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Előterjesztés 
a Társulási Tanács 2015. április 20-i ülésére 

 

 Tárgy: A Társulás 2014. évi zárszámadása 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (Áht.) 87.§-a, valamint a 4/2013. (I.11.) 

Kormányrendelet 5-7.§-a értelmében a helyi önkormányzat és társulása a tárgyévet követően 

költségvetési beszámolót készít. 

 

 

I. A Társulási feladatellátásról általánosan 
 

A Társulás 2014. évi tevékenységében a Társulás törekedett a hatékony működésre, a 

kialakított közszolgáltatási feladatellátásokat takarékos gazdálkodással biztosította a közös 

érdekek alapján.  

 

A Társulás 2014. évi költségvetési gazdálkodása keretében ellátta a Társulási 

megállapodásban vállalt feladatokat: 

 

- köznevelési feladat: óvodai nevelés 

- szociális alapszolgáltatások közül:  

 családsegítés,  

 házi segítségnyújtás,  

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

 támogató szolgálat 

 közösségi pszichiátria 

- gyermekjóléti szolgáltatás 

- belső ellenőrzés 

 

A Társulás intézményfenntartóként és szervező tevékenységével egyaránt végzett 

közszolgáltatásokat az elmúlt évben. Jelenleg az alábbi intézmények közvetlen fenntartója a 

Társulás: 

 

 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne: 

- Tótágas Bölcsőde intézményegység 

- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül: 

 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd) 

 Tapsifüles Tagóvoda (Gasztony) 2014. június 30-ig 

 Kerekerdő Tagóvoda (Rönök) 2014. június 30-ig 

 Micimackó Tagóvoda (Magyarlak) 

 Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek) 

 Városi Gondozási Központ 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

 

a) Köznevelési feladat ellátása: 
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Ennek keretében az óvodai nevelést látja el a Társulás. A Társulás e feladatot a fenntartása 

alatt lévő Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde keretein belül látta el.  

 

2014. július 1-től Gasztony Község Önkormányzata, valamint Rönök Község Önkormányzata 

a társulási szintű óvodai nevelés ellátásból kilépett. Szentgotthárd Város Önkormányzata – 

mint a társulás székhely önkormányzata – a 8 havi állami támogatást e két tagóvoda részére is 

átutalta. A Társulás munkaszervezete – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal – a két 

községi önkormányzattal pénzügyileg is elszámolt. A két tagóvoda– a féléves 

előirányzataival, illetve teljesítésével - a Társulás 2014. évi zárszámadásában szerepelnek. 

 

b) Szociális alapszolgáltatási feladatok: 

 

A szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást, a támogató szolgálatot és a közösségi ellátást a Városi Gondozási Központ 

intézmény biztosítja, kistérségi működési területtel.  

 

A családsegítést szintén a kistérséghez tartozó valamennyi településen ellátja a Társulás 

intézménye, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 

 

c) Gyermekjóléti alapellátási feladatok: 

 

A gyermekjóléti ellátást, valamint a bölcsődei ellátást biztosítja a Társulás valamennyi 

település számára intézmény fenntartásával (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

SZEOB Tótágas Bölcsőde). 

 

d) Belső ellenőrzés: 

 

A Társulás saját feladatellátásban látta el a belső ellenőrzési feladatokat, a végrehajtást a 

munkaszervezetbe (Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd) integrálva egy fő belső 

ellenőr foglalkoztatásával.  

 

 

II. A Társulás feladatellátása pénzügyileg 
 

 Bevételi források és azok teljesítése 

 

Költségvetés módosított előirányzata: 537 834 e/Ft 

Teljesítés (forgalmi bevétel nélkül) 530 563 e/Ft 

Teljesítés % (forgalmi bevétel nélkül) 98,6 % 

Központilag szabályozott bevételeket Szentgotthárd Város Önkormányzata kapta. 

            

Működési bevételek:  

   

- Intézményi működési bevételek:  49 464 e/Ft 

A bevételek jelentős részét az élelmezést nyújtó intézmények térítési díj bevételéből, 

helységek bérbeadásából származó bevételek jelentik. 

A bevételi teljesítés 96,1 %. 

    

Támogatásértékű bevételek: 426 702e/Ft 
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-  Működési célú támogatásértékű bevétel  414 162e/Ft 

- Felhalmozási célú támogatásértékű bev.    12 540 e/Ft 

Működési célú átvett peszk:      e/Ft 

- Pénzforgalom nélküli bevételek:               54 397 e/Ft 

 

 

 Kiadások alakulása 

 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előir. 

Teljesítés Teljesítés 

% 

Összes kiadás 463 893 537 834 460 790 85,7 

Összes kiadásból: 

- működési kiadás + 

tartalék+pmaradv 

 

 

460 278 

 

 

526 928 

 

 

450 086 

 

 

85,4 

Megoszlási arány %     

Beruházás + felújítás 3 615 10 906 10 704 98,1 

Megoszlási arány %     

 

(forgalmi kiadás nélkül)   

 

Működési kiadások (e/Ft) 

 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előir. 

Teljesítés Teljesítés 

% 

Működési kiadásból:     

 

-személyi juttatás 

-munkaadót terhelő 

járulék 

 

273 947 

83 408 

 

277 428 

83044 

 

260 683 

75 986 

 

94 

91,5 

Személyi jutt. + 

munkaadót terh. jár. 

megoszlás % 

    

Dologi kiadás 100 289 120 334 100 848 83,8 

Dologi kiadás megoszlás 

% 

    

Ellátottak pénzbeni jutt. 0 0 0  

Ellátottak pénzbeni jutt. 

megoszlás % 

    

Spec. célú támogatás 1 519 12 569 12 569 100 

Spec. célú tám. megoszl. 

% 

    

 

(Fentiek a pénzmaradványt, tartalékot nem tartalmazzák.) 

 

A Társulási költségvetés összkiadásainak teljesítése 85,7% ezen belül a működési kiadások 

teljesítése 85,4%. 
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 A Társulás vagyonának alakulása 

 

Vagyonmérleg adatok 

2010. év 

Nyitó 

állomány 

Záró 

állomány 

          Változás 

növekedés      csökkenés        

Eszközök: 

A Befektetett eszközök: 

 

 

 

 

  

I. Immateriális javak 41 283 242  

II. 1.Ingatlanok 4842  4716  126 

    2.Gépek, berendezések 6330 6601 271  

    3Járművek 804   804 

    5.Beruházások     

II. Tárgyi eszközök össz. 12017 11600 513 930 

III..Befektetett pü.i 

eszközök 

    

IV..Üzemeltetésre átadott 

eszk. 

9884   9884 

Befektetett eszk. Össz. 21901 11600 513 10814 

B Forgóeszközök     

I..Készletek 225   225 

II.Követelések 3004 301  2703 

III.Értékpapírok     

IV.Pénzeszközök 64913 69473 4560  

V.Egyéb aktív pü.i elsz. 4741 4220  521 

Forgóeszközök össz:                72883 73994 4560 3449 

15.Eszközök mindössz.  94784 85594 5073 14263 

Források: 

D Saját tőke 

    

1. Induló tőke 68907 585633 516726  

2.Tőkeváltozás -44690 -528018  483328 

Saját tőke összesen 24217 57615 516726 483328 

E Tartalék 54397   54397 

F Kötelezettségek 913 3737 2824  

I.Hosszú lejáratú köt.     

II..Rövid lejáratú köt.     

III.Egyéb passzív pü.i 

elsz. 

15257 24242 8985  

.Kötelezettségek össz. 16170 27979 11809  

Források összesen 94784 85594 528535 537725 

  

Maradvány elszámolása 

 

A maradvány elszámolását elvégeztük a Társulásnál és az intézmények vonatkozásában. A 

kiadási megtakarításból jelentkező maradványból (számlaegyenleg) a rendező tételeket 

(forgalmi kiadás-bevétel) átvezettük. 
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A Társulás 69 373 e/Ft maradvánnyal zárta az évet. A maradvány egy része az elmaradt, 

illetve a későbbi időpontban esedékes, áthúzódó kifizetésekből tevődik össze, így a 

pénzmaradvány egy része kötelezettséggel terhelt. Szintén itt jelentkezik az intézmények 

zárolási, valamint forgalmi tételeinek összege. 

 

A Társulás maradványa az alábbiak szerint alakul: 

Összes maradvány:    60 348 e/Ft 

 

A Társulás 2014. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek és az 

államtól kapott támogatások biztosították az intézmények és a társulási feladatok működését.. 

A Társulásnak 2014. december 31-én hitelállománya nem volt. A rendelkezésünkre bocsátott 

támogatással igyekeztünk a leghatékonyabban gazdálkodni – figyelembe véve a 

jogszabályokat -, hogy a szűkülő feltételek mellett a vállalt feladatok, szolgáltatások feltételei 

maradéktalanul rendelkezésre álljanak. 

 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a zárszámadást 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 63.§-ában kapott felhatalmazás alapján a többször módosított, 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. 

sz. határozatának végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik: 

 

1) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás a 2014. évi költségvetésének  

 kiadási főösszegét 537 834 e/Ft-ban, azaz forintban, 

 bevételi főösszegét 537 834 e/Ft-ban, azaz forintban állapítja meg. 

 

2) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi zárszámadásáról az összevont 

mérlegadatait az 1. melléklet tartalmazza. 

 

3)  A 2014. évi költségvetés bevételei az alábbiak:   

 eredeti bevételi előirányzat:      463 893  e/Ft, 

 módosított bevételi előirányzat:  537 834 e/Ft, 

 bevételi teljesítés:        533 995  e/Ft.  

          

4) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők: 

e/Ft 

Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 

Működési bevételek 50 524 51 496 49 464 

Felhalmozási 

bevételek 

527 12 540 12 540 

Önkorm. Költségvet. 

tám. 

403 944 419 401 414 162 

Vissztérülések    

Támogatás értékű 

bevétel 

   

Tám.ért.felhalm.bv    
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Pénzmaradvány 9 425 54 397 54 397 

Pénzmaradvány 

elvonás 

   

 

5) A bevételi főösszeget az 1., 2., és 5. mellékletek tartalmazzák. 

 

6) Szentgotthárd  és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének kiadási 

főösszege: 

eredeti kiadási előirányzat:      463 893 e/Ft, 

módosított kiadási előirányzat:   537 834 e/Ft, 

kiadási teljesítés:      474 998  e/Ft.  

 

7) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők: 

e/Ft 

Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 

Személyi juttatás 273 947 277 428 260 683 

Munkaadót terhelő 

jár. 

83 408 83 044 75 986 

Dologi kiadások 100 289 120 334 100 848 

Ellátottak pénzbeni 

jutt. 

   

Spec. célú támogatás 1 519 12 569 12 569 

Felhalmozási kiadás 3 615 10 906 10 704 

Felújítási kiadás    

Tartalék 1 115 33 553  

 

8) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1.;2.;3.,4. mellékletek 

tartalmazzák. 

 

9) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. december 31-i állapot szerinti 

vagyona a 12. melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok 

alapján a következő: 

 Eszközök: 85 594 e/Ft 

 Források: 85 594 e/Ft. 

 

10) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi felhasználható 

pénzmaradványa: 

 Felhalmozási pénzmaradvány:        0 e/Ft 

 Működési pénzmaradvány:  60 348 e/Ft 

 Összes pénzmaradvány:  60 348e/Ft  

 

11) A felhasználható pénzmaradvány Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

költségvetési szerveiként az 7. illetve 8. melléklet szerinti részletezettséggel az alábbi: 

 

Intézmény Felhasználható pénzmaradvány (e/Ft) 

működési felhalmozási összesen 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde 

2 318  2 318 
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Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat 5 129  5 129 

Városi Gondozási Központ 3 500  3 500 

Társulás 19 799  19 799 

Pénzmaradvány összesen: 60 348  60 348 

 

 

12) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi egyszerűsített beszámolója a 

9.; 10.; 11. mellékletek szerinti.  

 

13) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi létszámkerete a 6. melléklet 

szerinti.  

 

14) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi egyszerűsített beszámolóját 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak, 

megfelelően az államháztartás szervezetei közérdekű adataikat az Ávr. 8. melléklete szerint 

közzé kell tenni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

 

Szentgotthárd, 2015. április 13. 

 

                                                                                                        Huszár Gábor 

                                                                                                             elnök 
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Előterjesztés 
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2015. április 20-i ülésére 

 

Tárgy: A SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési díjának meghatározása 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban Gyvt.) elsősorban a térítési díjról szóló 146.§-151.§-ai alapján a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 

ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell 

fizetni.  

 

A fenntartó állapítja meg az ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási 

önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjat több 

szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell 

meghatározni. A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a 

gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra 

(együttesen gondozásra) és gyermekétkeztetésre. A jogszabály a fenntartóra bízza annak 

eldöntését, hogy él-e a lehetőséggel, mekkora mértékű térítési díjat határoz meg az adott 

bölcsődében. 

 

Az alábbi táblázat az előző évek gondozási díjat fizető és nem fizető létszámait és a befizetett 

gondozási díjat tartalmazza. 

