborné  
(dr. Pályi Irén) Dr. Pályi Irén 3,5 bőrgyógyászat 
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Dr. Nagy János Dr. Nagy János 12 urológia 
Diagnózisok Kft. Dr. Hadarits Ferenc 5 labor 
 

Az ellenőrzött szerződések a 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 12/B. § (1) bekezdésében 

meghatározott elemeket tartalmazzák. 

Az ellenőrzött időszakban az ortopédia, a sebészeti szakellátás és a gasztroenterológiai 

szakellátás (ez utóbbi szakasszisztens hiányában) szünetelt. Továbbá a belgyógyászati 

szakellátás területén 2022.05.31. dátummal a Dr. Fülöp Erika és Társa Bt.-nek is megszűnik a 

szerződése. Az ezeken a szakrendeléseken dolgozó asszisztensek más szakrendeléseken látnak 

el helyettesítéseket.    

 

További jogviszonyra irányuló kérelem 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) 4. § (1) bekezdése 

alapján: 

„Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további munkavégzésre irányuló 

jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott 

tevékenységet is – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső 

szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (a továbbiakban együtt: 

gyakorolható tevékenység) kivételével – kizárólag a Kormány által kijelölt szerv előzetes 

engedélyével létesíthet.” 

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 

528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja értelmében:  

„Az Eszjtv. 4. § (1) bekezdése szerinti további jogviszony létesítése előtt köteles  

… 

… 

f) az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi 

szolgálati jogviszonyban álló személy esetén az egészségügyi szolgáltató vezetője a fenntartó 

által kijelölt személy 

(a továbbiakban együtt: engedélyező szerv) engedélyét kérni.” 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának polgármestere, mint a Rendelőintézet Szentgotthárd 

intézmény fenntartójának képviselője az 528/2020. (XI.28) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés f) 

pontja vonatkozásában 2021. március 5-én kelt levelében arról nyilatkozott, hogy a 
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Rendelőintézet Szentgotthárd, mint egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott személy 

esetében a fenntartó által kijelölt engedélyező személy a Rendelőintézet Szentgotthárd 

mindenkori intézményvezetője.  

Az intézményvezető az ellenőrzött időszakban 3 fő egészségügyi szakdolgozó részére 

engedélyezte a további munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Továbbá a Rendelőintézet 

Szentgotthárd intézményvezetője részére Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

polgármester, mint a Rendelőintézet Szentgotthárd intézmény fenntartójának képviselője 

engedélyezte [2020.10.01. - 2021.06.15. közötti időszakra] a további munkavégzésre irányuló 

jogviszonyt. Az ehhez szükséges dokumentumok (kérelmek, engedélyek) rendelkezésemre 

álltak. 

 

Továbbképzések vizsgálata 

Az intézményi dolgozók továbbképzésére vonatkozó szabályok betartását a 63/2011. (XI.29.) 

NEFMI rendelet előírásait figyelembe véve vizsgáltam.  

Az említett rendelet 1. §-a kimondja: 

„(1) Az egészségügyi tevékenységet végző, az 1. mellékletben meghatározott szakképesítéssel 

vagy szakképzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozó (a továbbiakban: egészségügyi 

szakdolgozó) egészségügyi szakmai továbbképzésben (a továbbiakban: továbbképzés) köteles 

részt venni, ideértve a szociális és gyermekvédelmi területen önállóan dolgozó személyt is. 

(2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti 

a) kötelező szakmacsoportos elméleti, 

b) szabadon választható elméleti, és  

c) gyakorlati 

továbbképzési formákban kell részt vennie. 

(3) Az egészségügyi szakdolgozónak a továbbképzési időszak alatt a szakképesítésének 

(szakképesítéseinek) megfelelő szakmacsoportonként összesen 150 pontot kell teljesítenie. 

(4) Továbbképzésre működési nyilvántartási számmal, ennek hiányában – figyelemmel az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 113. § (6) bekezdésre – 

alapnyilvántartási számmal lehet bejelentkezni.” 

 

Az ellenőrzött időszakban elmondható, hogy a továbbképzésekről minden dolgozó maga 

gondoskodott. A munkavégzés feltétele, hogy a dolgozónak legyen érvényes működési 

kártyája. A működési kártyák másolata az ellenőrzés idején a vezető asszisztensnél és a 

személyi anyagban is megtalálhatók voltak.  
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Amennyiben a továbbképzés ideje munkanapot (munkaidőt) érint, úgy a továbbképzés 

elvégzését igazoló tanúsítvány másolatát a munkavállaló köteles leadni a munkáltatónak. 

Mindez általában a kötelező szakmacsoportos továbbképzések esetében fordul elő, 5 évente 1 

alkalommal. A COVID óta azonban ezen képzéseket is online szervezték meg. Jelenléti 

képzésen a vizsgált időszakban senki sem vett részt. A szabadon választható képzésekre mindig 

van ingyenes, online lehetőség; így ezek részesülnek előnyben egy-egy képzés kiválasztásakor.  

 

Az ellenőrzött időszakban belépő szakdolgozók már szerepeltek a működési nyilvántartásban, 

mivel egyik sem volt pályakezdő. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által 

megküldött Működési nyilvántartási igazolványok az ellenőrzött esetekben megtalálhatók 

voltak.  

 

 

 

 

 

 

  



24 
 

Megállapítások összefoglalása: 

A szabályozottságot tekintve megállapítom, hogy az intézmény rendelkezik a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő dokumentumokkal, szabályzatokkal. 

 

Az intézmény gazdálkodását, pénzügyi felügyeletét a fenntartó végzi. Az intézmény a 

meghatározott pénzügyi folyamatokat a fenntartó és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek csoportja utasításai alapján látja el. Az említett 

csoport gondoskodik az intézmény gazdasági eseményeinek főkönyvi könyvelésben történő 

elkülönítéséről. 

 

A Rendelőintézet Szentgotthárd intézménynél az ellenőrzött időszakban az ügyiratkezelés és 

adatvédelem szabályozottsága és megvalósulása a gyakorlatban biztosított volt. Az intézmény 

rendelkezik Iratkezelési Szabályzattal. Az intézményben az iktatás rendszere megfelelő. Az 

iktatókönyv év végi zárása, az ügyiratok irattárba helyezése megtörtént. Az irattárban őrzött 

iratok selejtezése 2016. évben történt meg.  

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítéséhez, megszűnéséhez szükséges 

okmányok/igazolások az ellenőrzött esetekben megtalálhatók voltak. Az ellenőrzött időszakban 

belépő egészségügyi dolgozók közül valamennyi rendelkezett munkaköri leírással. A 

biztosítottak ki-, illetve bejelentése határidőn belül megtörtént. A jogszabályi előírásoknak 

megfelelően az ellenőrzött esetekben az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésekor 3 

hónap próbaidőt kötöttek ki. Az ellenőrzött időszakban 7 fő lépett eggyel magasabb fizetési 

fokozatba, 3 fő (fogászati asszisztens, fizioterápiás asszisztens, pszichiátriai ápoló) 

egészségügyi szakdolgozó lett magasabb fizetési osztályba sorolva (D fizetési osztályból E 

fizetési osztályba). Az ellenőrzött időszakban 5 főnek fizettek ki a vonatkozó jogszabályban 

meghatározott jogviszonyuk után szolgálati elismerés jogcímen összeget. A szabadságok 

megállapítása a vonatkozó jogszabályokba foglaltak figyelembevételével történt. Az 

egészségügyi szakdolgozókat megillető pótlékok megállapítása ugyancsak a vonatkozó 

jogszabályi előírások alapján történt. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek 

munkateljesítményének értékelése 2021. év decemberében megtörtént. Az ellenőrzött 

időszakban a 2020. évi C. törvény 14. § (1) bekezdésében meghatározott személyi nyilvántartás 

rendelkezésemre állt. 

 

Az intézményben a munkában töltött idő nyilvántartására jelenléti ívet vezetnek.  
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Az intézményvezető a szakrendelések zavartalan ellátása érdekében személyes közreműködői 

szerződéseket kötött. Az ellenőrzött időszakban az ortopédia, a sebészeti szakellátás és a 

gasztroenterológiai szakellátás (ez utóbbi szakasszisztens hiányában) szünetelt. 

 

Az intézményvezető az ellenőrzött időszakban 3 fő egészségügyi szakdolgozó részére 

engedélyezte a további munkavégzésre irányuló jogviszonyt. 

 

Az ellenőrzött időszakban elmondható, hogy a továbbképzésekről minden dolgozó maga 

gondoskodott. A munkavégzés feltétele, hogy a dolgozónak legyen érvényes működési 

kártyája. 

 

Javaslat: 

A témával kapcsolatos javaslattal nem élek. 
 
 
 
Szentgotthárd, 2022. június 10. 
 
  Kovács Renáta 
 belső ellenőr 
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Tárgy: A Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 
harmadik pályázati ciklusában beérkezett kérelmek elbírálása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. szeptember 14-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  

 
I.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Civil szervezeteket és 
városrészeket támogató alapnak nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Civil 
Alap) különített el az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 7.150.000,- Ft értékben.  
A Képviselő-testület az 56/2022. számú határozatában elfogadta a 2022. évre vonatkozó 
szabályzatot, amely jelen előterjesztés 1. számú melléklete.  
 
A 2022. évben két keretet különböztetünk meg a Civil Alapon belül, összesen 3.650.000,- Ft 
áll a civil szervezetek rendelkezésére, 3.500.000,- Ft-ból pedig a városrészek (városrészi 
önkormányzatok és az adott városrészen működő civil szervezetek közösen) gazdálkodhatnak 
úgy, hogy éves szinten maximum 500.000,- Ft jut egy-egy városrészre.  
 
A Képviselő-testület a 2022. szeptemberi ülésén a harmadik megvalósítási időszak 
felújításaira, beruházásaira, programjaira beérkezett kérelmekről dönt, tehát azokról, amelyek 
2022. október 1. és 2022. december 31. között valósulnak meg.  
 
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi táblázat szerinti 
kérelmek érkeztek be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembevételével terjesztünk a 
Tisztelt Képviselő-testület elé. (A beérkezett támogatási kérelmek 2. sz. melléklet) 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a testületi anyag kiküldését követően, 2022. szeptember 9-
én jár le a kérelmek benyújtási határideje, így ebben az előterjesztésben a 2022. szeptember 6. 
16.00 óráig beérkezett kérelmeket részletezzük. A jelzett határidő lejárta után 2022. 
szeptember 10-én küldjük ki az előterjesztés kiegészítését a további kérelmekkel.  
 
 
Az előterjesztést kiegészítettük az anyagkiküldést követően beérkezett kérelmekkel, ezeket 
bordó színnel jelöljük.   
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CIVIL KERET 

Rendelkezésre álló összeg: 1.417.200,- 

Pályázó Pályázat tárgya Igényelt 
összeg Kérelem részletezése Megjegyzés SZCIF 

javaslata 

Szentgotthárdi 
Nyugdíjas Egyesület 

Adventi szeretet 
program 160.000,- Ft 

Az Egyesület a decemberben megvalósuló 
egyesületi eseményekhez, programokhoz kér 
támogatást. A szeretet program keretében 
feldíszítik a város adventi koszorúját, a 
legidősebbeket ajándékutalvánnyal lepik meg, 
karácsonyváró műsort szerveznek és azt zenés 
esttel zárják. Az igényelt összeget az 
ajándékcsomagra, meghívókra, a koszorú 
alapanyagához, zenei szolgáltatás díjához és a 
műsor megvalósításához szeretnék felhasználni.  

A kérelem 
megfelel a 
szabályzat 

előírásainak.  

 

PersiDance 
Tánccsoport Egyesület Utánpótlás-képzés 150.000,-  

 
Az Egyesület táncosai az elmúlt években számos 
sikert, országos, illetve területi bajnoki címet 
szereztek. Saját kinevelésű párosaik Magyarország 
legrangosabb versenyein képviselik az Egyesületet 
és a várost. Céljuk, hogy a táncosok a legjobb 
oktatásban részesüljenek és nagy hangsúlyt 
fektetnek az utánpótlás-nevelésre. Az idei tanév 
őszi szünetében fejlődési lehetőséget szeretnének 
biztosítani a tanítványaiknak egy többnapos 
tréning keretében. A jelenlegi Magyar Bajnok 
páros (Szalai Dénes és Balla Petra), illetve a 
Magyar Táncművészeti Egyetem tanára (Kósa 
Roland) fogja fejleszteni a szentgotthárdi 
táncosokat. A támogatást az oktatók díjára, 

 
A kérelem 
megfelel a 
szabályzat 

előírásainak. 
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útiköltségére, szállásra, terembérletre szeretnék 
fordítani.  
 