 

 Beíratott 

gyermekek 

száma/év 

Gondozási díjból 

származó összes 

bevétel 

Gondozási díjat 

fizető gyermekek 

száma / év 

Fizetés alól 

mentesülő 

gyermekek száma 

/ év 

2012 72    997.730.-Ft 51 21 

2013 72 1.698.695.-Ft 51 21 

2014 75 2.300.750.-Ft 55 20 

 

2012-ben a gondozási díj befizetéséből befolyt összegből az intézmény sószobát alakított ki. 

A 2013-as illetve 2014-es díjat az intézmény a játszóudvar korszerűsítésére, fejlesztésére 

szerette volna használni, de a fenntartó döntése alapján az intézményi működésbe került 

beépítésre. 

 

A 2015. ÉV TERVEZÉSE 

 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézménnyel történt egyeztetés kapcsán mind az 

intézményvezető, mind a bölcsődei intézményegység - vezető az alábbiakat javasolja a 2015. 

évre: 

 

Az intézményi térítési díj megállapításának levezetése az előterjesztés 3. számú 

mellékletében részletesen olvasható. A szolgáltatási költség és az állami normatíva 
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különbözete -> elosztva a férőhelyekkel -> és az ellátási napok számával -> levonva belőle az 

étkezési térítési díjat -> a GYvt. 148. § (4) bek. alapján a személyi térítési díj nem haladhatja 

meg az intézményi térítési díj összegét -> ezek alapján a szentgotthárdi bölcsődében 

maximálisan megállapítható gondozási térítési díj: 1.213,- Ft/fő/nap. 

 

A Gyvt. 150.§ (5)-(6) bek. alapján a bölcsődében továbbra is ingyenesen (térítésmentesen) 

kell a gondozást biztosítani: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, 

- a három vagy több gyermeket, 

- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok számára, 

- illetve azok részére, akik jövedelemmel nem rendelkeznek. 

 

Az intézmény vezetése a gondozási díj meghatározására kettő javaslatot tett, az alábbi 

sorrendben: 

A. / a díj ne változzon, maradjanak a jövedelemsávok, a max. mérték 795.- Ft/fő/nap 

(lásd: 1. számú melléklet), 

B. / a díj legfeljebb az infláció mértékével (1,8%) emelkedjen, a max. mérték 810.-

Ft/fő/nap (lásd: 2. számú melléklet). 

 

Az elmúlt évek születési adatait ismerve az előterjesztés előkészítői is azt javasolják, hogy a 

díj összege ennél nagyobb összegben ne változzon, ezzel is segítve a bölcsődei korosztály 

gondozását-nevelését, illetve ezzel talán a beíratott gyermeklétszám emelkedését is 

elősegíthetjük. Ez nem csak a bölcsődei felújítási pályázatban vállalt plusz létszám miatt 

fontos, hanem az állami „normatíva” miatt is, amelyet idén már a beíratott gyermekek után 

kap az intézmény. 

 

Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy a bölcsődei ellátás keretében biztosított 

nappali ellátásra vonatkozó személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a 

fenntartó által meghatározott kedvezmények, mentességek és a vonatkozó törvényi előírások 

figyelembevételével. Az intézményvezető a személyi térítési díjak összegét az intézményi 

térítési díjak elfogadását követő 30 napon belül köteles felülvizsgálni. 

 

A 2014. évi bevételek felhasználása tekintetében az Intézményvezető a játszóudvari 

eszközök cseréjét szeretné, illetve  az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások 

Főosztálya megbízásából az NCSSZI által 2012-ben  kiadott A bölcsődei  nevelés-gondozás 

szakmai szabályi c. dokumentumban minimális felszerelésként  előírt vízpermetező 

beszerzését, kialakítását kívánja megvalósítani, amely beszerzésének költsége összesen kb. 

másfél millió Ft. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a Társulási Tanácsi ülés előtti napon tárgyalja ezt az 

előterjesztést – a Képviselő-testület javaslata a Társulási Tanácsi ülésen ismertetésre kerül. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. évben a 

SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményegység által a gyermekek számára biztosított 

napközbeni ellátás tekintetében az alábbiakat fogadja el 
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1.1. 1.685,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltség meghatározását, 

1.2.  

A. / az 1. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díj és 

kedvezmények meghatározását 2015. május 01. időponttól alkalmazva, azzal, hogy 

a személyi térítési díj megállapításának alapját továbbra is a munkáltatói igazolás és 

a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok képezzék. 

VAGY 

B. / az 2. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díj és 

kedvezmények meghatározását 2015. május 01. időponttól alkalmazva, azzal, hogy 

a személyi térítési díj megállapításának alapját továbbra is a munkáltatói igazolás és 

a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok képezzék. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / elnök 

             Kovács Tiborné igazgató 

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

 

2. A Társulási Tanácsának egyetért azzal, hogy 

A. / a 2014. évben befolyt gondozási díjból 1.500.-e forintot a vízpermetező kialakítására 

fordíthasson az intézmény 

VAGY 

B. / a 2014. évben befolyt gondozási díj teljes egészében az intézményi működésre 

kerüljön felhasználásra a Társulás költségvetésében. 

Határidő:  azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester / elnök 

             Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

                 Kovács Tiborné igazgató 

 

3. A fenntartó Társulási Tanács kéri Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-

testületét, hogy a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díját és a hozzá 

tartozó kedvezményeket-mentességeket a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV. 30.) önkormányzati 

rendeletében szabályozza. 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra 2015. áprilisi testületi ülés 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / elnök 

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

 

Szentgotthárd, 2015. március 13. 

 

 

         Huszár Gábor 

                         elnök 
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1. számú melléklet 

 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2015. 

évben: 795,- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 

 

 

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

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 

50.001 –  80.000.- 140.- 

80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 

110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 795.- 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2015. 

évben: 810.- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 

 

 

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

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 110.- 

50.001 –  80.000.- 160.- 

80.001 – 95.000.- 280.- 

95.001 – 110.000.- 470.- 

110.001 – 125.000.- 670.- 

125.001- 810.- 
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3. sz. Melléklet 

 

 
 

  Iktatószám   :      Szsz/140.-10./2015. sz. 

  Tárgy             :      Intézményi javaslat a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a szolgáltatási  

                                önköltség, gondozási díj 2015. évi megállapításához, illetve kérelem a         

                                gondozási térítési díjból származó 2014. évi bevétel felhasználásához.                                 

  Ügyintéző     :      Kovács Tiborné és Dr. Dancseczné Kovács Tünde 

               Címzett         :      Dr. Gábor László 

                                             Önkormányzati Térségi és Erőforrások vezető                                        

 

Tisztelt Irodavezető Úr! 

 

 

A 2015. március havi Képviselő-testületi  ülés előterjesztéséhez a 7/2012. (III.1.) ÖKT 

rendeletben és az 1997. évi XXXI. (Gyvt.) törvényben foglaltakra tekintettel az alábbi 

adatokat tudom szolgáltatni. 

  

 Intézményi javaslat a szolgáltatási önköltség megállapításához: 

A Gyvt. 147.§ (1) bek. alapján az intézményi térítési díj alapja a szolgáltatási önköltség és a 

normatív állami támogatás különbözete. 

1. a bölcsőde szolgáltatási költsége (2015. évi kiadási előirányzat)   

                                                                              45251  

e/Ft 

2. éves központi normatív támogatás:                                                             - 18331  e/Ft 

Az ide vonatkozó rendelkezés alapján az intézményi térítési díj alapja:                26920  

e/Ft 

 

A hivatkozott jogszabály alapján tehát az intézményi szolgáltatási díj számításának alapja: 

26920e/Ft. 

 

A szolgáltatási önköltség  számítási módja: 

1. 26920e/Ft : 68 (érvényes alapító okirat szerinti férőhely)= 395882Ft/év  

(normatívát nem tartalmaz) 

2. 395882 Ft :235 nap (2015. évi központi költségvetési törvény szerinti napok 

száma)  = 1.685Ft/nap/férőhely 

ebből:  

 napi 4x-i étkezési térítési díj: 472 Ft /fő/nap 

 napi gondozási, intézményi térítési díj: 1213 Ft/fő/nap 
 

 

 

 

 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

SZEOB 
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 

OM azonosító:036456 
Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 
igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 

honlap: www.ovodaksztg.hu 

 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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A GYvt.147. § (2) bek. alapján külön kell meghatározni a gondozási és étkezési térítési díjat. 

A GYvt. 148. § (4) bek. alapján a személyi térítési díj  nem haladhatja meg az intézményi 

térítési díj összegét. 

Ezek alapján maximálisan megállapítható gondozási térítési díj: 1213Ft/fő/nap. 

 

Az intézmény érdekeit szem előtt tartva, a kedvezőbb kihasználtság, a nagyobb igénybe vételi 

hajlandóság érdekében javaslatunk a következő: 

 

2015. évben a személyi gondozási díj sávos meghatározásai és mértéke 

 

 ne változzon, maradjanak a jövedelemsávok és a hozzájuk tartozó  maximum 

795Ft/fő/nap, 

 maximum a 2014. évi infláció mértékével (1,8%) emelkedjen, tehát maximum 810 
Ft/fő/nap  

 

 

 

 

2014. évben a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a személyi gondozási díjból származó 

bevétel összege: 2.300.750 Ft. 

 

Kérelem a 2014. évi  gondozási díjból származó bevétel felhasználásához: 

a játszóudvari eszközök, udvari játékok cseréjéhez (babaház, játszóasztalok) és a 2012-ben 

meghatározott bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai szerinti minimális felszerelési 

jegyzékben előírt, tehát kötelező vízpermetező kialakításához 1500eFt. 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2015. március 6. 

       

 

 

Tisztelettel:  

        

 Dr. Dancseczné Kovács Tünde           Kovács Tiborné 

             intézményegység-vezető                                                 intézményvezető 
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BESZÁMOLÓ 
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2015. április 20-i ülésére 
             

Tárgy:  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámoló 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárdon működő intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. és az intézmény szakmai programjában 
meghatározott célok, feladatok alapján végezte tevékenységét 2014-ben is. 
 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a családsegítést és a gyermekjóléti 
ellátást, amelynek keretében – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és 
köznevelési intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és 
gondozási feladatokat is ellát. A Szolgálat határozatlan idejű működési engedéllyel 
rendelkezik, munkatársai megfelelő szakmai végzettséggel, tudással és 
kompetenciákkal rendelkeznek. A Szolgálat a működési engedélyhez szükséges 
minimum létszámmal, azaz 8 fővel működik. 
 
Az intézmény a szoros értelemben vett családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 
mellett egyéb, kapcsolódó prevenciós és gyermekprogramokat is rendszeresen 
megvalósít (lásd: játszóház, nyári gyermektábor, csoportfoglalkozások, Ifjúsági Körút, 
gyermekek iskolai felkészítése - korrepetálása, iskolakezdési akció, ingyenes 
ruhaosztás, Házhoz megy a Mikulás, tartós élelmiszer adományok gyűjtése, 
álláskeresők segítése stb.) A Szolgálat továbbá mentálhigiénés ellátást is biztosít 
úgy, hogy az egyik munkatárs mentálhigiénés végzettséggel is rendelkezik, aki az 
érintettek mentálhigiénés ellátását is megvalósítja.  
 
A CSALÁDSEGÍTÉSRŐL:  
 
A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, melynek keretein belül a 
szociális vagy mentálhigiénés problémák, egyéb krízis helyzetek miatt segítségre 
szoruló személyek, családok számára nyújt szolgáltatást. 
 
A családsegítéshez való hozzáférést valamennyi települési önkormányzatnak 
biztosítania kell, a 2000 fő feletti önkormányzatoknak pedig kötelező biztosítani a 
családsegítést. 

 

A Szolgálat szakmai munkája során biztosítja: 
 a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
 a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve 

konfliktusok megoldásának elősegítését, 
 a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 

működtetését,  
 a munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, 

a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb 



 
15 

szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás 
nyújtását, 

 a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, 
családterápiás, konfliktuskezelő meditációs programokat és 
szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő 
szolgáltatásokat. 

 
 
 
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSRÓL: 
 
A Gyvt. 39. § (1) bekezdése írja le a gyermekjóléti szolgáltatás fogalmát. E szerint a 

gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 

a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 

illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.  

 
Az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) 94. § (1) és (2) bekezdése alapján 
a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének 
kiépítése és működtetése, ezen belül a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. A (2) 

bekezdés kimondja, hogy a települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül 
köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni.  
 
Az intézmény elkészítette a 2014. évi beszámolóját, mind a családsegítésre, mind a 
gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozóan (lásd: 1. számú melléklet). 
 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot , hogy az előterjesztést megtárgyalni és  a beszámolót 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja / az 

alábbi kiegészítéssel fogadja el: ………………………………………………………………... 

Határidő:  azonnal 

Felelős :    Huszár Gábor elnök 

                 Uhor Anita intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2015. április 14. 

 

 

                             Huszár Gábor  

                          elnök 
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1. számú melléklet 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

A 

 

SZENTGOTTHÁRDI 

 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

 

      2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
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A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI törvény a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály és az Intézmény 

szakmai programjába meghatározott célok, feladatok alapján végeztük a 2013. évben 

is.  
 

2011 évtől a Nyugat- dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Szombathelyi 

Kirendeltségének tanúsítványa alapján, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat határozatlan időre szóló 

működési engedély alapján végzi, a gyermekjóléti szolgáltatást a helyettes szülői ellátást, valamint a családsegítő 

szolgáltatást.  

Ágazati azonosító: S0262219 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekvédelem) olyan tevékenységek, eszközök és intézmények együttese, 

amely a gyermeki jogok védelmét, a gyermekek harmonikus testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, a 

családban történő nevelését, a veszélyeztetettség megelőzését illetve megszüntetését, valamint a családjából már 

kiemelt gyermeknek a saját családba történő visszahelyezését célozza, és ezek által biztosítja a gyermekek 

számára azt a védelmet, amit fizikai és szellemi érettségük hiánya indokol. A gyermekvédelmi szolgáltatások 

igénybevétele önkéntesen vagy hatósági kötelezéssel lehetséges. E szolgáltatások a gyermekjóléti alap- és a 

gyermekvédelmi szakellátásokra tagolódnak. 

 

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tapasztalatai 2014-ben:  

 

Az intézmény két szakmai egysége (Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat) heti 

rendszerességgel team üléseket tart, melynek során a Szolgálat működésével és az 

esetkezelésekkel kapcsolatos információk, feladatok stb. is megbeszélésre kerülnek. Ezen 

felül a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szükség szerint csoport megbeszéléseket 

tartanak, ahol a gondozásra szoruló családok eseteinek széleskörű megbeszélésére, a 

lehetséges megoldások számbevételére is sor kerül. Az esetmegbeszéléseken a 

kiemelkedő, nehéz esetek részletes megbeszélésére is sor kerülhet. Ebben a közegben 

támogatni tudjuk egymást az esetleges elakadásokban és az esetekkel járó lelki terheltség 

feldolgozásában. Az esetmegbeszélések átfogó megbeszélése azért is szükséges, mert a 

Szolgálat munkatársai számára 2014-ben sem volt biztosított a szupervízió lehetősége.   
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2014. 03. 05-én a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló jogszabálynak eleget téve megszerveztük, és megtartottuk az 

Éves Gyermekvédelmi Tanácskozást. A tanácskozáson előadást tartott Dr. Asbóth Mária 

a jogtudomány és a karitatív tevékenység kapcsolata témájában. A Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat működését folyamatosan ellenőrző felügyeleti szerv képviseletében 

jelen volt a programon,  Horváth Anita – szakmai tanácsadó a Vas Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának munkatársa, mint kötelező jelleggel 

meghívott személy. Az előadás megtartásával fő célunk azon meghatározó tényező volt, 

hogy a jog tudományának ismerete elengedhetetlen a gyermek védelmének ellátása terén, 

illetve a karitatív szemlélet nem áll külön ezen tudományágtól. A jog alkalmazása terén a 

karitatív jellegű tevékenység összeegyeztethető, mellyel hatékonyan tudunk működni, mint 

szakemberként, mint emberként egyaránt. A tanácskozáson részt vett az ellátási területen 

működő gyermekvédelmi tevékenységet ellátók képviselői, ezzel is segítve mindennapi 

munkájukat.   

 

Intézményünk 2014. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmaközi együttműködésre. 

2014-ban a Szolgálat módszertani segítséget igényelhetett a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségéről. Szolgálatunk 2014. évben több alkalommal 

vette fel a kapcsolatot a megyei kirendeltséggel, állásfoglalás céljából.  Az év során az egyes 

gyermekvédelmi jogszabályok változásait minden esetben megbeszéltük a módszertani 

feladatokat is ellátó intézménnyel, annak érdekében, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást 

jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük. A veszélyeztetett gyermekek ellátása során 

szükség szerint rendszeresen kapcsolatot tartottunk a Vas Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatalával, konkrét esetkezelések kapcsán kaptunk gyermekvédelmi 

segítséget. 

2014. évben is szoros kapcsolatot tartottunk fenn a Vas Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével szakmai kérdések megbeszélése miatt. A 

megbeszélések célja, a kötelező védőoltásokat megtagadó szülők gyermekeinek 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátása, Szolgálat kompetenciái, lehetséges intézkedési 

tervek kialakítása a kiskorúak jólétének érdekében, illetve a társ szakmák munkájának 

összehangolása, egymás segítése.  

 

 2014. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása 

miatt szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási 

Hivatal Járási Gyámhivatalával is szoros kapcsolatot tartott fenn az Intézmény. A súlyos 

fokban veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban, szükség szerint személyes 

konzultációra is sor kerül a Járási Gyámhivatallal. A Járási Gyámhivatal és a Gyermekjóléti 

Szolgálat az év során folyamatosan együttműködött, a gyermekvédelmi intézkedés alá vont 

kiskorúak ügyében. Szolgálatunk az elmúlt évekhez képest 2014-ben is rendszeres 

kapcsolatot tartott a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal, mint szakmai – 
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gyermekvédelmi, mint szociális jellegű kérdések megbeszélése miatt. Intézményünk 

szakfeladatai nem lennének képesek a hátrányokkal vagy veszélyeztetettségben élő 

családok, egyének helyzetének javítására, ha az Intézmény fenntartója, a helyi 

Önkormányzat, és a Képviselő Testület maximális pozitív irányú figyelme és segítsége 

nélkül.  

 

2014. évben szabálysértési esetekben, a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd 

Járási Hivatal Hatósági Osztály szabálysértési ügyintézőjével, egy esetben volt közös 

intézkedésünk. Ennek fő oka, a tavalyi évben megvalósult komplex családgondozás hatása, 

illetve a szülők, diákok, oktatási intézmények motiváltsága, szakmai segítség elfogadása. 

Ezen javulás 2015. évben már nem mondható el, hisz folyamatosan jelzéssel éltek a 

gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó jelzőrendszeri tagok, súlyos deviáns magatartást 

mutató tanulókkal kapcsolatban. Ezen ügyek esetkezelése folyamatban van.  

 
2014. évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, hat alkalommal valósult meg szakmaközi megbeszélés, a 

Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság keretein belül. A szakmaközi megbeszélések célja, 

hogy az adott szakmák képviselői és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai közt, még hatékonyabb legyen a 

kommunikáció, és egymást segítve végezzük gyermekvédelmi tevékenységünket. A megbeszélések érintették a 

közbiztonság, a védőnői szolgálat, a személyes gondoskodást nyújtók, az egyházak, a nevelés – oktatás, a civil 

szervezetek szakmai területeit.  

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014-ben is folyamatosan kapcsolatot tartott a 

helyettes szülővel, aki potenciális segítő lehet egy- egy esetkezelés kapcsán. Helyettes 

szülőhöz átmeneti gondozásra, gyermek nem került. A helyettes szülővel történt 

beszélgetések során megfogalmazható, hogy Krajczár Irén továbbra is motivált a feladata 

ellátásával kapcsolatban. Egészségi, mentális, és szociális helyzetében negatív változás 

nem következett be.  

 

A családok hatékonyabb megsegítése érdekében 2014-ben megvalósítottuk a tartós 

élelmiszergyűjtést. 2014. év november- december hónapjában a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat élelmiszergyűjtési akciót hirdetett. Szolgálatunk számára felajánlott 

tartós élelmiszereket, december hónapban a szociálisan nehéz életkörülmények között élő 

családok körben kiosztottuk. Ezen felül Szolgálatunk ruha adományokkal, és háztartási 

eszközök felajánlásával is segítette a családokat. Valamint a Szolgálatunk  által a keres - 

kínál szolgáltatást is folyamatosan működteti.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat és jelzőrendszeri tagjainak együttműködésének 

bemutatása:   

 

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat észlelő – jelzőrendszert működtet.  
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A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a 

gyermekorvosok, a bölcsőde, az óvoda, az általános iskolák és középiskolák, a Pedagógiai 

Szakszolgálat, Járási Gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász 

helyi szerve, egyházak, a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek, munkaügyi 

kirendeltség. A jelzőrendszeri tagok intézményeinek képviselői részt vesznek a havonta 

megrendezésre kerülő Családvédelmi és Egészségnevelő koordinációs Bizottsági 

ülésen. A Bizottsági ülés célja, a prevenciós feladatokon kívül, hogy a szolgáltatásra szoruló 

gyermekeket és családokat érintő információkat megosszuk egymással. Az információk 

rögzítése a feladatok meghatározása és elosztása is megtörténik a részvevő szakemberek 

között. A Családvédelmi Egészségnevelő és Koordinációs Bizottsági ülés keretein belül, 

igyekeztünk a meghívottak számára szakmai segítséget nyújtani. Ezért különböző témákban 

előadásokat szerveztünk, ahol szakmai identitásukat felfrissíthették, megfelelő, gyors, 

hatékony információhoz juthattak feladataik ellátása terén. Előadások témái voltak: 

Pedagógiai Szakszolgálat bemutatkozása. A Szakszolgálat munkájának, céljának, 

felépítésének az ismertetése, III. Béla Szakközép Iskola és Kollégium- A TÁMOP -3.3.10. A-

12-2013-0023 ,, Együtt Könnyebb pályázat. Pályázati célok, mentori munka bemutatása, 

bűnmegelőzés- az internetes bűnelkövetés, zaklatás gyakorisága, veszélyforrások 

bemutatása. Lehetséges megoldási, megelőzési technikák bemutatása, a szentgotthárdi 

Egészségfejlesztési Iroda bemutatkozása, Vas Megyei Kormányhivatal Igazságügyi 

Szolgálatának előadása a pártfogó felügyeletről, az áldozatsegítésről. Szentgotthárd város 

gyermekkorú, fiatalkorú elkövetői. Problémák feltárása, megoldások számbavétele, Egyenlő 

Bánásmód hatóság bemutatkozó előadása, a hatóság működéséről, feladatáról. A 

tanácskozások hangulata, és a szakmák közti együttműködés kiegyensúlyozott volt, minden 

szakember igyekezett saját példáival segíteni másokat. A koordinációs bizottsági üléseken 

tájékozattuk a jelzőrendszeri tagokat az aktuális jogszabályi változásokról. A változásokat 

részletesen megbeszéltük minden szakmai egység vonatkozásában. A Családvédelmi és 

Egészségnevelő Koordinációs Bizottságnak jelenleg 41 tagja van. A jelzőrendszer tagjaira 

jellemző volt, hogy jelzéseiket megtették, több esetben sajnos még mindig késve, kevésbé 

kezdeményeznek hatósági intézkedést pl.: gyámhatóság felé irányított jelzést.    

 

Csoportfoglalkozások ismertetése 2014 évben:  

 

 A Szentgotthárdi Képviselő Testület 2010. március 31-én megtartott nyílt ülésén jegyzőkönyvbe 

foglalta a 65/2010 számú képviselő – testületi határozatot, mely szerint javasolt a szentgotthárdi 

oktatási intézményeknek a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolatfelvétel az iskolai 

közösségekben esetlegesen megnyilvánuló gyermek agresszió kezelése érdekében. Önismereti 

csoportfoglalkozás : A SZKOI Magyarlak - Csörötnek Általános Iskolában valósult meg 2014. április 

és májusa között a 3. és az 5. osztályban, 4-4 alkalommal. A foglalkozások keretében többek között a 

kommunikáció, társas együttműködés, társas hatékonyság, szociális készség, konfliktuskezelés 

fejlesztése, illetve drog prevenció valósult meg. A foglalkozásokat a Szolgálat két munkatársa tartotta. 

 A felsőszölnöki Kocsis József Kétnyelvű Általános Iskola egy alkalmas csoportfoglalkozásra kérte 

fel a Szolgálatot, 2014. februárjában, „szenvedélybetegségek” témájában. A foglalkozást a Szolgálat 

két munkatársa tartotta, külön az alsó tagozatos, külön a felső tagozatos diákok számára.  
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 Az apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, szintén egy alkalmas foglalkozás 

erejéig kérte fel Szolgálatunkat konfliktuskezelő csoportfoglalkozás megtartására 2014. októberében, 

melyet ugyancsak a Szolgálat két munkatársa tartott.  

Bármilyen korosztállyal végzett csoportmunka nem csodaszer ugyan, nem képes a világ 

megváltására, de alkalmas arra, hogy örömet adjon gyermekeknek, megtanítsa Őket, 

hogyan találják meg önmagukat és másokat az egyre jobban elidegenedett világunkban.  

 

Intézményünk a lelki telefon segély szolgáltatásokhoz hasonlóan, „anonim” módon képes 

segítséget nyújtani az ún. facebook oldalon, tanácsadás, meghallgatás, komplex 

segítségnyújtás kapcsán. Elmondható, hogy 2014. évben folyamatosan kértek segítséget a 

hozzánk fordulók, leginkább lelki – mentális túlterheltség problémájával, de előfordult, hogy 

nem várt várandóság miatt is tanácsadást kellett nyújtanunk, vagy csupán beszélgetést 

igényelt a kliens. Tapasztalatunk, hogy az internetes felületen a gyakran súlyos 

problémákkal küzdő személyek könnyebben kérnek segítséget, mivel a szemtől - szembeni 

helyzet frusztráló hatású lehet, gondjaikat nehezebben fogalmazzák meg, vannak, akik 

elutasítják a személyes kontaktot. Nekik ideális helyzetet teremthet az említett felületen való 

kommunikáció, szorongás csökkentő módszer.    