Iskolánk Tanulóiért 
Alapítvány 

Földünkért Világnap 
szervezése az Arany 

János Általános 
Iskolában 

193.853,-  

 
Az Alapítvány szerepet vállal abban, hogy az 
Arany iskola pedagógusai tartalmas és izgalmas 
programokat biztosítsanak a tanulók számára. Az 
iskola pedagógiai programjában fontos szerepet 
tölt be a környezeti nevelés. A Földünkért 
világnap alkalmából az Utazó Planetárium 
előadásaival a gyermekek életkori sajátosságaink, 
érdeklődésüknek megfelelő ismereteket 
szerezhetnek. Az Utazó Planetárium a 
csillagászatot és más természettudományokat 
népszírűsítő program, amely bemutatja az 
Univerzum csodálatos világát. Az iskola 
tornatermében kapna helyet a planetárium, amely 
percek alatt felállítható. A támogatás 283 tanuló 
számára biztosíthatná a felejthetetlen élményt.  
 

A kérelem 
megfelel a 
szabályzat 

előírásainak. 

 

Szentgotthárd 
Énekegyesület 

Karácsonyi 
hangverseny 255.000,- 

Az egyesület már hetedik alkalommal tervezi 
megvalósítani a karácsonyi hangversenyt, amelyre 
a város kórusai kapnának meghívást. Céljuk, hogy 
a programmal meghitté varázsolják a karácsonyi 
készülődést. A zenei élmény mellett lehetőség 
nyílik a találkozásra, a közös vacsora pedig méltó 
lezárása a kórusok éves munkájának is. Erre a 
hangversenyt követően kerülne sor, 85 fő részére 
készülnek szerény vendéglátással, amelynek 
költsége 3.000,- Ft/fő lenne. Saját forrásból 
biztosítják az egyéb felmerülő költségeket, így a 
plakátok, meghívók, virágdísz és csokrok díját.  

A kérelem 
megfelel a 
szabályzat 

előírásainak. 
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Szentgotthárdi Civil 
Fórum 

CISZEBAT, Év Civil 
Szervezete Díj 130.000,-  

 
A Fórum szervezésében minden év novemberében 
kerül sor a Civil Baráti Találkozóra. Az idén lesz a 
20. alkalom, amikor a program megvalósul, 
melyre helyi civil szervezetek képviselőit várják 
és ez alkalommal adják át Év Civil Szervezete 
díjat is. Közérdekű előadás, kulturális program is 
része a találkozónak. Az Év Szentgotthárdi Civil 
Szervezete Díj évente egy civil szervezetnek 
adható, pénzjutalom és oklevél formájában. A 
díjra magát érdemesnek tartó szervezetnek 
pályázni kell, mely pályázatok alapján az elnökség 
dönt a díj odaítéléséről. A díj rangját a 
pénzjutalom emeli, motiválja a szervezeteket, 
valamint újabb programok megvalósítására 
ösztönzi őket. 
 

A kérelem 
megfelel a 
szabályzat 

előírásainak. 

 

BEÉRKEZETT IGÉNY ÖSSZESEN:  888.853,- Ft 
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VÁROSRÉSZI KERET 

Rendelkezésre álló összeg: 907.600,- 

Pályázó Pályázat tárgya Igényelt 
összeg Kérelem részletezése Megjegyzés SZCIF 

javaslata 

Jakabházi Faluszépítő 
és Hagyományőrző 

Egyesület 
Idősek napja 

95.700,- 
ténylegesen 

igényelt: 
67.600,-  

 
A Jakabháza városrészen működő egyesület 
minden évben megszervezi az idősek napját az ott 
élő nyugdíjasoknak. Kulturális műsorral 
készülnek, megvendégelik őket, majd 
beszélgetéssel, énekléssel zárják a programot. Az 
idősek igénylik a programot, amelyen szívesen 
vesznek részt.  
Az igényelt összeg két részből áll, 67.600,- Ft az 
éves keretükben még rendelkezésre áll, 28.100,- Ft 
pedig az első körben megszavazott 432.400,- Ft 
támogatásból maradt meg, amelyet e rendezvény 
költségeihez szeretnék átcsoportosítani.  
 

A kérelem 
megfelel a 
szabályzat 

előírásainak.  

 

Rábakethely Városrészi 
Önkormányzata 

Főződélután, idősek 
köszöntése, családi 

délelőtt, adventi 
hangverseny 

500.000,- 

 
A városrészi önkormányzat október elejétől 
november végéig tervez programokat a 
rábakethelyieknek. Főződélutánt, idősek 
köszöntését, családi délelőttöt és adventi 
hangversenyt szerveznek. 
 

A kérelem 
megfelel a 
szabályzat 

előírásainak. 

 

Zsida-Zsidahegy 
Városrészi 

Önkormányzata 

Nyugdíjasok napja és 
Mikulás-várás 90.000,-  

 
A városrészi önkormányzat a nyugdíjasok napján 
kulturális, zenés műsorral készül az idősebbeknek, 
ahol a Szenior örömtánc is bemutatkozik. 
Decemberben a gyerekeknek kedveskednek a 
Mikulás-váró programon. A két rendezvényhez 

A kérelem 
megfelel a 
szabályzat 

előírásainak. 
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dekorációs és egyéb kellékek szükségesek, illetve 
meglepetéssel készülnek a résztvevőknek.  

Farkasfa Jövőjéért 
Egyesület 

Idősek napja és 
Mikulás ünnepség 250.000,- 

A Farkasfa városrészen működő egyesület az éves 
keretből rendelkezésre álló összegből az idősek 
napi rendezvényét és a Mikulás ünnepséget 
szeretné megvalósítani. Terveik szerint a két 
rendezvényre – a takarékossági szempontokat is 
figyelembe véve – egy napon kerülne sor. 
Kulturális műsorral készülnek az érdeklődőknek, a 
gyermekekhez pedig természetesen ellátogat a 
Mikulás is. Amennyiben a járványügyi helyzet 
nem teszi lehetővé a rendezvény megtartását, úgy 
ajándékutalványokat vásárolnak majd az 
időseknek, a gyerekeknek pedig csomagot 
készítenek.  

A kérelem 
megfelel a 
szabályzat 

előírásainak. 

 

BEÉRKEZETT IGÉNY ÖSSZESEN:  907.600,- Ft  

 
A városrészi keret vonatkozásában beérkezett kérelmek mindegyike támogatható, éves keretük rendelkezésre áll.  
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Egyéb információk 
 

Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, az egyesületek 
igazolását a bírósági bejegyzésükről, illetve az Országos Bírósági Hivatal felé megküldött 
beszámoló igazolását az anyag terjedelme miatt nem küldjük ki, de a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők. 
 

II. 
a. Szentgotthárd-Máriújfalu Városrészi Önkormányzatának elnöke kérelmet nyújtott be a 

máriaújfalui városrészi programok többletköltségének támogatására. A tervezett 
programjaik, amelyeknek megvalósításához a júniusi ülésen a testület 500.000, Ft 
támogatást biztosított, összesen 860.000,- Ft költséget jelentenek. A hiányzó 360.000,- Ft 
nagy segítséget jelentene a városrésznek, de a farkasfai részönkormányzat által igényelt 
285.000,- Ft többletköltség összegével is megelégednének. A városrészi képviselő már a 
júniusi ülésre előterjesztett kérelmében kimutatta a felmerülő költségeket és azt, hogy mi  
az amit az akkori  támogatás nem fedez le. A most kért összegen felül még fennmaradó 
75.000,- Ft-ot szponzorok bevonásával és támogatói felajánlásokból fedezik. Dr. Sütő 
Ferenc képviselő egyúttal javasolja, hogy a jelzett 285.000,- Ft, mint pluszforrás, álljon 
rendelkezésre valamennyi városrész számára.  

 
b. Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önkormányzata kérelmet nyújtott be a civil alap 

pályázatukban jelzett rábakethelyi főződélután költségeinek kiegészítéséhez. Az éves, 
500.000,- Ft-os keretből 150.000,- Ft-ot tudnak erre a programelemre fordítani, azonban a 
rendezvény költsége 500.000,- Ft. Nagy segítséget jelentene számukra, ha Farkasfához 
hasonlóan a hiányzó forrást a képviselő-testület biztosítaná.  

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 
szíveskedjen! 

Határozati javaslat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil és városrészi alap keret 
terhére a(z) 

a.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület „Adventi szeretet program” szervezésére irányuló 
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2022. október 15-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2022. december 31.    
 

b.) PersiDance Tánccsoport Egyesület utánpótlás-képzés szervezésére irányuló 
kérelmét…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2022. október 15-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2022. december 31.  
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c.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány „Földünkért Világnap az Arany János Általános 
Iskolában” szervezésére irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 
2022. október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2022. december 31.  
 

d.) Szentgotthárd Énekegyesület karácsonyi hangverseny szervezésére irányuló kérelmét 
……. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2022. október 15-ig átutalja a Támogatott 
szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2022. december 31.  

 
e.) Szentgotthárdi Civil Fórum CISZEBAT szervezése és az Év Civil Szervezete Díj 

átadására irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2022. október 
15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2022. december 31.  
 

f.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület idősek napja szervezésére 
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2022. október 15-ig 
átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2022. december 31.  
 

g.) Rábakethely Városrészi Önkormányzata főződélután, idősek köszöntése, családi 
délelőtt, adventi hangverseny szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja.  
A támogatási célhoz kapcsolódó számlákat azok kiállítását követően haladéktalanul el kell 
juttatni a civil referens részére.   
 

h.) Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata Nyugdíjasok napja és Mikulás-várás 
szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja.  
A támogatási célhoz kapcsolódó számlákat azok kiállítását követően haladéktalanul el kell 
juttatni a civil referens részére.   
 

i.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület idősek napja és Mikulás ünnepség szervezésére irányuló 
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2022. október 15-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2022. december 31.  
 

j.) Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata a városrészi nap és családi nap 
többletköltségének fedezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja.  
A támogatási célhoz kapcsolódó számlákat azok kiállítását követően haladéktalanul el kell 
juttatni a civil referens részére.   
 

k.) Rábakethely Városrészi Önkormányzata főződélután többletköltségének fedezésére 
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja.  
A támogatási célhoz kapcsolódó számlákat azok kiállítását követően haladéktalanul el kell 
juttatni a civil referens részére.   
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Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint köteles 
tételesen elszámolni a támogatás összegével. 
 
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat IV. pontját figyelembe véve:      
                azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető 
 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
 
 
Szentgotthárd, 2022. szeptember 6. 
 Huszár Gábor 
 polgármester 
 
Ellenjegyzem: 
Dr. Dancsecs Zsolt  
jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

1. sz. melléklet 
SZABÁLYZAT 

a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap  
2022. évi felosztásához 

I. Bevezető rendelkezések 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi 
költségvetése Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap (a továbbiakban: Alap) 
megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet tartalmaz, amelyből a szentgotthárdi civil 
szervezetek, alapítványok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, valamint városrészek 
számára nyújtható támogatás.  
 

2. Az Alapból támogatás nyújtására csak külön önkormányzati döntés alapján megkötött 
támogatási szerződés szerint kerülhet sor. A támogatással a támogatottaknak el kell 
számolniuk.  

 
3. Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és osztja fel. 

A felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján kell az 
előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.  

 

II. Rendelkezésre álló keretek 
 

1. Civil keret:  
1.1. A civil keretből a III./2.1., 2.2. és 2.3. pontban jelzett szervezetek igényelhetnek 

támogatást. 
1.2. Keretösszeg: 3.650.000,- Ft 

 
2. Városrészi keret:  

2.1.  A városrészi keretből a városrészi önkormányzatok és a városrészeken működő civil 
szervezetek igényelhetnek támogatást, városrészenként legfeljebb évi 500.000,- Ft 
összegben. 

2.2. Keretösszeg: 3.500.000,- Ft  
 

III. A pályázat menete 
 

1. Az Alapból pályázat útján nyerhető el támogatás. 
2. Pályázatot nyújthat be:  
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2.1. az a bíróság által bejegyzett civil szervezet vagy alapítvány, melynek a székhelye 
Szentgotthárdon van és eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény 30. §-ban meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének,  

2.2. a szentgotthárdi római katolikus, református és evangélikus egyházközösségek is 
ugyanazokkal a feltételekkel és követelményekkel, mint a civil szervezetek (kivétel a 
mérlegbeszámoló letétbe helyezése),  

2.3. Szentgotthárdon működő nemzetiségi önkormányzatok 
2.4. városrészi önkormányzatok. 
2.5. Az előző pontokban megjelölt pályázat benyújtására jogosult szervezetek a szabályzat 

további pontjaiban együttesen említve: szervezet.  
 