 

Gyermekjóléti szolgáltatás tapasztalatai 2014-ben: 

 

 Krízisesetek: 

 

2013. évhez képest (11 gyermek) 2014.-ben évben 24 gyermek esetében krízis ellátásra volt 

szükség súlyos gyermek veszélyeztetettség miatt. Vezető probléma a szülők közti kapcsolati 

nehézségek, melyek hosszabb folyamatok után több esetben életveszélyes állapotokhoz 

vezettek, családon belüli bántalmazás miatt, OKIT beavatkozása is szükséges volt, a 

bántalmazott szülőt, és gyermekét Védett Házba menekítettük.  Következő súlyos szociális 

probléma, mely azonnali intézkedést igényelt, ismeretlen helyről költözött családok, akik 

gyermekeik lakhatását nem tudták megoldani, ezért anyaotthoni elhelyezést 

kezdeményeztünk számukra, gyermekkorúak súlyos önveszélyes magatartása miatt 

azonnali fekvő betegellátást igényelt több esetkezelésünk, suiciditás is fennállt. Gyermekek 

fizikai ellátásának az elhanyagolása miatt sürgős intézkedést kellett indikálnia 

Szolgálatunknak, annak érdekében, hogy a gyermekek egészségügyi veszélyeztetettsége 

enyhüljön, lelki – mentális veszélyeztetettség miatt gyermekvédelmi intézkedést 

kezdeményeztünk a szülők kapcsolati problémái miatt. Drog fogyasztás miatt is szükséges 

volt krízis ellátás bekapcsolása a gyermek veszélyeztetettségének további megakadályozása 

miatt, szülő gyermek elleni fizikai, mentális abuzus miatt, gyámhatósági intézkedés vált 

szükségessé, várandós anya elhelyezéséről is krízis ellátás tekintetében kellett 

gondoskodnunk, mivel az anya hajléktalan volt. Az esetek többségét jelen pillanatban is 

figyelemmel kísérjük, a családgondozás megvalósul. 
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Védelembe vételek tapasztalatai 

 

 2014-ben a védelembe vett gyermekek száma 12 fő volt, mely 6 családot érintett. A 

gyermekek veszélyeztetettsége főképp ebben az esetben is családi kapcsolati problémák 

miatt alakult ki. A jelzőrendszerrel folyamatos, és szoros kapcsolat valósult meg a kiskorúak 

élethelyzetének figyelemmel kísérése érdekében. Járási Gyámhivatal felé a szükséges 

felülvizsgálatok megvalósítása érdekében Intézményünk, a komplex szakvéleményt minden 

esetben megküldte, több gyermek helyzete javult.   

 

Alapellátás célja, tapasztalatai: A Gyermekvédelmi törvény hatályba lépése új alapokra 

helyezte a gyermekvédelmet, a gyermekvédelem intézményrendszere teljes körű strukturális 

átalakuláson ment keresztül, amely kihatott a gyermekvédelmi szakma fejlődésére is. Ez azt 

jelenti, hogy a rendszerváltozás a Gyermekvédelmi törvény hatályba lépésével érte el a 

magyar gyermekvédelmet, a törvény megalkotása ugyanis önálló és független rendszerré 

formálta azt. A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzá járuljon a gyermek testi, értelmi, 

érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, 

a veszélyeztetettség megelőzéséhez Gyermekjóléti alapellátás és a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének 

a megelőzéséhez. A gyermekjóléti alapellátás missziója a gyermekek jogainak 

érvényesülése érdekében egyrészt azon családok támogatása és megerősítése, amelyek 

gyermekeik felnevelésében nélkülözik a szükséges feltételeket, illetve ezeknek 

megteremtésében támogatásra szorulnak; másrészt a védelem biztosítása a gyermekek 

számára a fejlődésüket akadályozó vagy hátráltató veszélyek ellen. Az elmúlt évben is fő 

célunk a gyermekjóléti szolgáltatás terén a fokozatosság megtartása volt. Amennyiben 

Szolgálatunktól segítséget kértek kiskorúakkal kapcsolatban, és ha szükséges volt a család 

gondozása, elsősorban alapellátás keretein belül kezeltük az adott problémát. A 

gyermekvédelmi intézkedés következő lépcsőfokát a védelembe vételt csak abban az 

esetben kezdeményeztük, ha a gyermekek veszélyeztetettsége kialakult, azt a törvényes 

képviselő megszüntetni nem akarta, és hatósági beavatkozás mellet a szülő, vagy akár a 

gyermek számára magatartási szabályok előírásával megszüntethető a problematikus 

helyzet. Tapasztalataink szerint a szülők többsége az önkéntesen igénybe vehető 

alapellátást szívesen fogadták, biztonságban folytak a családok szociális, mentális ellátása 

2014-ben is. Gyermekjóléti Szolgálat részéről ezen ellátási forma keretein belül 

nagymértékben megszüntethető a családban kialakult konfliktusos helyzet, ha a szülő 

együttműködést tanúsít.  A Gyermekjóléti Szolgálat esetkonferenciát tartott olyan 

esetekben, ahol szükséges volt az adott családdal kapcsolatban álló szakemberek 

informálása, bevonása az esetleges családgondozás folyamatába. Ez a fórum segíti, hogy a 

résztvevők pontosabban, széleskörűen megismerjék az adott problémát. Az 

esetmegbeszélések során konkrét cselekvési tervet lehet kidolgozni a kiskorúak 

veszélyeztetettségnek, vagy hátrányos helyzetének megelőzése, korrigálása, 



 
23 

megszűntetése érdekében. Az alapellátás keretében végzett családgondozás megkezdése 

előtt és szüksége szerint, közben is megtartottunk ezen megbeszéléseket.   

 

Gondozáson kívüli esetek tapasztalatai:  

 

2014. évben 53 gyermek került egyszeri esetkezelés során a Gyermekjóléti Szolgálattal 

kapcsolatban. Hosszabb – rövidebb ideig kapcsolatban voltunk ezen kiskorúakkal és az Őket 

körülvevő szocializációs színterekkel. Legtöbb esetben tanácsadás, ügyintézés keretében 

nyújtottunk segítséget, de krízis ellátás is megvalósul ebben a formában.   

2014. évben az egyszeri esetkezelések kapcsán felmerülő problémák köre: családi 

kapcsolati nehézségek, ügyintézésekben, információnyújtásban való segítség, iskolai 

igazolatlan hiányzásokból adódó jelzések, gyermeknevelési problémák, anyagi, lakhatási 

problémák, kiskorúakat érintő tanulási, magatartási, pszichológiai, pszichiátriai elváltozások 

problémáinak kezelése valósult meg.   
 

Iskola hiányzásokkal kapcsolatos esetek tapasztalati:  

 

 2010. évi LXVI. törvény a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség 

teljesítésével összefüggő módosítása következtében a szentgotthárdi oktatási intézmények minden alkalommal 

jelzéssel éltek a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Az iskolai hiányzások esetében 30 órát meghaladó igazolatlan 

hiányzás szabálysértési eljárást von maga után. 50 óra igazolatlan hiányzás esetében az iskoláztatási támogatás 

folyósítása felfüggesztésre kerül, valamint 16 év alatt elrendelik, 16 év felett pedig indokoltságtól függően 

elrendelhetik a gyermekvédelembe vételét. Más deviáns magatartásformák megnyilvánulása esetén a fiatalkorú 

párfogó felügyeleti ellátása is megvalósulhat.  

2014. évben összesen 8 fő gyermek ügyében jeleztek az oktatási intézmények igazolatlan hiányzásokat. 

Tapasztalatuk szerint az ellátási területünkön a legtöbb jelzést a III. Béla Szakképző Iskola és a SZKOI 

Magyarlak – Csörötnek Általános Iskola küldött. Tapasztalható a jelzések kapcsán, hogy gyakran nem a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően küldik a tájékoztatókat, előfordult, hogy 30 vagy 50 órát meghaladó 

igazolatlan hiányzásokról küldik csak a jelzéseket. A Gyermekjóléti Szolgálat minden esetben felvette a 

kapcsolatot a jelzett gyermekek családjaival, megtörtént a tájékoztatás az iskolai hiányzás és a családi pótlékkal 

kapcsolatos változásokról. Azon diákok esetében, aki hajlamosak az iskolai szabályokat megszegni, 

fokozottabban kellene figyelni a hiányzásokra, azok okára, és szükséges lenne időben jelezni a Gyermekjóléti 

Szolgálat felé, mivel a súlyos devianciákat preventív jelleggel már nem lehet kezelni, tartós iskolakerülés, lelki, 

mentális problémák is kialakulhatnak időközben. Ezen problémák enyhítése sürgősségi vagy krízis állapothoz 

vezethetnek. Szolgálatunk a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatala Járási Gyámhivatala, 

illetve a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala segítségét is kérte az iskolában dolgozó 

szakemberek felkészítésére, hogy mikor, miképp, milyen formanyomtatványon tegyék meg jelzéseiket.  

 

2013/2014 évi szociális, gyermekjóléti ellátás szempontjából - feltérképezés:  

 

Szolgálatunk 2013/2014 tanévben is bekérte a nevelő – oktató intézményekben ismert 

veszélyeztetett és hátrányos helyzetű kiskorúak adatait. A beérkezett információkból kiderült, 

hogy a jelzőrendszeri tagok 16 fő veszélyeztetett és 69 fő hátrányos helyzetű gyermeket 

és 25 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket jeleztek. A jelzett kiskorúak nem 

jelentek meg új esetként, mivel a Szolgálat már kapcsolatban állt a gyermekekkel és azok 

szüleivel. A tavalyi évhez viszonyítva, a veszélyeztetett gyermekek száma növekedett. A 

hátrányos helyzetet jelentő probléma nagyobb arányban a gyermekek egészségi állapota, 

tartós betegségei (cukorbetegség, szíveredetű betegség, asztmatikus megbetegedés, látás 
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rendellenesség, allergiás betegség, SNI). A hátrányos helyzetű gyermekek közt gyakori a 

szülők válása következtében kialakuló anyagi problémák felmerülése. A halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek esetében a gyermekek szüleinek alacsony iskolai 

végzettsége, foglalkoztatási nehézségek és anyagi eredetű problémák is nehézséget 

jelentenek az adott családnak.  

 

Nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartás:  

 

A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi: - ha a gyermek fejlődését a családi 

környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított 

szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól 

eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem 

biztosítható. Ha a gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, a gyermek az otthont 

nyújtó ellátás keretében teljes körű ellátást és segítséget kap a fejlődését veszélyeztető 

körülmények elhárításához, a családi környezetébe történő visszahelyezéséhez. 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban van olyan gyermekek szüleivel, akik családi okok 

miatt nevelésbe kerültek. Szükség esetén részt veszünk a kialakult problémák 

megoldásában. Az Intézmény 2014-ben mindössze 1 nevelésbevett gyermek esetében 

tart kapcsolatot a szülőjével. A gyermek családban való visszakerülésére nincs esély, mivel 

a szülő súlyos mentális zavarral küzd, együttműködésre képtelen, ellátandó területünket 

elhagyta, tudomásunk szerint külföldön tartózkodik.   

 

Családba fogadás tapasztalatai:  

 

A családba fogadás célja: a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok 

miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, 

gondozza és nevelje. 

 

Szolgálatunk 2014-ben összesen 3 családba fogadott gyermekkel tartott kapcsolatot. 2 

gyermek esetében az anyai nagyapa vállalta a gyermekek gyámi feladatainak ellátását. A 3 

gyermek közül 2014 évben 2 esetben szűnt meg a családba fogadás a komplex 

családgondozásnak köszönhetően. Kiskorúak eredeti családjukba visszakerülhettek, mivel a 

szülők a korábbi rossz szociális helyzetűket korrigálták. Azóta főállású munkaviszonnyal, 

lakhatással, biztos jövedelemmel rendelkeznek. Gyermekek veszélyeztetettsége megszűnt.     

 

2014-ben  1 esetben válsághelyzetben lévő várandós anyával is kapcsolatban kerültünk, 

aki kezdetben nem az ellátandó területünkön él, Magyarország keleti részéről költözött 

Szentgotthárdra. A várandós édesanya rövid ideig élt barátoknál Szentgotthárdon, mivel 

helyzete miatt Szolgálatunk közbenjárása miatt anyaotthonos elhelyezést kaphatott. Tartós 

ellátása, jogi, mentális, pszichológiai, egészségügyi, szociális megsegítése folyamatban van.  
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Kapcsolattartási ügyelet tapasztalatai:  

 

Kapcsolattartási ügyelet: A kapcsolattartási ügyelet célja, a gyermek és a kapcsolattartásra 

jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, 

együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása. Intézményünk e mellett önálló szakmai 

módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosítja a 

speciális ellátást. Szükség szerint gyermekjóléti alapellátást is igénybe vehet az adott 

személy, kérésére segítséget nyújtunk problémás ügyeinek jobb megértéséhez, 

megoldásához. Szociális, mentálhigiénés szaksegítséget intézményünktől azonnal igénybe 

vehet a kliens, jogi, pszichológiai, stb… szaksegítséget továbbirányítással oldjuk meg. A 

kapcsolattartási ügyeletnek komoly keretei, szabályai vannak, melyeket az adott feleknek be 

kell tartani a gyermek érdekében. Ezen lehetőséget az illetékes bíróságok rendelik el. Kérik a 

Szolgálatot, hogy biztosítsák a kapcsolattartásra jogosult, és kötelezett számára a nyugodt, 

stabil helyzetben megvalósuló találkozások létrejöttét. 2014-ben 2 gyermek esetében 

biztosítottunk kapcsolattartásra megfelelő helyet, és szaksegítséget az adott személyek 

számára. Minden esetben a találkozások megvalósultak, problémák nem alakultak ki.  

 

Önkéntes munka lehetőségei a szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatnál 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. augusztus hónaptól bekerült az EMMI 

Esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásába a közérdekű önkéntes tevékenység végzésével 

kapcsolatban. Ezáltal lehetőség nyílt önkéntes segítők bevonására, akik a Szolgálat 

programjain segítséget nyúlhatnak, tapasztalatot szerezhetnek tevékenységeinkkel 

kapcsolatban. Felvettük a kapcsolatot a Vas Megyei Önkéntes Centrummal, és mint, fogadó 

szervezet nyilvántartásba kerültünk, így a Szolgálat önkéntes munka lehetőségei nagyobb 

körben kerülhetnek a potenciális önkéntes munkát keresők látóterébe, mert a Vas Megyei 

Önkéntes Centrummal való együttműködési megállapodás szerint a Centrum segít az 

önkéntesek toborzásában. 

 

Önkéntes bekapcsolódása a Szolgálat által rendszeresen megszervezett 

programokba. 

 

A Szolgálat a Játszóházi foglalkozásokra is várja az önkéntesekre, melyen kézműves, 

kreatív programokkal készülünk a gyermekeknek. 

Milyen segítséget tud nyújtani az önkéntes: 

- segítségnyújtás a programok kidolgozásában ( új ötletek, kreatív játékok) 
- plakátkészítés, plakátok kihelyezése 
- felkészülés a játszóházra: szükséges anyagok, eszközök, sablonok, mintadarabok, színezők 

elkészítése 
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- Játszóházban való részvétel: program lebonyolításában való aktív közreműködés, 
gyermekfelügyelet 

Szükséges képesség, készség: 

- jó kapcsolat teremtő,  
- kommunikációs képesség,  
- kreativitás,  
- gyermekközpontúság 

Szolgálatunk minden évben egy hetes Menő-Manó nyári napközbeni tábort szervez az 

ellátási területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára. A tábor megszervezésére a 

munkatársak minden évben nagy figyelmet fordítanak, már két-három hónappal a tábor előtt 

megkezdik a szükséges intézkedéseket, feladatokat. 

Milyen segítséget nyújthat az önkéntes: 

- a tábor szervezésében való aktív részvétel 
- programok összeállítása 
- támogatók, szponzorok felkutatása 
- telefonok, levelek intézése 
- plakátozás 
- programok előkészítése 
- tábor lebonyolításában való részvétel, gyermekfelügyelet 

Szükséges képesség, készség: 

- gyermekközpontúság,  
- kreativitás,  
- jó szervező, kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség 

Szolgálatunk havonta ingyenes ruhaosztást szervez a felajánlott használt ruhákból. 

Milyen segítséget nyújthat az önkéntes: 

- a ruhaosztás meghirdetett időpontjában a ruhák szétválogatásában, majd összepakolásában 
való segítségnyújtás 

Szükséges képesség, készség: 

- szervező,  
- kommunikációs képesség 

 

A Szolgálat programjain kívül klienseink körében is lehetőség nyílhatna önkéntesen végzett 

munkára a következőkben:  

 

Egyéni készségfejlesztés/korrepetálás a Szolgálatnál vagy családnál. 

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban álló szociálisan hátrányos 

helyzetű családokkal, a családokban élő gyermekek iskolai felkészítése, valamint 

támogatása az önkéntes segítő feladata. Ezeknek a családoknak azért is nagyon fontos ez a 

fajta támogatás, mert a szülők nem tudnak segíteni gyermekeiknek a tanulásban, a 

különórákat nem tudják igénybe venni, mert a szakemberek magas árat kérnek az iskolán 

kívüli felzárkóztatásért.  
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Az egyéni készségfejlesztést vállaló önkéntes segítő szükséges egyéni képességei: 

Fontos, hogy tudjon alkalmazkodni a felmerülő korrepetálási igényekhez, az esetleges 

helyszíneket és az időbeosztást figyelembe véve. Fontos a korrepetálandó tantárgyban való  

jártasság, a felelősségtudat,  az empátia, a türelem, a diákok viselkedésével szembeni 

tolerancia, a jó kommunikációs készség, rugalmasság. Pedagógus, nyugdíjas pedagógus 

önkéntes munkája is megvalósulhatna.  

A korrepetálandó korosztály: általános-és középiskolás tanulók. 

Előnyök: a gyermek tanulmányi eredményének javulása, akár sikeres pótvizsga. 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat lehetőséget biztosít foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részt vevő személyek részére önkéntes munkavégzésére illetve a 2016. 

évben érettségiző tanulók önkéntes munkavégzésére, a közösségi szolgálatra is.  

Szolgálatunknál a 2014-es év folyamán egy aktív korúak ezen belül foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülő személy, önkéntes munka keretében 30 napot 

dolgozott napi 4 órában. Egészségi állapota miatt munkát, közfoglalkoztatást nem tudott 

vállalni. Ezzel a lehetőséggel továbbra is megmarad az ellátása, ezáltal megélhetése 

továbbra is biztosított. 

 

2014 évben is folyamatosan vártuk az önkénteseket, 6 középiskolás diák jelentkezett a nyári 

Menő- manó táborba önkéntesnek a III. Béla Szakképző Iskolából és a Vörösmarty Mihály 

Gimnáziumból. Az önkéntesek naponta 3 órát töltöttek az intézményben, segítettek a 

gyermekeknek szervezett program lebonyolításában, a gyermekfelügyeletben. Az 

önkéntesek igazoló dokumentumot kaptak az önkéntes munka telesítéséről a Gyermekjóléti 

Szolgálattól.  

 

Adósságkezelés és a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsolata     

 
Az adósságkezelési szolgáltatás is a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai közé tartozik.  

A 2014-as évben érdeklődés szintjén 11 fővel kerültünk kapcsolatba, 3 fő esetében konkrét 

adóság kezelési támogatás, tanácsadás valósult meg. A 3 főből 2 esetben már 2013-ban 

elkezdődött ezen szolgáltatás, mely sikeresen lezárult 2014-ben. 1 fő esetében pedig 2015-

ben fejeződött be az adósságkezelési szolgáltatás. 2015-től az adósságkezelési szolgáltatás 

lehetőségét klienseink nem tudják igénybe venni, mivel a szociális törvény központilag 

megszűntette.  

 

Családsegítés és a Gyermekjóléti Szolgáltatás kapcsolata 

 

2013-ban Szentgotthárd közigazgatási területén több család esetében a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás együttesen valósul meg. A Járási Gyámhivatal rendszeresen 

felhívja a védelembe vett gyermek szülője figyelmét a családsegítő szolgáltatást ellátó 

családgondozóval is tartsa a kapcsolatot. Családsegítés szakfeladatot ellátató 
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kollégákkal az alapellátások terén is szoros a kapcsolatunk, hisz a gyermekek 

hátrányaiknak, veszélyeztetettségük csökkentésében elengedhetetlen a szociális 

tanácsadás. Egy család esetében pedig az apa rendszeres szociális segélye miatt van 

külön kapcsolattartás a családsegítő szolgáltatással. 2014-ban számos új jelzés esetében 

mind a gyermekjóléti szolgáltatást ellátó családgondozó, mind a családsegítést ellátó 

családgondozó együttesen vette fel a kapcsolatot a családokkal.   

 

Prevenciós programok 

 

Nyári gyermek tábor: 2014. nyarán is megszervezésre került a gyermekek nyári 

táboroztatása. A táboroztatást ismét kistérségi szinten valósítottuk meg. A kistérségi 

hivatalok anyagilag és erkölcsileg is támogatták a programunk megvalósítását. A tábor egy 

hétig tartott, naponta 31 gyermek töltötte náluk a szabadidejét, ebből 8 fő 

szentgotthárdi kiskorú tölthette el hasznosan szabadidejét. Az egy hét alatt a 

főszempontunk a tavalyi évhez hasonlóan a gyermekek egymásközti pozitív 

együttműködésének fejlesztése volt. Burkoltan az agresszivitás mértékének csökkentése, 

egy nagyon hatásos módszerrel a humánumra való neveléssel, és a kortárs kapcsolatok 

erősítésével.  

 

Házhoz Megy a Mikulás: 2014-ben is megrendezésre került a hagyományos Mikulás 

programunk. Összesen 21 gyermekhez látogatott el a Mikulás. 

 

Játszóház: 2014-ben 4 alkalommal valósult meg a Játszóházi foglalkozás, különösen 

nagyobb ünnepek köré szerveztük ezt a foglalkozás. Alkalmanként 2-3 gyermek vett részt 

a foglalkozásokon. Decemberben a megváltó megszületése miatt képzőművészeti és 

meseterápia alkalmazásával valósult meg a foglalkozás.   

 

Turi: Szolgálatunk természetbeni segítségnyújtás – adományok közvetítésével is igyekszik 

segíteni az anyagi gondokkal küzdő személyeket, családokat. Erre jelentős az igény a 

településen. 

Amennyiben lehetőség van rá minden hónapban előre meghirdetett időpontban használt 

ruhákat vihetnek el a rászoruló családok. A ruha adományokon felül játékokat, illetve 

felajánlott tartós használati cikkekhez, bútorokhoz való hozzájutást biztosítunk. 2014-ben a 

Falu gondnoki Szolgáltatással karöltve láttuk el a főképp a Vend vidék többszörösen 

hátrányos helyzetben élő idős korosztályt évszaknak megfelelő ruházattal, melynek az 

abban részesülők nagyon örültek.  2014. decemberében az előző években nem 

tapasztalható összefogás hatására Szolgálatunkhoz nagyon sok ruha, tartósélelmiszer 

adomány érkezett, melyből jelentős adományozás valósulhatott meg a szociális szempontból 

rászorulók körében. Felemelő érzés volt főképp a Karácsonyi időszakban azzal segíteni 

klienseink számára, melyre valóban szükségük volt.  
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Iskolakezdési akció: Minden év augusztusában meghirdetjük ezen programot, használható 

állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtünk a hátrányos helyzetben 

élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek. Különösen fontos lenne, hogy a 

felajánló családok a már nem használt iskolatáskákat, iskola eszközöket eljuttassák a 

Szolgálat számára, hisz számos család kér ebben az időszakban segítséget a Gyermekjóléti 

Szolgálattól, mivel anyagi nehézségeik miatt nem tudják beszerezni a szükséges 

eszközöket, vagy éppen azért lenne fontos számukra, mert az éves során az adott iskola 

eszköz elhasználódott. 

 

Ifjúsági körút: 2014-ben is megvalósult az ifjúsági körút elnevezési prevenciós programunk 

aminek célja, Szentgotthárd város azon fiataljainak „feltérképezése”, akik az iskolai órák után 

az utcán, több esetben csoportokba tömörülve járják a várost. 2014-ben havi 1 alkalommal 

tettük meg az ifjúsági körutat a város különböző közterületein. A diákok, akikkel 

találkoztuk továbbra is kommunikatívak voltak, megfogalmazták, hogy az adott 

iskolájuk - elsősorban középiskolai intézményekről volt szó, szabadidős programokat 

szervezhetne számukra, így lelkesebben maradnának az iskolában. Súlyos deviáns 

viszonyokkal a tavalyi évben nem találkoztunk.  

 

Programjaikat plakátokon is hirdetjük, de az intézmény honlapján is megtalálhatók, valamint 

a különböző médiumok felületén is rendszeresen tájékozódhatnak, az érdeklődök.  

 
Gyermekvédelmi prevenciós javaslataink és az Intézmény jövőbeli céljai: 

 

 2015 évben továbbra is folytatódik az Ifjúsági Körút elnevezésű prevenciós 

programunk. Fontosnak tartjuk, hogy heti rendszerességgel tudjuk megvalósítani 
a programot, mind a téli mind a nyári időszakokban. Az ifjúsági körút remek 
lehetőséget nyújt a Szolgálatnak, hogy a fiatalokkal való kommunikáció során 
megismertessük őket magával az intézménnyel, felhívó szórólapokat nyújtunk 
nekik át, melyen az intézmény elérhetőségei is szerepelnek. A városban 
csellengő fiataloknak szabadidős tevékenységet tudunk ajánlani, de emellett a 
továbbiakban is javasolt lenne egy közösségi tér megvalósítása.  