3. Pályázat a helyben megvalósuló programokra (kivételek: lentebb) nyújtható be az alábbi 
témakörökben: 
 
3.1. Kulturális, közművelődési feladatok, közösségi élet 

3.1.1. Idősek napi programok szervezése 
3.1.2. Hangversenyek, zenei, színházi, művészeti programok szervezése 
3.1.3. Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése 
3.1.4. Mikulás, adventi, karácsonyi stb. programok szervezése 
3.1.5. Közösségépítő kulturális programok szervezése 
3.1.6. Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó stb.) 
3.1.7. Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi programjának 

szervezése, amely helyben valósul meg és nem zárt 
3.1.8. A közösséget érintő reprezentációs tevékenység (ajándékcsomagok, közösségi 

főzés, vendéglátás stb.)  
 

3.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 
3.2.1. Nyári táborok, kirándulások szervezése (gyermekeknek szóló, nem csak helyben 

megvalósuló) 
3.2.2. Közösségi életet erősítő, oktatáshoz kapcsolódó programok szervezése 
3.2.3. Egyéb oktatási feladatok szervezése 

 
3.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok 

3.3.1. A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló egészségfejlesztő, 
egészségre nevelő programok szervezése (pl.: prevenciós előadások szervezése stb.) 

 
3.4. Ismeretterjesztő feladatok 

3.4.1. Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet tagjait érintő 
ismeretterjesztő előadások szervezése bármilyen témakörben 

 
3.5. Szabadidősport szervezése 

3.5.1. Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények 
szervezése a szabadidő sport területén 
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3.5.2. Egyéb sportesemények, sportprogramok szervezése 
 

3.6. Városi értékmentés: Szentgotthárd értékeinek feltárása, bemutatása, fejlesztése  
3.6.1. a város intézményeinek, nevezetességeinek, természeti és egyéb értékeinek 

fejlesztésére irányuló tevékenységek, 
3.6.2. a város nevezetességei látogathatóságának biztosítására irányuló tevékenységek, 
3.6.3. helytörténeti kutatások folytatására és eredményeinek közzétételére, bemutatására, 

turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek 
 

3.7. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai, illetve ausztriai határ közeli 
településeken, Szentgotthárd testvérvárosaival 

3.7.1. Közös kulturális, oktatási programok, szabadidősport rendezvények szervezése.  
 

3.8. Környezetvédelem, élhető város 
3.8.1. A környezet megőrzése és fenntartásában, a Zöld Szentgotthárd program 

megvalósításában való szerepvállalás  
3.8.2. Környezetvédelemmel kapcsolatos programok szervezése 
3.8.3. Környezetszépítés, parkosítás, virágosítás 

 
3.9. Infrastrukturális fejlesztések, beszerzések 

3.9.1. A közösségi élet színterének fejlesztése, karbantartása 
3.9.2. A közösségi élethez szükséges eszközök beszerzése 
3.9.3. Emlékhelyek gondozása 

 
4. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:  

4.1. szabályosan kitöltött támogatásigénylő lap, 
4.2. írásos kérelem a program / megvalósítandó cél részletes bemutatásával, 
4.3. beszámoló a szervezet előző évi tevékenységéről, 
4.4. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló 
nyilatkozat, 

4.5. közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettségről, 
4.6. a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-

a értelmében az Országos Bírósági Hivatal részére megküldött mérlegbeszámoló feladását 
igazoló postai feladóvény másolatát, elektronikus úton benyújtott beszámoló esetében az 
erről szóló igazolás.  
 

5. Megvalósítási időszakok, a pályázatok beérkezésének határideje, az elbírálások időpontja, 
elszámolási határidők: 

 Beérkezési határidő Elbírálás 
időpontja 

Elszámolási 
határidő 
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1. megvalósítási időszak 
2022. április 1. –  
2022. június 30. 

2022. április 13.  2022. áprilisi 
testületi ülés 2022. augusztus 15.  

2. megvalósítási időszak 
2022. július 1. –  

2022. szeptember 30. 
2022. június 10. 2022. júniusi 

testületi ülés 2022. november 15.  

3. megvalósítási időszak 
2022. október 1. –  

2022. december 31.  
2022. szeptember 9. 2022. szeptemberi 

testületi ülés 2022. december 31.  

 

6. A pályázatoknak az előző pontban jelzett határidőkig kell beérkezniük az alábbi módok 
valamelyikén:  
6.1. személyesen: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, I. emelet 22. iroda 
6.2. e-mailben: szep.renata@szentgotthard.hu 
6.3. postai úton: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, 9970 Szentgotthárd Széll K. 

tér 11. (Figyelem! A III./5. pontban jelzett dátum a pályázat BEÉRKEZÉSÉNEK 
határideje!) 
 

7. A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a szervezetektől érkező kérelmeket a 
Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) véleményeztetni kell. Ez alól kivételt 
képez a Szentgotthárdi Civil Fórum saját kérelme. A Fórumnak a véleményét úgy kell 
megadnia, hogy az a testületi előterjesztés kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést 
előkészítő Hivatalba. A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum 
véleményét. Amennyiben a Fórum nem ad véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és 
elbírálható.  
 

8. Hiánypótlás: 
8.1. Hiányosan beérkező pályázatok esetén a civil referens elektronikus úton hiánypótlást küld 

az adott civil szervezet részére.  
8.2. A hiánypótlás beérkezésének határideje minden esetben a hiánypótlás kiküldését követő 5. 

munkanap. (A hiánypótlás kiküldését követő 5. munkanapon postára adott hiánypótlás 
nem érvényes!)  

8.3. Amennyiben a megadott határidőig a szervezet nem pótolja a hiányzó dokumentumokat, 
úgy az adott kérelmet a Bizottságok és a Testület nem veszi figyelembe a döntés során.  
 
 

IV. Szerződéskötés, módosítási igény 
 

1. Szerződéskötés:  
1.1. Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén a 

támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött szerződéseket, 
támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek felhasználásáról szóló 

mailto:szep.renata@szentgotthard.hu
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beszámolót átveszi, a Pénzüggyel együtt értékeli, szükség esetén ellenőrzést 
kezdeményez. 

1.2. Testület döntését követően a civil referens írásban (elektronikus vagy postai úton) 
tájékoztatja a szervezeteket a pályázatok eredményéről. Az értesítés során megjelöli a 
támogatási szerződés aláírására szánt időintervallumot.  

1.3. Az a szervezet, amely a megjelölt időpontban nem írja alá a támogatási szerződést, vagy 
akadályoztatásáról nem értesíti a civil referenst, elesik a támogatástól.  

2. Módosítás:  
2.1. Amennyiben a körülmények indokolttá teszik, a kérelemben megfogalmazott cél és a 

felhasználás időpontjának módosítására egy alkalommal van lehetőség. A felhasználás 
újabb időpontjának is a tárgyévre kell esnie, tehát az elnyert támogatás összegét nem lehet 
továbbvinni a következő évre.  

2.2. A módosítást írásban kell benyújtani, majd a Testület legközelebbi ülésén elő kell 
terjeszteni.  

2.3. Amennyiben a Testület a módosítási kérelmet elfogadja, úgy a támogatási szerződést az új 
döntésnek megfelelően módosítani kell.  

2.4. A szerződés módosítására a IV./1. pontban megfogalmazottakat kell alkalmazni.  
 

V. Elszámolás 
 

1. A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében megjelölt 
célra fordíthatja.  
 

2. Az elszámolás menete:  
2.1. A támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelően bizonylatokkal és 

írásos beszámolóval és a Hivatal által rendelkezésre bocsátott elszámoló lapon köteles 
igazolni.  

2.2. A számlák kizárólag záradékolva fogadhatók el, a benyújtott bizonylatokra maradéktalanul 
fel kell vezetni: „Elszámolva ….. sz. képviselő-testületi határozat alapján, a Civil 
szervezeteket és városrészeket támogató alap terhére”. 
 

3. Elszámolható költségtételek:  
3.1. művészi, fellépői, előadói tiszteletdíj 
3.2. sátorbérlés, hangosítás, technikai költségek 
3.3. nyomdai költség 
3.4. terembérlet 
3.5. vendéglátás, ajándékozás, dekoráció költsége 
3.6. eszközbeszerzés 
3.7. útiköltség, szállás (kizárólag táborokhoz, kirándulásokhoz kapcsolódóan) 
3.8. felújítási, karbantartási költségek 
3.9. virágosításhoz, parkosításhoz kapcsolódó költségek. 

 



 15 

4. Amennyiben a megkötött támogatási szerződésben foglalt határidőig, illetve az első írásos 
felszólításig a támogatott szervezet nem számol el a felhasználásról akkor a támogatást köteles 
az Alapba visszafizetni.  
 

5. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki alapkamatnak megfelelő, a támogatás 
átutalásának dátumától számított kamattal együtt köteles visszafizetni.  

 

VI. Záró rendelkezések  
 

1. Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet, 
1.1. amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,  
1.2. amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,  
1.3. amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak, 
1.4. amellyel szemben a 2007. évi CLXXV. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll 

fenn, illetve, ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az ott 
meghatározott határidőben nem kezdeményezte,  

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

 
Jelen szabályzatot a Képviselő-testület 56/2022. számú határozatában fogadta el 2022. március 
30-án, hatályos 2022. december 31-ig.   
 
Szentgotthárd, 2022. március 30.          
             
                                          Huszár Gábor 
                                polgármester 
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Tárgy: Önerő - A szentgotthárdi Játékvár Óvoda infrastruktúra-
fejlesztésére  

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. szeptember 14-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentgotthárd város polgármestere a V/30/2021. és V/43/2021. számú határozatával döntött 
arról, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, a 
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási 
célú kiegészítő támogatásai szerinti kiírásra Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot 
nyújtson be a szentgotthárdi Játékvár Óvoda fűtéskorszerűsítésére, gyermekmosdó és öltöző 
felújítására és 11.351.437,- Ft önerőt biztosított a 2021-2022. évi költségvetés terhére. 
„A szentgotthárdi Játékvár Óvoda infrastruktúra-fejlesztése” című 519945 ebr42 azonosító 
számú pályázatunk a BMÖFT/6-8/2021. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően az 
elnyerhető maximális (50%) összegű támogatást, 11.351.437,- Ft-ot kapta meg. 
 
 A fűtéskorszerűsítésre 14.777.698,- Ft-ot terveztünk a pályázat benyújtásakor. A 

fűtési rendszer szerelése megvalósult bruttó 15.787.313,- Ft-os kiadással, tehát a 
többletköltség itt már 1.009.615,- Ft volt. A fűtéskorszerűsítésre jutó 8.398.464,- Ft 50 
%-os önerő így már kifizetésre került, a korábbi határozat erre fedezetet biztosított. 

 Az emeleti lila csoport mosdó és öltöző felújítását 7.506.076,- Ft-tal terveztük a 
pályázat benyújtásakor, a lefolytatott beszerzési eljárásban érkezett legalacsonyabb 
összegű árajánlat azonban 9.030.374,- Ft, tehát 1.524.298,- Ft-tal több, mint a 
tervezett, pályázatban rendelkezésre álló fedezet. A felújítás az őszi szünetben 
valósulhat meg. 

 
Játékvár Óvoda tervezett legalacsonyabb összegű ajánlat különbözet 

„A” és „B” 
épületrészek 

fűtéskorszerűsítése 

14.777.698,- 15.787.313,- 1.009.615,- 

Gyermekmosdó és 
öltöző felújítása 

7.506.076,- 9.030.374,- 1.524.298,- 

   2.533.913,- 
 
A projekt megvalósítása (óvoda fűtéskorszerűsítése + mosdó és öltöző felújítás) a 
korábban megítélthez képest további (bruttó) 2.533.913,- Ft önerőt igényel, amelynek 
biztosítását kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől. 
 

HATÁSVIZSGÁLAT: 
 
- Mi indokolja?  