 2014-ben a Szolgálatunk továbbra is nagy hangsúlyt fektet az elektronikus 
tanácsadásra a Tanácsadás- sztg közösségi oldalon. Szolgálatunk célja olyan 
információk megjelenítése a közösségi oldalon, ami segítségül szolgálhat a 
fiataloknak.  

 2015-ben legfontosabb jövőbeli cél a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladataikról és működési 
feltételeikről szóló jogszabály megfogalmazása szerinti, nem kötelező 
jelleggel kialakított iskolai szociális munka bevezetése. Az iskolai szociális 
munka miben tud segítséget nyújtani: - egy lehetőség a szociális munka keretein 
belül, mentálhigiénés szaktudás felhasználásával, - a nevelési – oktatási 
intézményekbe járó gyermekeknek, családjaiknak, és a diákokkal foglalkozó 
szakembereknek nyújt támogatást, azzal, hogy segíti a gyermeket a korának 
megfelelő, a tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez, - a nevelési – oktatási 
intézményekbe való beilleszkedéshez szükséges kompetenciái fejlesztésében, a 
gyermek tanulmányi kötelezettségét akadályozó tényezők feltárásában, azok 
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megoldásában, - a gyermek későbbi munkavállalásának kibontakozásának 
lehetőségében, - a gyermek, a család, és a pedagógus szükségletének 
felismerésében, - a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében, - a már 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében, - nevelési problémák esetén a 
gyermeket és családot érintő konfliktusok feloldásában. 

 

Szolgálatunk 2009-től a csaladsegito@szentgotthard.hu weboldalon is elérhetővé vált, 

melyet folyamatosan frissítünk az aktuális információkkal. 

 

 

Szentgotthárd, 2015. március 12. 

 

                                                                                 Tisztelettel: 

                                                                                                          Uhor Anita sk. 

                                                                                                      intézményvezető  
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           A szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egyik szakfeladata a családsegítés, amelyet az 

„1993. évi III. törvény 64§ (1) bekezdés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szabályoz. „A 

családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló 

személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint 

az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.”  

A munkánk során a kliens által elmondott valamint az esetkezelés során tapasztalt problémáknak, nehézségeknek 

megfelelően, ahhoz alkalmazkodva valósítjuk meg a segítségnyújtást, családgondozást klienseink számára, az 

életvezetési képességük megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező problémák megszüntetése, 

enyhítése érdekében.  

A családokkal, egyénekkel való kapcsolattartás egyrészt a Szolgálatnál, másrészt pedig a család életterében 

családlátogatás keretében történik. 

A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, ennek ellenére igyekszünk a rászoruló, nehézségekkel 

küzdő személyeknek segítséget nyújtani, élethelyzetük megoldása vagy jobbítása érdekében. A segítségnyújtás 

során felvesszük a kapcsolatot és együttműködünk a jelzőrendszer tagjaival. 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 

A Szolgálat éves forgalma Szentgotthárdon 2014. évben (halmozott): 1446  

2014. évben a Szolgálatnál megjelent kliensek száma: 150 fő 

 

A problémák megoszlása 

 

A 2014-as év folyamán elsődlegesen ügyintézési nehézséget, fogalmaztak meg a családok. Az anyagi probléma 

is hangsúlyon érződött. Az anyagi nehézség mögött egészségügyi problémák álltak, de foglalkoztatási 

problémát is tapasztalni lehetett. Az egészségügyi probléma megjelenése további anyagi nehézséget ró a 

családra (gyógyszerköltség, munkából való kiesés, vizsgálatokra eljutás stb.) növelve ezzel a család kiadásait. 

Nagy számban jelent meg az információhiány, mely megnehezítette egy - egy család élethelyzetének pozitív 

változását. Az előbb említett problémákon felül megjelent még a családi – kapcsolati, lelki-mentális, életviteli, 

gyermeknevelési nehézség is.  

 

Gazdasági aktivitás, iskolai végzettség, családi összetétel 

 

A korábbi évekkel szemben a gazdasági aktivitást tekintve olyan személyekkel kerültünk kapcsolatba akik, 

aktívan dolgoztak. Az aktív dolgozók mellett az inaktív személyekkel kerültünk még nagyobb számba 

kapcsolatba, ezen személyek állam általi ellátásokban részesültek (ápolási díj, gyermekek után járó ellátások, 

nyugdíj, megváltozott munkaképesség stb.). A munkanélküliek és eltartottak száma stagnált.  

Az iskolai végzettséget tekintve leginkább a szakképzettség jellemző, de nagy számban alacsony iskolai 

végzettségűek is megjelentek. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma a tavalyi évhez képest 

csökkenést mutat.  

Családi összetétel alapján elsődlegesen gyermekes családokkal, és egyedül élőkkel kerültünk kapcsolatba, de 

jelentős az olyan családok száma, akik felnőtt korú gyermekeikkel élnek együtt. Évek óta emelkedő 

tendenciát mutat az egy szülő által nevelt kiskorú gyermekek száma. Megjelennek a többgenerációs családok 

is. 

 

Családsegítő szolgáltatás tevékenysége Szentgotthárd településen: 

 

A 2014-es év folyamán 150 fővel kerültünk kapcsolatba, mely az ellátottakat valamint az egyszeri 

segítségnyújtást igénybe vevőket is magába foglalja. 59 esetben kerültünk új klienssel kapcsolatba. A 

kapcsolatfelvétel többféle módon valósult meg: jelzés által, illetve a nehézséggel küzdő személy önként 

felkereste a Szolgálatot. 47 személy, család vette igénybe a tavalyi év folyamán a családsegítő szolgáltatást. 

Ebből 3 személy adósságkezelési szolgáltatást vett igénybe, 9 személy aktív korúak ellátásán belül 

rendszeres szociális segélyben részesült, és 35 személy vette önkéntesen igénybe a családsegítő szolgáltatást. 

Jelzéssel éltek a jelzőrendszeri tagok, lakókörnyezet, társintézmények. Több esetben maga a kliensek saját 

maguk jelezték a problémát. A jelzett vagy hozott problémák elsődlegesen ügyintézési jellegűek, emellett az 

anyagi probléma is jelen van, megjelent az eladósodás. Sok család adósságcsapdában van, több közüzemi 

szolgáltatás esetében is elmaradása van, alacsony bevétellel rendelkeznek, és nem látnak kiutat az 

adósságcsapából. A foglalkoztatási probléma és egészségkárosodás, valamint az információhiánnyal is 

gyakran találkozunk.  

A családoknak és egyéneknek egyéni esetkezelés keretében nyújtottunk támogatást élethelyzetük jobbítása 

céljából. A segítségnyújtás folyamatában bevontunk társszervezeteket valamint természetes támaszokat is.  
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Az adóssággal, hátralékkal küzdő családokat tájékoztatjuk az adósságkezelési szolgáltatásról, a 

szolgáltatás igénybevételének feltételiről.  

Kapcsolatban állunk olyan személlyel is, aki nem rendelkezik semmilyen ellátással, és munkája sincsen. 

Hozzátartozó segíti a minimális megélhetését, valamint a szociális ellátórendszer. 

A klienseknek nincs elegendő információjuk az ügyintézéssel és adósságok, hátralékok csökkentésével 

kapcsolatban, nem tudják, hogy élethelyzetük alapján milyen ellátásban részesülhetnének, valamint az 

igényelhető ellátások feltételeit sem ismerik.  

Ezért információkkal látjuk el a klienseket, illetve az ügyintézés keretein belül átbeszéljük a szükséges lépéseket 

a probléma megoldása, vagy nehézség csökkentése érdekében. Több esetben tapasztaltuk, hogy az illető nem 

volt jogosult egészségügyi ellátásra, mert a TAJ kártyája inaktív volt. Tájékoztattuk, hogy saját magának kell 

megfizetnie az egészségbiztosítási járulékot, amennyiben pedig szociálisan rászoruló volt, úgy 

továbbirányítottuk a Járási Hivatal felé, hogy igényelje meg az egészségügyi ellátásra való jogosultságot. 

 

Az ügyintézések folyamán különböző szervezetekkel, hatóságokkal, szolgáltatókkal kerültünk kapcsolatba 

(Szociálpolitikai osztály, Munkaügyi Központ, Lakásügyi osztály, SZET Kft.,, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, 

MÁK, E-on, Vasivíz, Müllex, Városi Gondozási Központ, OEP, Karitász, Vöröskereszt stb.)  

Az ügyintézések során közüzemi szolgáltatókkal, a klienssel közösen vettük fel a kapcsolatot, hogy a hátralék és 

fizetési nehézség rendezésére sor kerüljön. Ennek érdekében részletfizetési lehetőség igénylésében segítettünk. 

Élethelyzet alapján igényelhető ellátásokhoz való hozzájutás (öregségi, özvegyi nyugdíj, megváltozott 

munkaképesség, gyermek után járó ellátások, magasabb összegű családi pótlék, szociális ellátások, álláskeresési 

segély stb.) érdekében hatóságokkal, szervekkel vettük fel a kapcsolatot, és segítettünk a klienseknek kérelmek, 

adatlapok kitöltésében. 

Országos egészségpénztártól igényelhető egyszeri segély igénylésében is segítséget nyújtottunk. 

A családsegítésen belül kapcsolatban álló személyek közül többen aktív korúak ellátásán belül foglalkoztatás 

helyettesítő támogatásban részesülnek. Ezen szociális ellátás feltétele, hogy 30 napot igazoljon az ellátott, melyet 

közfoglalkoztatásba, munkaviszonyba töltött- beleértve a háztartási munkát és az önkéntes munkát. 

Egy személy a 2014-es év folyamán egy személy önkéntes munkában vett részt Szolgálatunknál, hogy továbbra 

is jogosult legyen a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra. 

Egy személy a tájékoztatásunk után háztartási munkában vett részt, egy ismerőse alkalmazta, így szociális 

ellátása folyamatos volt. A Szolgálat tapasztalata, hogy az aktív korúak ellátásán belül foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülő személyeknek nehézséget okoz a 30 napos idő teljesítése. 

 

Tanácsadás, életvezetési tanácsadás is megvalósult az esetkezelések folyamán. Nehézséget jelent a családok 

anyagi ellehetetlenülése, mert hiába próbálták adósságaikat törleszteni, ha bevételük nagyon alacsony, vagy nem 

volt. Az anyagi nehézség hátterében életvezetési problémák is tapasztalhatók voltak. Az alkalmi munkák 

lehetősége is csökken, mellyel a megélhetésüket, illetve anyagi nehézségeiket mérsékelni tudták volna. A 

családok/egyének annak ellenére, hogy aktív keresők, esetleg több ember is kereső tevékenységet végez a 

családban, komoly anyagi gondokkal küzdenek, és a napi megélhetésért küzdenek. Az esetek többségénél 

banki kölcsön/ök vannak, melyeket sok esetben megélhetésre, vagy elmaradt közüzemi díjak kiegyenlítésére 

vett fel a család. Tanácsadás – életvezetési tanácsadás keretében javaslatokat adtunk a családnak a kiadások 

strukturálására. A kliensekkel közösen felvettük a kapcsolatot bankokkal, behajtó céggel, Szolgáltatókkal az 

adósság lehetséges rendezésének megbeszélése céljából.  

A családgondozás során folyamatos volt az álláslehetőségek figyelemmel kísérése, továbbá az anyagi nehézség 

csökkentésére alternatíva keresése, az ügyintézésekbe való segítségnyújtás.  

Tájékoztatjuk a családokat az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről, valamint a 

szolgáltatás feltételeiről. Sajnos a családok súlyos anyagi problémákkal küzdenek, nem tudják rendszeresen 

befizetni a közüzemi díjakat, így nem tudják az adósságkezelési szolgáltatást igénybe venni. Ezen családok 

esetében folyamatos az életvezetési tanácsadás, hogy kiadásaikat rendezni tudják. 

 

A családok az anyagi, valamint a foglalkoztatási nehézségek miatt egyre reménytelenebbnek látják a kiutat 

helyzetükből, mentálisan leterheltek. Ezért nagy hangsúlyt fektettünk a segítőbeszélgetésre Ezen esetkezelés 

során a kliensek motivációját felkeltjük, vagy fenntartjuk a kialakult nehézségek megoldása érdekében. 

Amennyiben szükséges továbbirányítjuk klienst a szükséges szervhez, szolgáltatóhoz. 

Az esetkezelések között a juttatások is hangsúlyosak. E szolgáltatás keretein belül egyre nagyobb igény van a 

természetbeni segítségnyújtásra (ruhaadomány osztása, használt háztartási cikkek, bútorok közvetítése), 

szolgáltatások közvetítésére (telefonálás, fénymásolás, fax küldése) áll.  

 

Több család került nehéz anyagi körülmények közé, mely indokolttá tette, hogy javaslattal éltünk a 

szociálpolitikai osztály felé az anyagi vagy a természetbeni támogatás megállapítása céljából.  
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Folyamatos volt a családok informálása az igénybe vehető támogatások köréről, illetve a támogatáshoz való 

hozzájutás segítésében.  
 