A projekt megvalósításához kapcsolódó költségelemek - a tapasztalható áremelkedések 
miatt – nem finanszírozhatók a rendelkezésre álló pályázati projektből, ehhez a saját 
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forrás összegét emelni kell. Az elmúlt években – több sikeres projektnek köszönhetően - a 
szentgotthárdi óvodában és bölcsődében szerencsére több fejlesztés is megvalósulhatott. 
A régi óvodai épületrészek fűtéskorszerűsítésére eddig nem nyílt lehetőség, ezért ezt a 
mostani pályázat célozta meg. Fontos volt ez az energetikai korszerűsítés, végre 
megtörténhetett a régi radiátorok és a csőhálózat cseréje. Emellett az emeleti „lila” 
csoport gyermekmosdójának és öltözőjének korszerűsítését is tartalmazza a projekt: két 
korábbi nyertes pályázatból az épület többi 8 db gyermekmosdóját már teljesen 
felújították, már csak ez van hátra az épületen belül – ezzel lesz teljes az óvoda hosszú 
évekre történő „rendbetétele”. 

- Mi történik a fejlesztés elmaradása esetén?  
Nem valósul meg a felújítás, illetve a pályázati elszámolás során következményekkel 
(forrásmegvonás és büntetés) kell számolni. 

- A megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak-e: 
A saját forrás kiegészítésére fedezetet kell találni az idei költségvetésben. 

- Adminisztratív terhek: 
A projekt megvalósításához, a felújítás lebonyolításához és elszámolásához kapcsolódó 
tevékenységek. 

 
Határozati javaslat: 

 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

V/43/2021. számú határozatban jóváhagyott saját forrás összegét (bruttó 11.351.437,- Ft) 
– az előterjesztésben megfogalmazottak szerint - Szentgotthárd Város Önkormányzata 
további (bruttó) 2.533.913,- Ft-tal kiegészítse. 

 
Ez alapján Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai szerinti kiírásban 
megvalósuló „A szentgotthárdi Játékvár Óvoda infrastruktúra-fejlesztése” című (9970 
Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. hrsz: 1034/2), az intézmény fűtéskorszerűsítésére, 
gyermekmosdó és öltöző felújítására irányuló projekt megvalósításhoz szükséges saját 
forrást összesen legfeljebb 13.885.350,- Ft összegben biztosítja: a 2021. évi költségvetés 
terhére 8.449.264,- Ft-ot (8.398.464,- Ft fűtés +50.800,- Ft tervezés) és a 2022. évi 
költségvetési tartalék terhére 5.436.086,- Ft-ot (5.277.336,- Ft mosdó + 158.750,- Ft 
műszaki ellenőrzés). 
 
FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 

ÖSSZKÖLTSÉGE 
IGÉNYELT 

TÁMOGATÁS 
ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 
ÖSSZEGE 

„A” és „B” épületrészek 
fűtéskorszerűsítése 15 787 313,- 7 388 849,- 8 398 464,- 

Gyermekmosdó és 
öltöző felújítása 9 030 374,- 3 753 038,- 5 277 336,- 
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Műszaki ellenőr 
költsége 317 500 158 750,- 158 750,- 

Tervezés költsége 101 600,- 50 800,- 50 800,- 
ÖSSZESEN: 25 236 787,- 11 351 437,- 13 885 350,- 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
                 dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                 Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető 
 

Szentgotthárd, 2022. szeptember 5. 
 

   Huszár Gábor 
                                                                                                              polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Tárgy: TOP Bölcsőde férőhely-bővítés pályázat eszközbeszerzés 
költségei 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. szeptember 14-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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. V/81/2021. számú 
határozatával 23.184.453,- Ft további önerőt biztosított a közbeszerzési eljárásokban érkezett 
ajánlat fedezeteként, a vállalkozási szerződés megkötéséhez. Három sikertelen közbeszerzési 
eljárás lefolytatása után a negyedik eljárásban került sor vállalkozási szerződéskötésre 2022. 
március 10-én. Jó hír, hogy időközben a többletköltségek fedezetére 45.636.776,- Ft 
költségnövekmény támogatást nyertünk el, így a fenti határozatban vállalt 23.184.453,- Ft 
önrészt nem kell hozzátennie az önkormányzatunknak. 
 
A projekt költségvetése a jelenleg érvényes támogatási szerződés (1-3. sz módosításokkal) 
szerint az alábbi módon változott: 

• a projekt összköltsége: 199.912.151,- Ft 
• a projekt elszámolható összköltsége és támogatása: 199.622.375,- Ft 

(153.985.599+45.636.776,-) 
• nem elszámolható költség: 289.776,- Ft 

 
A fentiek alapján a munkálatok meg is indultak és ennek köszönhetően olyan fejlesztések is 
megvalósulnak a bölcsőde közvetlen bővítésén-felújításán túl, mint a töredezett, lassan 
balesetveszélyes járdaszakaszon a térkövezés és parkolóhelyek kialakítása, amely kizárólag az 
intézmény forgalmát szolgálják majd a forgalmas reggeli és a délutáni órákban. 
 

A KÖTELEZŐ ESZKÖZBESZERZÉSEKRŐL 
 
A projekt tartalmaz eszközbeszerzést is, hiszen a tornaszobából kialakítandó új csoportszobát 
be kell rendezni és a +12 fő gyermek ellátáshoz szükséges valamennyi eszközt, felszerelést be 
kell szerezni. Az új mozgásfejlesztő szobához pedig szintén fejlesztő eszközök, berendezési 
tárgyak, továbbá udvari játékok és játéktárolók beszerzése szükséges. A beszerzendő eszközök 
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listáját a „Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja” határozta meg és bölcsődei 
módszertani szakértő hagyta jóvá. 
 
Bár az eszközök beszerzését, szállítását és telepítését az építkezés végére, a helyiségek 
kialakításának befejezésére kellene időzíteni, tekintettel a kiszámíthatatlan piaci 
környezetre és a folyamatos áremelkedésekre, a beszerzést előbbre hoztuk és 
árajánlatokat kértünk be több helyről is. Sajnos az áremelkedések miatt ezek már most 
is többe kerülnek, mint a pályázatban tervezett költség, de valószínűleg még mindig 
jobban járunk, ha most megrendeljük, mintha várunk vele jövő tavaszig. Az udvari 
babaháznál 50 % előleget fogunk fizetni, de a játékot csak jövőre 2023. áprilisban fogja 
telepíteni a vállalkozó, addig tárolja. A csoportszobai eszközöket viszont az idei évben ki kell 
fizeni és leszállítják, tárolásukról a projekt befejezéséig a bölcsőde gondoskodik. Az alábbi 
táblázat alapján az eszközbeszerzéshez további 861.064,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.093.551,- 
Ft önerő biztosítása szükséges: 
 

Eszközbeszerzés tervezett legalacsonyabb összegű ajánlat különbözet (bruttó) 
udvari babaház 2.711.831,- 3.041.777,- 329.946,- 

csoportszobai és 
mozgásfejlesztő 
szobai eszközök 

3.348.420,- 4.112.025,- 763.605,- 

ÖSSZESEN 6.060.251.- 7.153.802,- 1.093.551,- 
 
Az intézményvezető által is támogatott udvari babaház nagyméretű (193 x 259 x 218 cm), 
tanúsítvánnyal rendelkező játszóház, ára tartalmazza a szállítás, a telepítés, a felülvizsgálat 
költségeit is. A csoportszobai és mozgásfejlesztő szobai eszközök alatt pedig egy 3 oldalas listát 
értünk, amely a görgős ágytárolótól a gyermekszékekig, a pelenkázótól a gyermektörölköző 
tartóig, az evőeszközöktől az ágyneműig, a babáktól a (sokféle) játékokig, a színezőktől a 
zárható játéktároló szekrényig, a gyermeköltözőktől a homokozó napvitorláig, a csúszdásvártól 
a medencetöltő labdáig sok mindent tartalmaz. 
 

HATÁSVIZSGÁLAT: 
 
- Mi indokolja?  

Lásd: az előterjesztésben. A projekt megvalósításának feltétele és a megvalósított 
fejlesztések igénye is a beszerzések megvalósítása. Az egyes elemek a pályázati felhívásban 
foglaltaknak is megfelelő, a módszertani szakértő által jóváhagyott, a szentgotthárdi 
bölcsődevezető által választott / támogatott eszközök. 

- Mi történik a fejlesztés elmaradása esetén?  
A bölcsőde tervezett fejlesztése ennyivel sérül, szükség esetén az intézmény 
költségvetésében, saját forrásból kell biztosítani hozzá a fedezetet, a pályázati elszámolás 
során következményekkel (forrásmegvonás és büntetés) kell számolni. 

- A megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak-e: 
A beszerzés költségvetésének fedezete nagyobb részt (6.060.251.- Ft) rendelkezésre áll a 
projektben, a különbözet összegére (1.093.551,- Ft) kell forrást találni. 
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- Adminisztratív terhek: 
A projekt megvalósításához, az eszközök megrendeléséhez, beszerzéséhez, telepítéséhez, 
elszámolásához kapcsolódó tevékenységek. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a TOP-1.4.1-
19-VS1-2019-00012 azonosítószámú „A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének férőhely-bővítése” 
című projekt eszközbeszerzéséhez szükséges saját forrást legfeljebb (bruttó) 1.093.551,- Ft 
mértékig biztosítja a 2023. évi költségvetési tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
     Kozó-Németh Eszter projektmenedzser 
 
Szentgotthárd, 2022. szeptember 5.   

 
   Huszár Gábor 

                                                                                                              polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Tárgy: Pályázati lehetőség a Hianz Tájház felújítására 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. szeptember 14-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGRŐL: 
 
A Népi Építészeti Program keretében támogatási kérelem-benyújtására van lehetőség. A népi 
építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra 
igényelhető támogatásra kérelmet nyújthatnak be a védelem alatt álló népi építészeti 
emlékek belföldi magyar lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes és 
belföldi székhellyel rendelkező jogi személy tulajdonosai, haszonélvezői, vagyonkezelői, 
valamint önkormányzati tulajdon esetén az ingatlan használói. 
 
A támogatás célja Magyarország területén álló népi építészeti emlékekre 

- veszélyelhárítást 
- állagmegóvását, valamint 
- részleges vagy teljes helyreállítását 

megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez, valamint 
épületfelújítási és karbantartó tevékenységhez, amelyek az épített örökségnek műemléki 
értéket képviselő, egyedi védelem alatt álló elemei. 
 
Az idei évben volt lehetőség egy kisebb forrásigényt benyújtani, amelyből elkészítettük a 
felújításhoz szükséges tervdokumentációkat. Ezen pályázat megvalósítási határideje 
2022.08.31-én lejárt. A határidőre elkészült a felmérési dokumentáció, felújítási és 
rekonstruktív helyreállítás tervezése, építéstörténeti dokumentáció, értékleltár; költségvetési 
csomagokat állított össze a tervező, faanyagvédelmi -, statikai szakvélemény is készült, 
valamint szondázó falkutatásra is szükség volt az épületben. 
 
A mostani kiírás alapján mi már az épületfelújításra tudunk pályázatot benyújtani. 
Az odaítélhető vissza nem terítendő támogatás összege épületfelújításra 
kérelmenként minimum 500 ezer – maximum 20 millió Ft. A támogatás mértéke 
természetes személyek és önkormányzatok (ide értve a kisebbségi önkormányzatokat is) 
esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, egyéb 
esetben legfeljebb 50%-a. 
 
AZ ÉPÜLET BEMUTATÁSA: 
 
A rábafüzesi Hianz tájház épülete tornácos hosszúház. Egyszerű nyeregtetős a terep lejtésének 
megfelelően a domb aljában félig süllyesztett pinceszinttel. Falazatai nagyméretű tömör 
téglából készültek, falvastagságai korszakonként mások. Öt fő és 3 mellék helyiségből áll, 
hosszanti elrendezésben.  
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Az épületegyüttes jó állapotú, a szükséges állagmegóvási munkákat a 2021-es évben 
elvégeztük, a veszélyesen beázó tetőszakaszok héjalása pótolva lett, az északi végfal 
ideiglenes ponyvás takarást kapott. Mivel állandó emberi jelenlét, ott lakás, gondnoki 
tevékenység nincs, ezért hordozható elektromos radiátorokkal a téli fagymentességet 
biztosítjuk, illetve kiskarbantartási munkákkal a vizesblokk szennyvízelvezetését javították. 
 
A TERVEZETT MUNKÁK LEÍRÁSA: 
 
Az épületegyüttesen az általunk a jövőben tervezett fizikai beavatkozásoknak két fő csoportja 
van. Egyrészt az állagmegóváson túlmutató felújítási munkákat végeznénk, másrészt olyan 
rekonstruktív átalakításokkal érintenénk a lakóházat, ami a 20. század második felének 
beavatkozásaival szemben autentikusabb korábbi állapotot állítana helyre. 
 