A családsegítés keretében gondozott 35 családból 2 család esetében került sor lezárásra. A lezárás hátterében 

egy család esetében élethelyzetének pozitív változása áll, és egy személy esetében az együttműködés hiánya 

miatt is került sor lezárásra. 

A családgondozás mellett az egyszeri esetek száma az előző évekhez képest emelkedést mutat. Ezen 

családok/személyek esetén egyszeri találkozás elegendő a nehézség, probléma megoldása érdekében.  

2014-ben 118 egyszeri esettel foglalkoztunk az év során. A hozott problémát tekintve ügyintézési nehézséggel, 

információhiánnyal, egészségügyi problémával, anyagi és foglalkoztatási problémával találkoztunk. A 

problémáknak megfelelően történt az esetkezelés. Ügyeik vitelében segítettünk, szükség esetén szolgáltatókkal, 

szervezetekkel közös kapcsolatfelvétel valósult meg problémájuk megoldása érdekében, valamint 

élethelyzetüknek megfelelő információkkal láttuk el a Szolgálathoz fordult személyeket. Ahol szükséges volt a 

jelzőrendszeri tagok is bevonásra kerültek. Az esetek többségében természetbeni adományok hozzájutásában is 

segítettünk.  

 

Az év folyamán 1 krízis helyzetbe került egyénnel kerültünk kapcsolatba.  

A krízisbe került személy maga kért segítséget a Szolgálattól, családtagjai nem engedték vissza a lakásba, ahol 

az állandó lakcíme volt. Lakhatása veszélyeztetetté vált, 1-2napot fedél nélkül is töltött. Az élethelyzete 

rendezése érdekében felvettük a kapcsolatot az önkormányzattal és SZET Kft-vel. Emellett hivatásos támogató 

személy is kirendelésre került számára, a kliens kérésének megfelelően mentális állapota miatt. Időközben 

elindult intézményi elhelyezése, és 2014 decemberében elhelyezése megtörtént, ezáltal lakhatása biztosítottá 

vált. A krízishelyzetbe került személy aktív korúak ellátásán belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesült. A Családsegítő Szolgálatnál 30 napot önkéntes tevékenységet végzett, ezáltal ismételten 

megállapításra kerülhetett ellátása. 

 

Szentgotthárd közigazgatási területén több család esetében a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás együttesen valósult meg. Jelzés esetén, amennyiben 

gyermekes családot érint, a gyermekjóléti szolgálat családgondozójával közösen keressük 

fel a családokat. A szakterületek együttműködése kiemelten fontos a nehézségek 

megoldása, csökkentése érdekében, komplexebb támogatást tudunk nyújtani a családoknak.  

2014-ben 2 kisgyermekes család esetében családgondozás együttesen valósult meg a 

gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó kollégával.  

 
A szociálpolitikai osztály megkeresése alapján, a kihűlés megelőzése érdekében, a Szolgálat egy egyedülálló 

személy esetében tett javaslatot. Továbbá a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal felkérésére, 6 

személy esetében környezettanulmányt készítettünk. A Szolgálat mind a 6 személy esetében javaslattal élt a 

szociálpolitikai osztály felé, hogy téli tüzelőre lenne szükség a kihűlés megelőzése érdekében.  A jelzett családok 

természetbeni formában részesültek támogatásban.  

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 6 család esetében tett javaslatot rendkívüli élethelyzet fennállása 

miatt az Önkormányzat felé. A rendkívüli élethelyzet hátterében legtöbbször egészségügyi probléma állt, de 

elemi kár és haláleset is tapasztalható volt. Egyre több alkalommal találkozunk súlyos vagy halmozott 

egészségügyi problémával küzdő egyénekkel, családokkal, mely nagyobb anyagi terhet ró a családra. Több 

esetben előfordult, hogy a családnak nem volt természetes támasza. Idősellátás keretébe pedig azért nem lehetett 

eljuttatni, mert az anyagi lehetőség nem tette lehetővé az intézményi térítési díj befizetését. 

 

Folyamatos kapcsolattartás valósult meg az oktatási-nevelési intézményekkel, védőnői szolgálattal. A 

családsegítést egyre több gyermekes család veszi igénybe, így az érintett szakemberekkel is folyamatosan 

kapcsolatban állunk. Nehézség, probléma esetén informáljuk egymást a család életében bekövetkezett 

változásokkal kapcsolatban, egy- egy probléma esetén közösen segítünk annak megoldásában. 

 

Egy család esetében 2013-ben esetkonferenciát tartottunk az érintett jelzőrendszeri 

tagokkal. Két felnőtt korú fogyatékos személy esetében a háziorvos élt jelzéssel, felmerült 

állapotuk miatt gondnokság alá helyezésük. A megbeszélésre a Járási Gyámhivatalt is 
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meghívtuk, majd a Gyámhivatal közreműködésével elindult a két személy gondnokság alá 

helyezése. 

 

Jelzőrendszer működtetése 

 
2007 óta a családsegítés területén is folyamatosan működtetjük a veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő 

jelzőrendszert az 1993. III. évi szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján. E törvény 

felsorolja a jelzőrendszeri tagokat, melyekkel folyamatos kapcsolattartás valósul meg.  

Nagyon fontosnak tartjuk a jelzőrendszer megfelelő működését, mivel a segítségnyújtás feltétele az 

intézményekkel, szakemberekkel történő szoros együttműködés.  

Évente 1 alkalommal tanácskozást tartunk, ahol lehetőség van a jelzőrendszerrel kapcsolatos tapasztalatok, 

észrevételek megosztására, javaslatokra a hatékonyabb működés érdekében. 

Előfordul, hogy lakókörnyezet hívja fel figyelmünket nehéz helyzetben élő egyénre, családra, 

vagy anyagi nehézségek miatt a család, rokonság valamely tagja fordul a Szolgálathoz. 
Jelzést követően felkeressük a jelzett személyt, családot, és felajánljuk intézményünk szolgáltatásait. A család 

vagy egyén által megfogalmazott probléma megoldásában segítünk, amennyiben szükséges, más jelzőrendszeri 

tagokat vonunk be a folyamatba. A megtett lépésekről, eredményről írásban jelzünk vissza a jelzést tevő 

jelzőrendszeri tag felé. 

 

2014-ben 7 személyt jeleztek Szentgotthárd közigazgatási területén. A jelzett problémák köre egészségügyi, 

családi-kapcsolati, életviteli, életvezetési, anyagi, foglalkoztatási probléma, információhiány. A jelzett 

személyek esetében nem egy-egy, hanem több problémával találkoztunk. A jelzett személyek közül 3 személy 

egyedül élő, két személy felnőtt korú gyermekével/gyermekeivel él, és két személy házastársával él. A jelzett 

személyek közül 4 személy nyugdíjas korú egy személy rokkantnyugdíjas, két személy pedig a 50-62 éves 

korosztályba tartozik. A jelzést követően a Szolgálat személyesen felvette a kapcsolatot a családokkal, a 

megfogalmazott nehézségeknek megfelelően segítséget nyújtottunk. Két család esetében családsegítés keretében 

a jelzés óta folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, egy egyedül álló személy is elfogadta a családsegítést, mely 

keretében az aktuálisan felmerülő nehézségek megoldásában támogatjuk az egyént, családokat. 

Egy idős személy esetében a Városi Gondozási Központtal együttműködve próbáltunk segíteni, valamint a 

Családsegítő Szolgálat javaslattal élt az Önkormányzat felé téli tüzelő természetbeni biztosítására, a kihűlés 

megelőzése érdekében. Az idős személy élethelyzetének rendezése érdekében természetes támaszok is bevonásra 

kerültek. A Városi Gondozási Központ pedig a szakosított ellátásba való bejutást segítette. 

Egy rokkant ellátásban részesülő személy ügyében a természetes támaszok bevonása által rendeződött az 

élethelyzete. 

Két személy esetében pedig a családi-kapcsolati problémák, valamint a foglalkoztatási helyzet javítása 

érdekében informáltuk az egyéneket a lehetőségekről, melyekkel az élethelyzetük, életminőségük javulhat. 

 

A jelzések esetén a természetes támaszok felkutatása és folyamatba való bevonásán felül, 

megkeressük azon intézményeket, szervezeteket – családsegítő szolgálat jelzőrendszeri 

tagjai - akik a jelzett személyekkel kapcsolatban állnak/állhatnak, és segítséget nyújtanak a 

kialakult nehézségek feloldásában. 

 

Beilleszkedési program 

 

Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek beilleszkedési programját is Szolgálatunk 

valósítja meg a településen. Ennek során azon tartós munkanélküliekkel is kapcsolatba 

kerülünk, akiknek eltartásáról az alacsony családi jövedelem miatt a többi családtag sem 

képes gondoskodni, így rendszeres szociális segélyben részesülnek. 
Ezen személyek nem önkéntesen veszik igénybe a szolgáltatásainkat, együttműködési kötelezettségük van 

Szolgálatunkkal, az aktív korúak ellátása - rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként. 
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2014. évben 9 fő rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel jött létre 

együttműködési megállapodás. 

 

2014-ben munkaviszonyt létesített: - fő 

          - más ellátásba került (öregségi, rokkantsági nyugdíjas, álláskeresési segély):2 fő 

         - elhalálozott :- fő 

 

A 9 fő rendszeres szociális segélyezett közül 1 személy családjában él 1 kiskorú 

gyermek. E család esetében a foglalkoztatási és anyagi nehézség mellett 

gyermeknevelési probléma is előfordult. A gyermekkel kapcsolatos nehézségek mérséklése, 

megoldása érdekében gyermekjóléti szolgáltatás is megvalósult.   

A rendszeres szociális segélyben részesülők számára, már életkorúkból adódóan is nehéz 

az elsődleges munkaerő-piacra való visszalépés. Az alkalmi munkalehetőségek is 

korlátozottak. 2014-es évben a törvényi változások ismételten lehetőséget nyújtottak arra, 

hogy az aktív korúak ellátásán belül, rendszeres szociális segélyben részesülők is 

közfoglalkoztatásban vegyenek részt. A 2014-es év folyamán rendszeres szociális 

segélyben részesülő személy közfoglalkoztatásba nem tudott bekerülni. 

 E személyek, családok nehéz anyagi körülmények között élnek, eladósodás is jelen van. 

Amennyiben rövidebb-hosszabb időre kereső tevékenységet tudnának végezni, akkor 

nagyobb lehetőségük lenne az anyagi nehézségeik mérséklésére.  

 

Az kapcsolattartás az együttműködésre kötelezett személy helyzetének, 

kapcsolatrendszerének, a problémák teljes körének meghatározásával kezdődik. Majd 

elkészítésre kerül a beilleszkedési programterv, melyben az egyén helyzetét, és mentális 

állapotát tekintve kerülnek megfogalmazásra a célok, és a hozzájuk rendelt feladatok.  

A foglalkoztatási problémák mellett anyagi problémák, és ügyintézési nehézség, 

egészségügyi probléma, valamint információhiány jelent meg. A munkaerő-piacra történő 

reintegrálás mellett az aktuálisan megjelenő problémák megoldásában nyújtott segítséget a 

Szolgálat, ügyintézés, információnyújtás, tanácsadás, segítőbeszélgetés keretében. A 

kapcsolattartás az intézményben valósult meg, szükség esetén családlátogatásra is sor 

került. 

A kliensekkel való együttműködés sok esetben családgondozássá szélesedik. A településen 

nem okozott nehézséget a klienseknek a kötelezettség teljesítése, igénylik a Szolgálat 

támogatását. Fontos, hogy a társszervezetek és intézmények a kompetenciáiknak 

megfelelően bekapcsolódjanak az adott tevékenységbe annak érdekében, hogy a probléma 

átláthatóvá és kezelhetővé váljon.  

 

Elmondható, hogy a Szolgálattal kapcsolatba került, tartós munkanélküli személyek 

munkaerőpiacra történő visszaintegrálását akadályozó, nehezítő tényezők: 

- alacsony munkaerő kereslet a térségben, 

- alacsony iskolai végzettség, vagy nem piacképes szakképzettség, 
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- magasabb életkor, 

- szenvedélybetegség, 

- egészségügyi problémák, melyek a munkáltatói elvárásoknak való megfelelést gátolják,  

   viszont a 67 %-os megváltozott munkaképesség megállapítása nem érhető el reális 

célként 

- szocializációs hiányosságok, 

- feketegazdaságban való részvétel (feltételezés), 

- önbizalomhiány, elbizonytalanodás, beszűkült érdeklődés, 

- izolálódás, 

- passzivitás, mint életforma, 

- munkavégzés elutasítása, 

- önérvényesítés elutasítása. 

 

A munkanélküliség, különösen a munkaerőpiacról hosszú időn keresztül való 

kiszakadás önmagában ritkán jelentkező probléma, okaként, vagy következményeként 

számos egyéb diszfunkció jelentkezik a család vagy az egyén életében, amely 

akadályozza a munkaerőpiacra való visszatérést és meghatározza a segítő tevékenységet. 