KÖLTSÉGVETÉSI CSOMAGOK: 
 
Az egyes elvégzendő munkákat logikai-szerkezeti egységek szerint csomagokra bontjuk, és 
ezekhez önálló költségvetéseket készítünk és fontossági sorrendet állítunk fel.    
 
A különböző költségvetési csomagokkal fontossági sorrendben és az anyagi lehetőségekhez 
mérten haladva megvalósíthatjuk ütemezetten a szükséges munkákat. A mellékelt 
költségvetési csomagok az alábbiak szerint lettek összeállítva. 
 
1.Főépület - Lakó és istálló rész tetőszerkezetének javításai és állagmegóvása, a lécezés és 
héjalás teljes cseréje, kőműves javítások. (2022 3. negyedéves áron bruttó:12.343.470)  
2.Főépület lakórész belső átalakításai, a fürdő megszüntetése, konyha helyreállítása, a 70-es 
évek nyílászáróinak eltávolítása, északi oldalon egy a déli oldalon lévővel azonos kialakítású 
ablak elhelyezésével. A tornác végében wc kiépítése, mindezek szükséges víz és csatorna 
szerelési munkáival, illetve a konyha padozatának újraburkolásával. (4.791.488) 
3.Főépület, lakórész tornáchoz tartozó bontások és nyílászárók felújítása, kialakítása, 
előlépcső bontása, új előlépcső, a fél tornáchosszon meglévő kerámia lapburkolat bontása, és 
cementsimítás készítése teljes hosszban. (5.703.725)  
4.Főépület külső homlokzat felújítása, meglévő nyílászárók mázolásának helyreállítása, a 
megtalált zöldeskékhez közeli árnyalatra. A vakolat leverése, és újravakolás.  (9.707.345)  
5.Pince oldalfali vakolatlevetés és aljzatbeton falmeneti sávjának feltörése, kitöltés 
osztályozott mosott kaviccsal. (446.900)  
6.Udvari tereprendezés, járdák kialakítása, növénytelepítések. (2.413.785)  
7.Pajtához tartozó szerkezeti javítások, délnyugati sarok falazat helyreállítás, baromfiók ajtók 
környékének visszafalazásai. (1.286.717)  
8.Pajta héjalás cseréje, nyílászáró felújítások és festés. (3.420.334)  
 
A fenti csomagok közül első körben a 2,3,5,7 jelűek megvalósítását tartanánk igazán 
fontosnak, amelyek az épület használatát szolgálnák. Ezek költségei 2022 harmadik 
negyedéves árakon számolva egyenként bruttó 4.791.488+5.703.725+446.900+1.286.717, 
azaz összesen bruttó: 12.228.830,- Forintot tesznek ki. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 
 
- mi indokolja a beszerzést/szolgáltatást: az épületen nagyobb beruházás/felújítás még nem 

történt. A fejlesztések kezdő lépése megtörtént, a szükséges tervdokumentációk 
elkészültek. Minden előfeltétele megvan annak, hogy ha van kiírt pályázat, akkor azon 
elinduljunk és  a szükséges felújításokat elvégezzük. 

- mi történik a fejlesztés elmaradása esetén: marad a jelenlegi állapot, ami úgy az 
épületeknek, mint az ott található tárgyak állagának romlásához is vezethet. 

- A pályázat megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak-e: rendelkezésre állnak.  

- fenntartási időszak van-e: igen, az épület folyamatos karbantartására szükség lesz. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Népi 
Építészeti Program felhívására Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a 
Szentgotthárd, Móra F. u. 3. alatti (2222/2 hrsz.) „Hianz ház” felújítására az alábbiak szerint: 

 
FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 

ÖSSZKÖLTSÉGE 
IGÉNYELT 

TÁMOGATÁS 
ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 
ÖSSZEGE 

2. költségvetési csomag 4.791.488,- 3.833.190,- 958.298,- 
3. költségvetési csomag 5.703.725,- 4.562.980,- 1.140.745,- 
5. költségvetési csomag 446.900,- 357.520,- 89.380,- 
7. költségvetési csomag  1.286.717,- 1.029.374,- 257.343,- 
ÖSSZESEN: 12.228.830,- 9.783.064,- 2.445.766,- 
 
 
Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 2.445.766,- 
Ft összegben biztosítja a 2023. évi költségvetés pályázati alap terhére. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2022. szeptember 14. 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

          dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
          Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető 

 
Szentgotthárd, 2022. szeptember 05.                                                                                                        

   Huszár Gábor 
                                                                                                              polgármester 
Ellenjegyezte: 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző  
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Tárgy: Szentgotthárdi VSE tekeszakosztály kérelme  
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. szeptember 14-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Szentgotthárdi VSE elnöke a csatolt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez. 
(Lásd: 1. számú melléklet.)  
 
A szentgotthárdi tekecsapat a tavalyi évben is kiemelkedően szerepelt a legmagasabb 
osztályban. A 2021/2022-es szezont az előkelő 6. helyen zárta a bajnokságot a 10 fős 
mezőnyben, így biztosan megőrizte tagságát a Szuperligában. A Magyar Kupa küzdelmei 
során is jól szerepeltek a helyi tekések, itt bejutva a legjobbak közé a 4. helyen zártak, ami 
eddigi legjobb szereplésük a honi kupafronton, ennek a kiváló eredmények köszönhetően a 
gotthárdi csapatnak ismét lehetősége van az európai NBC kupában való részvételre. 
 
Az NBC kupát idén Kolozsváron rendezik, amely közel 900 km-re található városunktól. A 
teke sportban európai szinten három nemzetközi kupa van. A bajnokcsapatok a Világ-kupán, 
a második helyezettek az Európa-kupán, a harmadikok és negyedikek, illetve a kupa 
küzdelmek során jól szerepelt csapatok pedig az NBC-n csapnak össze. Az idei viadalon 17 
ország 39 csapata fog versenyezni az NBC bajnoki címért. A tavalyi versenyen sok 
tapasztalattal gazdagodtak, így bíznak benne, hogy az idei viadalon sikeresebben szerepelnek, 
mint korábban, de így is nehéz az esélyeket megjósolni. Azonban egy biztos, hogy a helyi 
tekések mindent megtesznek, hogy méltón képviseljék Magyarországot és Szentgotthárdot. A 
gotthárdi csapaton kívül a répcelaki és egerszegi csapat képviseli hazánkat.  
 
A verseny becsült minimum költsége 2.000.000, - Ft, de ezt jelenleg a folyamatosan változó 
árakkal nehéz pontosan megjósolni, az biztos, hogy nagy költség, amit az egyesület önállóan 
nem tud fedezni. A költségek a következő tételekből tevődik össze: utazás, szállás, étkezés és 
egyéb költségek, amelynek a költségeit az egyesületnek, illetve a versenyzőknek kell fedezni. 
A versenyre 12 versenyző és 3 kisegítő személyzet utazik, akik többsége (90%) szentgotthárdi 
lakos. A nagy távolság mellett a szállásárak is rendkívül magasak. A szükséges költségek 
bizonyos részét a csapat szponzori, saját forrásból és egyéb bevételekből finanszírozni 
tudja, azonban a másik részhez az Önkormányzat segítségét kérik. 
 
A kérelmező arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nemzetközi NBC kupán való 
induláshoz segítse a csapatot, a csatolt kérelem tartalma alapján 1.500.000,- Ft-ot az 
egyesület számára biztosítani szíveskedjen. 
 

HATÁSVIZSGÁLAT 
 

1. Mi indokolja, miért szükséges?  
A helyi egyesület sportágában ismét rangos nemzetközi versenyén vehetne rész, 
azonban a részvételhez anyagi támogatásra van szükségük. Ez már nem 
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magyarországi szereplés hanem ez már az európai színtér egy olyan sportágban, ami 
tradicionálisnak, valószínűleg minden európai országban sok sportoló által űzöttnek  
mondható. 

2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, 
pénzügyi feltételek? 
Sajnálattal látjuk, hogy a költségeknek legfeljebb a 25 %-ával rendelkezik az egyesület 
és a másik 75 százalék kifizetését az önkormányzattól szeretné megkapni. Az egészen 
bizonyos, hogy európai tornáknak minden sportágban van reklámértéke, így ez a 
gazdaságban szereplőktől kapott szponzori támogatás esetén tényleges reklámértéket 
jelenthet. Sajnos a kérelem ezekről nem beszél. Minden esetre az, hogy az ilyenkor 
szokásos elvárásunk (hogy pl. a melegítőkön legyen kiírva a város neve sajnos 
ténylegesen nem jelent „ellentételezést” a városnak. Az, hogy egyáltalán tekesport 
ezen a szinten lehetséges Szentgotthárdon nagyon komoly, több tízmillió Ft-os 
önkormányzati beruházással alapozódott meg, a sportág összes feltételeit is az 
önkormányzat biztosítja a karbantartásól kezdve az öltöző biztosításáig. Azt, hogy még 
a nemzetközi kupatorna költségeinek a 75%-át is az önkormányzat vállalja abban a 
gazdasági helyzetben, ami most kialakulni látszik a világban – lehet, hogy túlzó 
elvárás.  Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében nem szerepel ilyen támogatás, 
a sporttámogatási keretet a Bizottság már felosztotta. 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  
Nem releváns kérdés. 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  
A ma még nem is ismert csak sejthetően akár több száz százalékos 
energiaáremelkedések idején a kért összeg kifizetése tovább fogja rontani az 
önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. Sajnos kötelező közszolgáltatásokból kell 
visszavennünk mert nem fogunk tudni finanszírozni költségeket – ez egy teketornára 
utazás 75 %-ának finanszírozását mindenképpen megkérdőjelezi.  

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?  
Az Egyesület önerőből kell, hogy előteremtse az induláshoz szükséges anyagiakat, ha 
ez nem sikerül, nem tud részt venni a versenyen. 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei?  
Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás átutalása és elszámolásának 
ellenőrzése. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 
 
A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE 

tekeszakosztály kérelmét az önkormányzati pénzügyi lehetőségek várható igen jelentős 
romlására tekintettel nem tudja támogatni. 
 

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE 
tekeszakosztály számára a 2022. évi NBC kupán való induláshoz legfeljebb a kimutatott 
várható költségek 25%-át, legfeljebb 500e Ft-ot tud biztosítani első sorban az 
önkormányzati pénzügyi lehetőségek várható igen jelentős romlására tekintettel. A 
kifizetésre csak akkor kerülhet sor, ha a költségek többi része az Egyesület 
rendelkezésére áll. A támogatás utalásának feltétele a támogatási szerződés megkötése, a 
támogatással történő elszámolás vállalása, továbbá Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának feltüntetése a releváns felületeken, mint szponzor. 

 
C. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE 

tekeszakosztály számára a 2022. évi NBC kupán való induláshoz …………… Ft-ot 
biztosít. A támogatás utalásának feltétele a támogatási szerződés megkötése, a 
támogatással történő elszámolás vállalása, továbbá Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának feltüntetése a releváns felületeken, mint szponzor. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
        Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
       Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
 
Szentgotthárd, 2022. szeptember 08.  
         Huszár Gábor  
          polgármester                        
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. számú melléklet 
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Tárgy: Testvérvárosi delegáció látogatásának többletköltségei  
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. szeptember 14-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a tavalyi év végén sikeres pályázatot nyújtott be a 
Bethlen Gábor Alaphoz. A „Hagyományteremtés a közös kulturális értékek mentén – 
Szentgotthárd és Szépvíz kulturális együttműködésének erősítése” c. projekt megvalósítására 
1.000.000,- Ft összeget nyertünk el, amelyet az erdélyi testvérvárosunk, Szépvíz és a 
Csíkborzsovai Férfikórus szentgotthárdi látogatására fordítottunk. A költségvetés 
megtervezésekor úgy kalkuláltunk, hogy az 1.000.000,- Ft-os támogatási összegből az 
útiköltséget és a szállásdíjat tudjuk fedezni.  
A megemelkedő költségek miatt – ahogy a táblázatban is látszik – a pályázati támogatás még 
a személyszállítás számlájának kiegyenlítésére sem volt elegendő. A delegáció látogatása 
összesen 2.813.416,- Ft-ba került, ebből 1.000.000,- Ft-ot fedez a pályázati támogatás, 
1.500.000,- Ft-ot pedig a külkapcsolati keret. A fennmaradó 313.426,- Ft-ot ki kellett 
fizetni – ehhez a forrást meg kell keresni. Sajnos az ismert világgazdasági – pénzügyi 
romlás ezt a projektet is erősen érintette. A hiányzó összeg fedezésére a 2022. évi 
tartalékkeretet javasoljuk lehetséges forrásként - ennek jóváhagyását kérjük a 
Képviselő-testülettől.  
 

Számla tétele Számla összege Reprezentációs 
adó összege 

Saját forrás 
végösszege 

Vendéglátás 571.149,- Ft 188.705,- Ft 759.854,- Ft 

Szállás 

259.875,- Ft 
(teljes egészében, 
azaz 259.875,- Ft 

pályázatból 
fedezve) * 

85.862,- Ft 85.862,- Ft 

Személyszállítása 

1.283.700,- Ft  
(ebből 740.125,- 
Ft pályázatból 

fedezve*, 
543.575,- Ft-ot 
kell hozzátenni) 

424.135,- Ft 967.710,- Ft 

ÖSSZESEN 1.114.724,- 698.702,- 1.813.426,- Ft 
 
* A TTP-KP-1-2022/1-000038 számú „Hagyományteremtés a közös kulturális értékek 
mentén – Szentgotthárd és Szépvíz kulturális együttműködésének erősítése” c., a Bethlen 
Gábor Alap felhívására benyújtott pályázat támogatási összegéből (1.000.000,- Ft) fedezve.  
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Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hagyományteremtés a közös 
kulturális értékek mentén – Szentgotthárd és Szépvíz kulturális együttműködésének erősítése” 
c. projekt keretében megvalósult testvérvárosi látogatáshoz kapcsolódó többletköltségek 
kifizetésére 313.426,- Ft-ot biztosít a 2022. évi tartalékkeret terhére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző    
 
Szentgotthárd, 2022. szeptember 1. 
 
         Huszár Gábor  
         polgármester   
                          
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Tárgy: Tűzoltók elismerése 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. szeptember 14- i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A csatolt kérelem érkezett Dénes Károlytól, a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
megbízott vezetőjétől – lásd: 1. sz. melléklet. 
 
A közelgő Nemzeti Ünnep (október 23.) alkalmából tervezik a Körmendi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségen szolgálatot teljesítő hivatásos tűzoltók elismerését. Erre tekintettel kérik, hogy 
Önkormányzatunk a Szentgotthárdi Katasztrófavédelmi Örsön szolgálatot teljesítő tűzoltók 
közül 2 fő elismeréséhez  járuljon hozzá anyagiakkal is. . 
 
A Körmendi Katasztrófavédelem Szentgotthárd tűz- és katasztrófavédelmét egy 
Katasztrófavédelmi őrs segítségével ellátja –a kérelmet előterjesztő szervezet Szentgotthárd 
védelméről is jó színvonalon gondoskodott az elmúlt évben is. Mivel ilyen jellegű megkeresés 
a legutóbbi években is érkezett és akkor ugyanilyen konstrukcióban összesen 150.000.- Ft 
biztosítását jelentette, így az idei évben is ugyanezt kellene megadni. 
A támogatás megvalósítását a „PIROSECURITAS” Élet- és Vagyonvédelmi Alapítvány 
intézi, így a támogatást ennek az alapítványnak kellene átutalni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen! 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség megbízott vezetőjének kérelmét támogatja, és a Körmendi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségen dolgozók közül a Szentgotthárdi Katasztrófavédelmi Őrsön szolgálatot 
teljesítő  két személy 2022. évi jutalmazásához …….. Ft támogatást biztosít azzal, hogy a 
támogatást a kérelmeben írtaknak megfelelően a   „PIROSECURITAS” Élet- és 
Vagyonvédelmi Alapítvány részére kell utalni. 
A támogatás fedezete: 2022.évi működési tartalék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Kovács Ágnes Pénzügyi vezető 
Szentgotthárd, 2022. szeptember 5. 
 
                                                                                                       Huszár Gábor 
                                                                                                        polgármester 
Ellenjegyezte: 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2023. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. szeptember 14-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2000/2001-es tanév során létrehozott és beindított Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat célja a felsőoktatási intézményekben tanulók, illetve 
tanulni szándékozó (jelenleg még középiskolás) hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt 
rendszeres anyagi segítséget.  
 
 
AZ IDEI FELHÍVÁSHOZ CSATLAKOZÁS 
 
2022. augusztus 30-án tették közzé a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat felhívását a felsőoktatási hallgatók számára a 2023. évi fordulóról. A 
kiírást az előző évekhez hasonlóan az alábbiakban röviden ismertetjük. 
 
A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele, 
hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi 
fordulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójában a települési 
önkormányzatok csatlakozása az előző évekhez hasonlóan a pályázati fordulóhoz egyúttal a 
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez történő 
csatlakozást is magában foglalja és kizárólag az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 
biztosított EPER-Bursa rendszerbe történő belépést követően valósulhat meg. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 
részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási 
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 
- a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás,  
- a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás,  
- és a felsőoktatási intézményi támogatás.  
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 
ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: 
Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó 
települési és megyei önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 
felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 20.§ (5) bek. szolgál. 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők 
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részesülhetnek. (A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI törvény „lakóhely” 
fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyával tud igazolni.) 
   
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:  

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú 
hallgatója, 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt,  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói 

képzésben vesz részt. 
 
Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), 
alapképzésben, mesterképzésben osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
 
A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű (a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok 
részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni. 
 
A pályázatokat, illetve az önkormányzati csatlakozási nyilatkozatot az EPER-Bursa 
rendszerben kell kitölteni, véglegesíteni, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint 
illetékes települési önkormányzat hivatalánál benyújtani. 
 
A települési önkormányzatok számára a részvétel önkéntes, a csatlakozási nyilatkozat 
visszaküldése önmagában még nem jelent anyagi kötelezettség vállalást. A csatlakozási 
nyilatkozat beküldési határideje: 2022. szeptember 30. (postabélyegző). 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a 
Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően kiírják a pályázatot a jelenlegi 
felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánók ("B" típusú pályázat) számára. 
 
Az ösztöndíj időtartama: 

• "A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 
2022/2023. tanév második féléve és a 2023/2024. tanév első féléve); 
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• "B" típusú pályázat: Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő 
tanulmányi félév:  a 2023/2024. tanév, a 2024/2025. tanév és a 2025/2026. tanév. Az 
ösztöndíj folyósításának kezdete a 2023/2024. tanév első féléve). 

 
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. 
 
A települési önkormányzatnak a pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását 
kell elvégeznie, valamint az EPER rendszerben rögzíti, melynek határideje: 2022. december 
05. A települési önkormányzat 2022. december 06-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a 
helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER –
Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat 
döntéséről, valamint döntésének indoklásáról. 
 
Az ösztöndíj mértéke minimum 1.000,- Ft/hó, ettől felfelé az Önkormányzat eltérhet, 
egyben a támogatás összegét a pályázati forduló teljes időtartamára garantálni köteles. Az 
ösztöndíjban támogatottak létszámát az Önkormányzat határozza meg „A” típusú és „B” 
típusú pályázat esetén is. 
 
 
TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen ülésen dönt a támogatni 
kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó támogatási összegről is.  A támogatás fedezetét a 
2023. évi költségvetésben kell biztosítani. 
 
Az előző években BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Pályázaton 
Szentgotthárd Város Önkormányzata kizárólag az „A” típusú pályázatot benyújtott diákokat, a 
már felsőoktatásba felvett tanulókat támogatta, évek óta összesen 10 főt. A támogatás mértéke 
éveken keresztül 1.000,- Ft/fő/hó - 2.000,- Ft/fő/hó volt, majd 4.000,- Ft/fő/hó, 2015. évtől 
5000,- Ft/fő/hó. Tájékoztatásul az elmúlt években pályázók száma: 

2021. év 7 fő 
2020. év 10 fő 
2019. év 10 fő 

    2018. év 10 fő 
         2017. év 10 fő 

         2016. év 12 fő  
         2015. év 13 fő 
          
          

 
A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az Önkormányzat. Az elmúlt években 
Szentgotthárd Város Önkormányzata kizárólag az „A” típusú pályázók köréből 10 főt 
támogatott 10 hónapig, 5.000, - Ft/hó/fő összeggel. 
 
A csatlakozás előtt idén is megfontolásra ajánljuk az alábbiakat: 

• a pályázatok elbírálásához sajnos nem mindig adnak valós alapot a nyilatkozatok, 
igazolások, még akkor sem, ha a pályázóknál környezettanulmány is készül a Közös 
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Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőinek segítségével; 
• az Önkormányzat két részletben utalja el a Bursa célszámlára – a Támogatáskezelő 

részére – az önkormányzati támogatás összegét, a tanulók viszont ezt csak több hónap 
elteltével kapják meg, 

• vannak olyan, szociálisan valóban rászoruló tanulók, akiknek ez a kismértékű 
támogatás is tényleges segítséget jelent!  

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 
megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen! 
 

Határozati javaslat: 
 

„A” variáció 
 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához. 
Határidő: csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2022. szeptember 30. 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 
 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójában összesen ……. 
(javaslat: 500.000,-)…………… Ft  támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 
2023. évi költségvetésben kell tervezni. 
Határidő: 2022. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójában  
• az „A” típusú pályázat esetén  .......(javaslat: 10 fő) ….. főt részesít ösztöndíjban, 
• a „B” típusú pályázat esetén …. (javaslat: 0 főt) … főt részesít ösztöndíjban. 

Határidő : 2022. december 06. 
Felelős   : dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 
4.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett pályázatok 

elbírálására felkéri az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságát. 
Határidő: az elbírásra: 2022. novemberi bizottsági ülés 
Felelős:  dr. Harag László elnök 
              dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 
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„B” variáció 
 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 
Szentgotthárd, 2022. szeptember 01. 
 
                    Huszár Gábor 
                              polgármester 
 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Tárgy: Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve a 
2023-2037 időszakra  
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 

2022. szeptember 14-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.)  11. § 
(1) bekezdése értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – 
a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves 
időtávra gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban GFT) kell készíteni. A gördülő fejlesztési 
terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből áll. 
 
A Vksztv. 11 § (2). bekezdése értelmében a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett 
víziközmű-működtetés esetében a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, azaz a 
VASIVÍZ Zrt., míg a beruházási tervrészt a képviseletre jogosult ellátásért felelős 
önkormányzat készíti el és nyújtja be minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban Hivatal). A GFT elkészítését a Vksztv. 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban Vhr.) 90/A-90/G. §-ai, továbbá a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét 
képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai 
követelményeiről szóló 61/2015.(X. 21.) NFM rendelet szabályozza. A Vhr. 90/B. § (1) 
bekezdése értelmében, ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal 
rendelkezik, az ellátásért felelősök képviseletére jogosult önkormányzat köteles a víziközmű-
rendszerre vonatkozó tervet elkészíteni. 
 
A VASIVÍZ ZRt., mint üzemeltető elkészítette mind az ivóvíz ellátási, mind a szennyvíz-
elvezetési és tisztítási rendszer vonatkozásában az általa javasolt GFT mindkét tervrészletét, 
melyet a szükséges mellékletekkel, önkormányzatunk részére megküldött a képviselő testület 
elé terjesztés és jóváhagyás érdekében (1. számú melléklet). A tervezetek előkészítésénél, az 
előző évek alapelvei mellett, figyelembe vették a Hivatal tájékoztatását, miszerint a GFT II. és 
III. ütemébe tervezésre kerülő feladatok között kérik megadni a víziközmű rendszerek azon 
rekonstrukciós igényeit is, amelyekre a szolgáltatási díjakban képződő víziközmű-használati 
díjak nem nyújtanak fedezetet, az ágazat jövőbeni forrásigényének megismeréséhez. Ezekhez 
a tervekben minden esetben pályázati forrásigény került feltüntetésre. A Vksztv. 11. § (4) 
bekezdése értelmében a kézhezvételtől számítva 30 nap áll rendelkezésre az elfogadására.  
Ezen határidőn belül a Vhr. 90/B. § (2), (3) bekezdése alapján a képviseletre jogosult 
önkormányzat az általa képviselt ellátásért felelősnek legalább 15 napos véleményezési 
határidőt biztosít.  Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell 
tekinteni, hogy a GFT-t elfogadta. 
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A felújítási és pótlási terv Hivatalhoz történő benyújtásáról a VASIVÍZ Zrt.-nek, a beruházási 
terv benyújtásáról a képviseletre jogosult Önkormányzatnak szükséges gondoskodnia. A 
VASIVÍZ Zrt. ugyanakkor – az eljárás egyszerűsítése miatt – vállalja, hogy a testületek által 
elfogadott GFT-k mindkét tervrészét, a szolgáltatási területére vonatkozóan, együttesen 
nyújtja be a Hivatalhoz.  
 
Magyarázat a szennyvíz-elvezetési és tisztítási rendszer Felújítások és pótlások összefoglaló 
táblázatához: 
Szentgotthárd I. jelű átmelő: a Mozi melletti hálózati átemelő     
Szentgotthárd IV. jelű átmelő: a Kossuth utcában, a Sportcsarnok közelében levő hálózati 
átemelő 
Szentgotthárd III. jelű átmelő: az Andante Étterem melletti hálózati átemelő 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem, hogy az önkormányzatunk tulajdonában levő szentgotthárdi V049 (56,2 % tulajdoni 
hányad) ivóvízellátó és S021 (100 % tulajdonrész) szennyvízellátó vízi közművekre 
vonatkozó, mellékletként csatolt Gördülő Fejlesztési Terveket megtárgyalni és elfogadni, 
szíveskedjenek.  
 

Határozati javaslat: 
 
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti Gördülő Fejlesztési Terveket elfogadja.   
  
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletként csatolt 
Gördülő Fejlesztési Terveket az alábbi módosításokkal fogadja el: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető     
 

         Doncsecz András 
         városüzemeltetési veze
                         
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző  



 
 

 3 

 
1.sz. melléklet 
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Tárgy: Településrendezési illeszkedési követelmények megállapítása 
– Kilián utca 3. számú, szentgotthárdi 72 hrsz.-ú telket magába 
foglaló telektömb – Rábatótfalu Tótfalusi út 95. számú, 
szentgotthárdi 3801 hrsz.-ú telek    
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 
2022. szeptember 14-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Szentgotthárd város Önkormányzata rendelkezik helyi építési szabályzattal (HÉSZ), melynek 
felülvizsgálata több vonatkozásban is jelen pillanatban is folyamatban van. Addig is azonban 
amíg ez befejeződik folynak építkezések és többször is előfordul, hogy a HÉSZ az adott 
területre külön beépítési szabályokat nem tartalmaz. Ennek oka lehet az is, hogy az adott 
területre korábban nem voltak külön övezeti előírások, de olyan is lehet, hogy pl. 
adminisztrációs hiba folytán pl. lemaradt a térképen a szükséges övezeti megjelölés és most 
emiatt a terület szabályozatlan. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII törvény 18. § szerinti ilyenkor a települési Önkormányzat hatáskörébe tartozik a 
településrendezési illeszkedési követelmények megállapítása.  Emiatt most az alábbiak 
merültek fel:   
 
1. A Kilián utca 1. számon, a szentgotthárdi 72 hrsz.-ú telken gépkocsi beállót tervez 
létesíteni a társasház egyik tulajdonosa. Érdeklődése kapcsán merült fel, hogy a Szentgotthárd 
város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló, többször módosított 
19/2016. (VI.30.) Önkormányzati rendelethez (továbbiakban: HÉSZ) tartozó szabályozási 
tervlapon a tömb vonatkozásában nincs építési övezet jelölve. (1. sz. melléklet)   
(A folyamatban levő rendezési terv módosítás során a Rápli Építésziroda felé ezen problémát 
is jeleztük, a Képviselő-testület 55/2020. számú döntése értelmében a javításra sor kerül, 
azonban az átfogó felülvizsgálat még nem fejeződött be, így most emiatt az illeszkedésre 
vonatkozóan kell a határozatot meghozni.) 
 
Az előzmények: 
A Szentgotthárd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
19/2016. (VI.30.) Önkormányzati rendelettel elfogadott alaprendelethez tartozó tervlapon 
(2. sz. melléklet) a kérdéses építési övezeti jel megtalálható. Rendezési terv módosítási 
kérelem a tömbterületet nem érintette. A rendezési terv már hatályba lépett módosítása során 
újra kellett rajzolni a tervlapokat, ami során valószínűleg véletlenül lemaradt ennek a tömbnek 
az övezeti jele.  
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2. Bedics Frigyes (kérelme 3. sz. melléklet) a Rábatótfalu városrészen elhelyezkedő, Tótfalusi 
út 95. számú, szentgotthárdi 3801 hrsz.-ú telek egy részét meg kívánja vásárolni és a telek 
kettéosztása után kialakuló beépítetlen telken egy lakóépületet szeretne építeni.  
 
A szabályozási terv a telket a falusias lakóterület – Lf-H jelű építési övezetbe sorolja.  
 
A falusias lakóterületeken a HÉSZ 22.§ (7) bekezdése szerint egy építési telken legfeljebb 
2 db lakó és 1 db egyéb rendeltetési egységet lehet elhelyezni.   
 
Az Lf-H jelű építési övezet további előírásai: 
HÉSZ 22 § (2) bekezdés:  
„A településmagok Lf-H jelű, helyi sajátosságokat tükröző, halmaz jellegű telekszerkezetű 
építési övezet előírásai: 

a) Az egyes telkeken az építési helyet, az épületek befoglaló formáját (hosszúház, 
hajlított vagy kerített ház), melléképületek építhetőségét és a helyét az adott telken és a 
környező telkeken kialakult helyzethez illeszthetően kell megállapítani. 
b) A beépítési mód oldalhatáron vagy szabadon álló. 
c) A megengedett legnagyobb építménymagasság főépületnél 4,5m., melléképület 
esetében 5,0m” 

 
 A HÉSZ a megengedett legkisebb telekterületet és telekszélességet nem határozza meg.  
 
A kérelem teljesítése: 
A telektömbben, mely a kérelemmel érintett telket is magába foglalja, (4. sz. melléklet) 6 db 
beépített telek található. A legkisebb telek területe 916 nm. A kérelemmel érintett 
szentgotthárdi 3801 hrsz.-ú telek területe 6802 nm, több mint hétszer akkora. A tömbben levő 
többi telek területe a legkisebb telek területéhez közeli nagyságú.  
 
A benyújtott kérelem szerint, a telket ketté szeretnék osztani. A felosztás után egy  ∼4132 nm 
területű beépített és egy  ∼2670 nm területű beépítetlen telek alakul ki.  
 
A korábbi években megfogalmazott irányelvek szerint, a legkisebb telekméretekre vonatkozó 
illeszkedés meghatározásánál, a tömbben levő legkisebb telekméretek az irányadók – hiszen, 
pl.  ha egy beépített telek összes épületét lebontják és beépítetlen telekké válik, a beépítetlen 
telek akkor tekinthető építési teleknek és helyezhető el rá újra épület, ha az előírt legkisebb 
telekméreteket „tudja”.     
 
Előbbieket és a benyújtott kérelmet is áttekintve, valamennyi érintett számára a legkedvezőbb 
megoldásnak az tűnik, ha a szentgotthárdi 3801 hrsz.-ú telek a tömbből „kiemelésre” kerül és 
megengedett legkisebb telekterületként 2600 nm, megengedett legkisebb telekszélességként a 
kialakult telekszélesség kerül meghatározásra, az Lf-H építési övezet valamennyi további 
előírásának megtartása mellett.   
 
Mindezek alapján kérem a Képviselő-testületet a településrendezési illeszkedési 
követelmények megállapítására. 
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Határozati javaslat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 
72 hrsz. -ú telket magába foglaló telektömb vonatkozásában az alábbi 
településrendezési illeszkedési követelményeket állapítja meg: 

 
A szentgotthárdi 72 hrsz.-ú telket magába foglaló telektömböt a Szentgotthárd város 
helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2016.(VI.30.) 
Önkormányzati rendelet szerinti beépítésre szánt terület – településközpont vegyes 
terület Vt-K8 jelű építési övezetbe kell sorolni.  Vonatkoznak rá az önkormányzati 
rendeletben erre az építési övezetre megállapított előírások.   

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3801 

hrsz.-ú telek vonatkozásában az alábbi településrendezési illeszkedési 
követelményeket állapítja meg: 
 
A szentgotthárdi 3801 hrsz.-ú telek vonatkozásában a Szentgotthárd város helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2016.(VI.30.) Önkormányzati rendelet 
szerinti beépítésre szánt terület – falusias lakóterület – Lf-H jelű építési övezet 
előírásait fenntartja és kiegészíti az alábbiakkal:    
megengedett legkisebb telekterület: 2600 nm, megengedett legkisebb telekszélesség: a 
kialakult telekszélesség. 
  

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    
 
 
Szentgotthárd, 2022. szeptember 5. 

          
         Doncsecz András 
         városüzemeltetési vezető
    
                          
 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. melléklet 
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2.sz.melléklet  
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3.sz. melléklet  
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4.sz. melléklet 
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Tárgy: Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 2. sz. alatti üzlethelyiség 
bérbe adása    

 
ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 

2022. 09. 14-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 

PESCA BT. (9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 1.) 2007.11.22-e óta bérli a 
szentgotthárdi 1386/2/A/14 hrsz.-ú, természetben Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fsz. 1. szám 
alatti, valamint a szentgotthárdi 1386/2/A/15 hrsz.-ú, természetben Szentgotthárd, Hunyadi u. 
3/B. fsz. 2. sz. alatti üzlethelyiségeket, horgászbolt céljára. 
A fszt 1. sz. alatti üzlethelyiség 69 m2, a fszt 2. sz. alatti 37 m2, melyek közül a mellékelt 
kérelem (1. sz. melléklet) alapján a kisebb üzletet 2022.09.30-val leadnák, gazdasági okokra 
hivatkozva. 
A bérleti szerződésben 3 hónapos felmondási idő van, de szeretnék közös megegyezéssel azt 
módosítani, mely alapján továbbiakban csak a fszt 1. sz. alatti helyiséget bérelnék. 
A két helyiség közti nyílást visszafalaznák, valamint a helyiséget rendben, használatra 
alkalmas állapotban adják vissza. 
A közművekkel kapcsolatban a vízfogyasztást külön mérő méri, melyet a társasház felé fizet 
meg a mindenkori bérlő, viszont a fűtés az közös kazánról működik, mely a fszt. 1. sz. 
üzletben található, így azt légköbméter arányában nekik kell majd továbbszámlázni a másik 
bérlő felé. Az elektromos áram mérésére is almérőn keresztül történik, így a fszt. 2. sz. alatti 
üzlet fogyasztását is majd tovább kell számlázniuk. A bérlő ezzel tisztában van. 
 
A kisebb 37 m2-es üzletre eső bérleti díj: 76.806.-Ft+ÁFA/hó, összesen: 97.546.-Ft/hó (bruttó 
~ 2636.-Ft/hó) ((A helyiség területe a tulajdoni lapon 43 m2, viszont a valóságban felmérés 
alapján ennél kevesebb, 37 m2, ebben a háztömbben sajnos több ilyen eltérés szerepel.)) 
 
Javasoljuk, hogy a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő módosításához a 
Testület járuljon hozzá, így 2022.10.01-től csak a szentgotthárdi 1386/2/A/14 hrsz.-ú, 
természetben Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fsz. 1. szám alatti helyiséget bérli a PESCA BT. 
 
A megüresedő helyiséget javasoljuk bérbeadásra meghirdetni, a jelenlegi áron, nettó 
77.000.-Ft+27%ÁFA/hó, összesen 97.790.-Ft áron.  
 (Alaprajz 2. sz. melléklet.)  
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 
vonatkozó szabályairól szóló 32/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete 

2. HELYISÉGBÉRLET SZABÁLYAI 
2.§ (1) A Városüzemeltetés rendszeres nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható 
helyiségekről. 
(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség 
jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni lehet a 
pályáztatást, abban az esetben is, ha helyiség egyedi bruttó forgalmi értéke az 5 millió forintot 
nem haladja meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  
(3) A pályázati felhívást és a feltételeket a Képviselő-testület teszi közzé és a beérkezett 
pályázatokat elbírálja.  
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(4) Közérdekű helyiségigény kielégítése céljából megüresedett helyiség pályázat mellőzésével 
hasznosítható. A közérdek fennállását jogszabályi rendelkezés, vagy a Képviselő-testület 
állapítja meg. A helyiségek bérletére vonatkozó egyéb szabályokat a pályázat mellőzésével 
bérbe adott helyiségek vonatkozásában is alkalmazni kell. 
(5) A helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott, maximum 5 év, vagy határozatlan 
időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 (6) A határozott időre kötött bérleti szerződés legfeljebb a szerződés időtartamával 
meghosszabbítható, melyet legalább 30 nappal a lejárat előtt kérelmezni kell. A kérelmet 
Képviselő-testülethez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a helyiségben tovább 
folytatandó tevékenységet.  A képviselő-testület a kérelem alapján szabadon dönt, döntését 
indokolni nem kell.  
 
A helyiség könyv szerinti bruttó forgalmi értéke az 5 millió forint összeget nem haladja meg. 
– könyv szerinti bruttó érték: 4 302 000.-Ft 
 

Határozati javaslat 
 
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szentgotthárd 
Város Önkormányzata és a PESCA BT. (9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 1.) között 
2007.11.22-én a szentgotthárdi 1386/2/A/14 hrsz.-ú, természetben Szentgotthárd, Hunyadi u. 
3/B. fsz. 1. szám alatti, valamint a szentgotthárdi 1386/2/A/15 hrsz.-ú, természetben 
Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fsz. 2. sz. alatti üzlethelyiségekre megkötött és azóta többször 
módosított bérleti szerződés módosításához akként, hogy 2022.10.01-től a PESCA BT. a 
szentgotthárdi 1386/2/A/14 hrsz.-ú, természetben Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fsz. 1. szám 
alatti üzlethelyiséget bérli tovább. A bérleti díj nagysága 143.321.-Ft+27% ÁFA/hó. A két 
helyiség közötti nyílást (átjárót) a Bérlő köteles visszafalazni, valamint a továbbiakban nem 
használt helységet rendben, használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni. A bérleti 
szerződést ezt követően a kialakult állapotnak megfelelően módosítani kell. A módosított 
bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy a továbbiakban a fűtés a szomszédos, Hunyadi u. 
3/B. fszt. 2. alatti üzlethelyiséggel közös kazánról működik, mely a fszt. 1. sz. üzletben 
található, így azt légköbméter arányában kell majd továbbszámlázni a másik üzlethelyiség 
bérlője felé. Az elektromos áram mérésére is almérőn keresztül történik, így a fszt. 2. sz. alatti 
üzlet fogyasztását is tovább kell számláznia. 
 
 
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, 

Hunyadi u. 3/B. fsz. 2. sz. alatti, szentgotthárdi 1386/2/A/15 hrsz.-ú, 37 m2 területű 
önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon 
meghirdeti. 
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó 
……………….……………..Ft/hó+27% Áfa, összesen: .......................Ft/hó.  
A bérlet időtartama határozatlan 3 havi felmondási idővel.  
A bérleti jogviszony legkorábbi kezdő időpontja 2022.11.01. 
A pályázat beérkezésének határideje 2022. október 12.  
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. októberi testületi ülés. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb 
ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel 
történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum bérleti 
díjat. A bérleti díj ajánlatot konkrét forintösszegben kell megadni.  
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A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a 
bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. 
A bérleti díj minden évben az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 
Eredménytelen pályázat esetén a Képviselőtestület új pályázatot írhat ki. 
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört 
tartalmazó pályázat esetén új pályázatot írhat ki.  
Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének 
határideje 2022.11.16-re módosul, és a pályázatok elbírálásának határideje: a 2022. 
novemberi testületi ülés. 

 
Határidő a közlésre azonnal,  
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos 
Szentgotthárd, 2022. augusztus 23. 

            
Doncsecz András 

                          városüzemeltetési vezető 
Ellenjegyzés:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet: 

 



 
Tárgy: Sztg. Mártírok u. 5/B. sz. alatti nyilvános wc üzemeltetése    

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. szeptember 14-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentgotthárdon a Mártírok útján a jelenlegi borszaküzlet alatt található a belvárosi nyilvános 
WC. Az eredetileg is nyilvános wc-nek épült épület igen rossz, használhatatlan állapotban 
volt, míg 2007-ben az azóta is borszaküzletként működő helyiséget a nyilvános wc 
építményére ráépítették és ezzel egyidejűleg a ráépítő által teljesen felújításra került.   
Az így kialakult épületet társasházzá nyilvánítottuk, ahol a nyilvános wc az Önkormányzat 
tulajdona, a borszaküzlet az INTERSZIG 2000 Kft.-é és ez a tulajdonos üzemelteti a 
nyilvános wc-t is. Az üzemeltetésre legutoljára 2014-ben készült megállapodás. A 
borszaküzletet üzemeltető INTERSZIG 2000 Kft. nevében s Baranyai Vilmos ügyvezető a 
mellékelt kérelemben (1. sz. melléklet) fordult az Önkormányzathoz. A 2014 óta fennálló 
40.000.-Ft+ÁFA/hó üzemeltetési díj – amit az önkormányzattól kap - jelenleg nem fedezi a 
költségeket, s szeretné a díjat 80.000.-Ft+ÁFA/hó-ra megemelni. 
Emelett a borszaküzlet eladásán és bezárásán is gondolkodnak a megnövekedett 
rezsiköltségek miatt. 
 
A wc-re készült 2014-es megállapodás a 2. sz. mellékletben található, melyben olvasható az 
üzemeltetés feltételei. 
  
A lényeg, hogy a takarítást, tisztítószereket, eszközöket, víz-, szennyvíz és 
villanyköltségekkel együtt megbízási díjért végezték.  
 
A fűtést mi fizetjük (távhős), a karbantartást mi végeztetjük el, amikor szükséges.  
 
A SZET Szentgotthárdi Kft. minimum a fenti ár duplájáért tudja vállalni az üzemeltetést. (az 
INTERSZIG Kft. árelőnye abból adódik, hogy a boltban dolgozó személy egyben a wc 
takarítását is megoldja, illetve a bolt nyitásával, zárásával egyidejűleg nyitja-zárja a wc-t.) 
  
Eldöntendő az, hogy továbbra is üzemeltetni akarjuk a nyilvános wc-t (költségeket 
csökkentjük ezáltal), vagy elég a várkertben lévő is, ami viszont március 15-től november 
15-ig van nyitva. Téli időszakban zárva van. 
Nyilvános wc üzemeltetésére nincs kötelező előírás ránk vonatkozóan. 
 A másik lehetséges megoldás, hogy a nyilvános wc-t bezárjuk, így nem kell üzemeltetésért 
fizetni, csak a minimális közmű alapdíjakat és téli temperáló fűtést. 

 
Határozati javaslat 

 
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 2014.09.30-án 
megkötött Szentgotthárd Város Önkormányzata és az INTERSZIG 2000 Kft. (9970 
Szentgotthárd, Mártírok út 5/b.) közt a 9970 Szentgotthárd, Mártírok u. 5/B. 1. szám alatti, 
1074/3/A/1 hrsz.-ú, nyilvános WC üzemeltetésére vonatkozó Megállapodás módosítására 
akként, hogy 2022.10.01-től az üzemeltetés ellenszolgáltatásaként fizetendő havi díj 80.000.-
Ft+ÁFA összeg legyen.  
 



2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a 2014.09.30-
án megkötött Szentgotthárd Város Önkormányzata és az INTERSZIG 2000 Kft. (9970 
Szentgotthárd, Mártírok út 5/b.) közt a 9970 Szentgotthárd, Mártírok u. 5/B. 1. szám alatti 
nyilvános WC üzemeltetésére vonatkozó Megállapodás megszüntetését. 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyilvános wc bezárását 
2022.10.01-tól elrendeli. 
 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 
vezető-főtanácsos 
 
Szentgotthárd 2022. szeptember 1. 

          
Doncsecz András 

                        városüzemeltetési vezető 
Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



1.sz. melléklet: 



2.sz. melléklet: 
ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata 9970 Szentgotthárd, Széll 
Kálmán tér 11. (képviseli: Huszár Gábor polgármester, adósz.: 15733720-2-18, bankszámlaszám: 
11747068-15421481), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 
másrészről INTERSZIG 2000 Kft.  9970 Szentgotthárd…Mártírok út 5/b (képviseli: Baranyai 
Vilmos ügyvezető. Cégj.sz.: 18-09-111274, Adósz.: 12343382-2-18 Bankszámlaszám:10918001-
00000035-20760001, mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) 
 
között, a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1. A Megbízó a tulajdonosa a Szentgotthárd, Mártírok u. 5/B. 1. szám alatti, 1074/3/A/1 hrsz-ú, 

nyilvános WC ingatlannak. Megbízó tulajdonos jelen megállapodás keretében megbízza az 
Üzemeltetőt, hogy a nyilvános WC-t üzemeltesse az alábbiak szerint: 

- Nyilvános WC nyitva tartási idejének meg kell egyeznie legalább az Üzemeltető 
által, az emeleti szintem működtetett Szentgotthárd, Mártírok u. 5/B. 2. szám 
alatti, 1074/3/A/2 hrsz-ú,  üzlet nyitva tartásával, 

-  az előírásoknak megfelelő takarításáról gondoskodik, ennek feltételeit biztosítja, 
- fizeti a nyilvános WC rezsiköltségei közül: a víz-szennyvíz-, villany- költségeket  

 
2. Az Üzemeltető a megbízást elfogadja. A nyilvános WC üzemeltetését közreműködő részére is 

át lehet adni, de a nyitva tartásra és üzemeltetésre vonatkozó megállapodás betartásáért az 
Üzemeltető lesz továbbra is a felelős. 

 
3. A nyilvános WC használatáért használati díj szedhető, mely az Üzemeltetőt illeti, annak 

mértékét az Üzemeltető maga határozza meg. A díj mértékének reálisnak kell lenni. 
 
4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetés ellenszolgáltatásaként a Megbízó 

havi nettó 40.000.-Ft+ÁFA-t (azaz nettó Negyvenezer forint + ÁFA-t) fizet, mely díjat 
minden hónap 15. napjáig köteles az Üzemeltetőnek szabályosan kiállított számla ellenében az 
Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000035-20760001 számú számlájára megfizetni.  

 
5. A nyilvános WC karbantartásáról, a meghibásodások kijavításáról a Megbízó gondoskodik, 

ezen költségek a Megbízót terhelik. A felmerülő javíttatások, karbantartási feladatok 
felmerülésekor a munkálatok elvégzése vagy megrendelése előtt köteles ezt az Üzemeltető a 
Megbízó felé jelezni. A munkálatok elvégzésére vagy megrendelésére azt követően kerülhet 
sor, ha ezzel a Megbízó képviselője egyetértett. A Üzemeltető által jelzett problémák, 
feladatok elmaradásának következményei a Megbízót terhelik.  

 
6. A nyilvános WC fűtési költségeit a távhőszolgáltatást biztosító Régióhő KFt. felé a Megbízó 

köteles megfizetni. 
 
7. A jelen megállapodás 2014. október 1-től kezdődően határozatlan időre szól. A szerződés 3 

hónapos felmondási idővel írásban mondható fel. A rendkívüli felmondás eseteit a 10. pont 
szabályozza. 

 
8. Az üzemeltetés körében az Üzemeltető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz 

szükséges, hogy a Nyilvános WC megfelelő és biztonságos üzemeltetése megvalósuljon. 
 
9. A Megbízó vállalja, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában lévő egységes 

információs táblarendszeren legalább 3 helyen a nyilvános WC feltűntetésre kerül. 
 



10. A jelen megállapodás azonnali hatállyal megszűnik, ha az Üzemeltető a Szentgotthárd, 
Mártírok u. 5/B. 2. szám alatti, 1074/3/A/2 hrsz-ú,  üzlet működtetésével felhagy. Azonnali 
hatállyal az Üzemeltető felmondhatja a jelen megállapodást, ha a Megbízó a 4. pont szerinti 
összeget nem fizeti meg. A Megbízó szüntetheti meg azonnali hatállyal a jogviszonyt, ha az 
Üzemeltető az e szerződéssel vállalt kötelezettségeit nem teljesíti. 

 
11. A Megbízó képviselője e jogviszony fennállása idején: 

Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 
telefonszáma: 94/553-030; 0630/4913564 
Az Üzemeltető képviselője a jogviszony idején: 
Baranyai Vilmos  
telefonszáma: 0630/9322583 

 
12. A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződésből keletkező vitás ügyeiket 

mindenek előtt peren kívül, tárgyalásos úton próbálják rendezni és csak ennek 
eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.  

 
13. A Szerződő Felek valamennyi olyan kérdésben, amiről ebben a szerződésben külön nem 

rendelkeztek, a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 
 
Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasták, a tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Szentgotthárd, 2014. szeptember 30. 
 
 
 
 

……………………………………… 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képv.: Huszár Gábor polgármester 
MEGBÍZÓ 

 
………………………….………………………….. 

INTERSZIG 2000 KFT. 
Baranyai Vilmos 
ÜZEMELTETŐ 

 
 
 
 
Jogi ellenjegyzés: 
 

…………………………………….. 
Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
 

…………………………………… 
Somorjainé D. Zsuzsanna 

Pénzügyi irodavezető 
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