A munkanélküliség pszicho-szociális következményei legtöbb esetben 

tapasztalhatóak az együttműködés során: -  Jövedelemcsökkenés, 

                                       -  Interperszonális kapcsolatok gyengülése és az elszigetelődés,  

                                       -  A társadalmi presztízs és az önbecsülés csökkenése,  

                                       -  Családi konfliktusok, 

                                       -  Egészségügyi probléma, 

                                       -  Marginalizálódás, önpusztítás. 

 

Családsegítő Szolgálat teendői a munkanélküli személyekkel kapcsolatban: 

 személyre szabott beilleszkedési program megvalósítása az együttműködésre 
kötelezett személyekkel, a valódi szükségletre fókuszálva, 

 életvezetési nehézségek elhárításának, feloldásának elősegítése, 
 családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásra javaslat készítése és 

segítségnyújtás,  
 a szociális szolgáltatások koordinálása a kliensek problémájának megoldása 

érdekében, 
 a munkanélküliek szociális helyzetének figyelemmel kísérése, a nagy gyakorisággal 

előforduló problémák jelzése az illetékes szervek felé, 
 együttműködés intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal, 

szakemberekkel. 

 

A fenti célok megvalósulása érdekében a családgondozók: 

 szociális, mentálhigiénés ellátás, 
 természetbeni segítségnyújtás, 
 érdekképviselet, 
 ügyintézés, 
 tanácsadás, 
 információnyújtás, 
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 felvilágosítás stb. formájában nyújtanak segítséget.  

 

A beilleszkedési program tapasztalata, hogy sajnos életkorúkból és élethelyzetükből 

adódóan a rendszeres szociális segélyezettek az elsődleges munkaerő-piacra nagyon kevés 

eséllyel tudnak visszalépni. Ha ez sikerül is az csak egy rövid, átmeneti időszak, idénymunka 

vagy alkalmi munkalehetőség keretében valósul meg. A törvényi változásnak 

köszönhetően ismét részt tud venni e csoport a közfoglalkoztatásba, mely hozzájárul 

élethelyzetük jobbításához, valamint bekapcsolódhatnának a támogatott munkaerő-

piacra. Fontos az Ő esetükben az elszigetelődés megelőzése, társadalmi kapcsolatok 

fenntartása. A hosszantartó munkanélküliség okozta hátrányok egészségügyi és pszichés 

vagy mentális állapotuk romlását idézi elő, valamint hozzájárul az elszigetelődéshez.    

A beilleszkedési program legfőbb célkitűzése az előbb felsorolt nehézségek feloldása, a 

mindennapi életvitel minimális szinten történő biztosítása. 

 

Adósságkezelés 

 
Az adósságkezelési szolgáltatás is a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai közé tartozik.  

A 2014-as évben 11 család kereste fel a Szolgálatot adóssága rendezése miatt. 

Adósságcsökkentési támogatásban 3 család részesült, 2 esetben az adósság rendezése 

elkezdődött már a 2013. évben.  Az adósságkezelési szolgáltatás az utógondozási szakasz 

után 2 család esetében zárult le. 

Az ellátást igénybe vevők a tájékoztatást követően együttműködők, annak érdekében, hogy 

hátralékuk mielőbb rendeződjön. A szolgáltatás keretein belül a kliensek életvezetési 

tanácsadásban vesznek részt. Segítséget kapnak bevételeik és kiadásaik kezelésében, 

hátralék rendezési ügyeik vitelében, pénzbeosztási tanáccsal látjuk el az 

adósságkezelési szolgáltatásban résztvevő személyeket. A tanácsadó ügyintézésben és 

információnyújtásban is segítséget ad a kliensek számára. A kliensek önálló probléma 

megoldó képességeik ösztönzéséhez kapnak segítséget az adósságkezelési tanácsadótól. 

Előfordult, hogy az adósságkezelési tanácsadó segítséget kért a családsegítési 

szakfeladatokat ellátó családgondozótól egy-egy esetkezelés kapcsán. 

Az elmúlt évben is az volt a tendencia, hasonlóan az előző évekhez, hogy a Szolgálatot 

felkereső kliensek több éve fennálló hátralékkal rendelkeznek, emiatt problémásabb 

visszavezetni őket a rendszeresen fizetők közé. A szolgáltatókkal nem veszik fel a 

kapcsolatot időben, a problémájukat nem jelzik, akkor kérnek segítséget, ha már 

esetlegesen végrehajtásra került a hátralék. A Szolgálat és a Szolgáltatók közötti 

kapcsolattartás, az együttműködés zavartalan volt, az információ átadás és a felmerülő 

problémák kezelése folyamatosan működött az elmúlt év során. A 2014-as évben több 

kisgyermekes család esetében került jogi útra a felhalmozódott hátralék behajtása. 

Ezekben, az esetekben egyelőre még nem valósult meg a család kilakoltatása.  
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Az adósságkezelési szolgáltatásban részt vevők közül két esetben él kiskorú a 

családban. Az egyik család esetében családba fogadást kellett javasolni az anya labilis 

mentális állapota miatt, a gyám rendszeresen tartja a kapcsolatot a Szolgálattal. A másik 

család esetében a kiskorú gyermekkel nincs kapcsolata a Gyermekjóléti Szolgálatnak. 

 

Az adósságkezelési szolgáltatás hatékonyságának elősegítése érdekében minden 

évben, úgy 2014-as évben is megbeszélésre került sor az önkormányzat, a 

szolgáltatók képviselői – az elmúlt évben SZET Kft. -  és a Szolgálat között.  

 

Önkéntes munka lehetőségei a szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatnál 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. augusztus hónaptól szerepel az EMMI 

Esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásában, a közérdekű önkéntes tevékenység 

végzésében. Ezáltal lehetőség nyílik önkéntes segítők bevonására a Szolgálat programjaiba. 

Felvettük a kapcsolatot a Vas Megyei Önkéntes Centrummal, és mint, fogadó szervezet 

nyilvántartásba kerültünk. A Szolgálat önkéntes munka lehetőségei nagyobb körben 

kerülnek a potenciális önkéntes munkát keresők látóterébe, mert a Vas Megyei Önkéntes 

Centrummal való együttműködési megállapodás szerint a Centrum segít az önkéntesek 

toborzásában. 

 

Önkéntes bekapcsolódása a Szolgálat által rendszeresen megszervezett 

programokba: 

Havonta egy alkalommal szervezi meg a Szolgálat a Játszóházi foglalkozást, melyen 

kézműves, kreatív programokkal készülünk a gyermekeknek. 

Milyen segítséget tud nyújtani az önkéntes: 

- segítségnyújtás a programok kidolgozásában (új ötletek, kreatív játékok), 
- plakátkészítés, plakátok kihelyezése, 
- felkészülés a játszóházra: szükséges anyagok, eszközök, sablonok, mintadarabok, színezők 

elkészítése, 
- Játszóházban való részvétel: program lebonyolításában való aktív közreműködés, 

gyermekfelügyelet. 

Szükséges képesség, készség: 

- jó kapcsolatteremtő készség,  
- kommunikációs képesség,  
- kreativitás,  
- gyermekközpontúság. 

Szolgálatunk minden évben egy hetes Menő-Manó nyári napközbeni tábort szervez az 

ellátási területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára.  

Milyen segítséget nyújthat az önkéntes: 

- a tábor szervezésében való aktív részvétel, 
- programok összeállítása, 
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- támogatók, szponzorok felkutatása, 
- telefonok, levelek intézése, 
- plakátozás, 
- programok előkészítése, 
- tábor lebonyolításában való részvétel, gyermekfelügyelet. 

Szükséges képesség, készség: 

- gyermekközpontúság,  
- kreativitás,  
- jó szervező, kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség. 

Szolgálatunk havonta ingyenes ruhaosztást szervez a felajánlott használt ruhákból. 

Milyen segítséget nyújthat az önkéntes: 

- a ruhaosztás meghirdetett időpontjában a ruhák szétválogatásában, majd összepakolásában 
való segítségnyújtás. 

Szükséges képesség, készség: 

- szervezőkészség,  
- kommunikációs képesség. 

 

A Szolgálat programjai mellett klienseink körében is lehetőség van önkéntesen végzett 

munkára a következőkben:  

 

Korrepetálás a Szolgálatnál vagy családnál 

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban álló szociálisan hátrányos 

helyzetű családokban élő gyermekek iskolai felkészítése, valamint támogatása az 

önkéntes segítő feladata. Ezeknek a családoknak azért is nagyon fontos ez, mert a szülők 

nem tudnak segíteni gyermekeiknek a tanulásban, a különórákat nem tudják megfizetni. 

A korrepetálást vállaló önkéntes segítő szükséges egyéni képességei: 

Fontos, hogy tudjon alkalmazkodni a felmerülő korrepetálási igényekhez, az esetleges 

helyszíneket és az időbeosztást figyelembe véve. Fontos a korrepetálandó tantárgyban való 

jártasság, a felelősségtudat, az empátia, a türelem, a diákok viselkedésével szembeni 

tolerancia, a jó kommunikációs készség, rugalmasság.  

Pedagógus, nyugdíjas pedagógus önkéntes munkája is megvalósulhatna.  

A korrepetálandó korosztály: általános-és középiskolás tanulók. 

Előnyök: a gyermek tanulmányi eredményének javulása, akár sikeres pótvizsga. 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat lehetőséget biztosít foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részt vevő személyek részére önkéntes munkavégzésre, illetve a 2016. 

évben érettségiző tanulók önkéntes munkavégzésére, az iskolai közösségi szolgálatra 

is.  
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Szolgálatunknál a 2014-es évben 4 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő 

személy, önkéntes munka keretében 30 napot dolgozott napi 4 órában a Szolgálatnál, 

takarítási feladatokat láttak el.   

A Szolgálat által minden évben megszervezett nyári napközbeni tábor ideje alatt, 4 nap 

iskolai közösségi szolgálatot vállalt 8 középiskolai tanuló is. December hónapban 

megrendezésre kerülő adománygyűjtés keretében 2 középiskolás tanuló segítette a 

munkánkat iskolai közösségi szolgálat keretében.  

 

Programjaink 

 

- Játszóház: Ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódóan szervezzük e programunkat, 

Szeptember és május között. Minden hónapban egy alkalommal várjuk a gyermekeket és 

szüleiket, nagyszüleiket együttes tevékenységhez. A csoportos foglalkozásokba a hátrányos 

helyzetű gyermekeket és szüleiket is igyekszünk bevonni. Célunk az, hogy e gyermekek és 

szüleik esetében az egyes ünnepekre való készülődés fontosságát, a családi körben 

szervezett ünnepségeken való aktív részvételt helyezzük előtérbe, amely hozzájárul a 

szociális és érzelmi biztonság kialakulásához, stabilizálásához.  

A játszóházi foglalkozások a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál valósultak meg. 

2014-ben 2 alkalommal valósult meg a Játszóház, egy-egy alkalommal 4-6 gyermek vett 

részt szüleivel. 

 

-  Nyári Tábor: Minden év június végén egy hetes nyári tábort szervez a Szolgálat, 

elsősorban a Kistérség területén élő hátrányos helyzetű gyermekek részére. A tábor 

lebonyolítását hosszas szervezőmunka előzi meg, melyben a Szolgálat minden dolgozója 

aktívan részt vesz. Programokat állítunk össze, előadókat kérünk fel, egynapos buszos 

kirándulást szervezünk.  

Iskolai közösségi szolgálatot vállaltak fiatalok is részt vett a program lebonyolításában. 

Szentgotthárd közigazgatási területén élő 7 gyermek vett részt e programunkon. A táborban 

összesen 30 gyermek vett részt, akik Szentgotthárdon valamint a kistérségi településeken 

élnek. 

 

-   Házhoz megy a Mikulás: A Szolgálat immár 16. éve rendezte meg Mikulás programját. 

December 6-án két önkéntes személy vállalja a Mikulás szerepét. Felkeressük azon 

családokat, akik otthonukban szívesen látnák a Télapót. Az intézmény munkatársai kísérik el 

a Télapót a gyermekekhez. A program megvalósulását előkészítő munka előzi meg: 

egyeztetés a „Mikulásokkal”, útvonalterv készítése, a gyermekeknek szánt ajándékok 

átvétele, rendszerezése. 2014-ben 23 gyermeket keresett fel otthonában Intézményünk 

Mikulása. 

 

-   Karácsonyi adományozás: 2014. december 13-án adománygyűjtés valósult meg. Az 

előző évekhez képest több felajánlást kapott az intézmény. Folyamatosan érkeztek az 
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adományok, melyek kiközvetítése, eljuttatása a nehéz sorsú családokhoz folyamatos volt, 

ezáltal is szebbé varázsolva a közelgő ünnepüket. Az adománygyűjtés sikeréhez 

hozzájárultak szakemberek, vállalkozók is, mind a szervezésben, mind az 

adománygyűjtésben részt vettek. 

 

- Ingyenes ruhaosztás - Turkáló: Szolgálatunk természetbeni segítségnyújtás – 

adományok közvetítésével is igyekszik segíteni az anyagi gondokkal küzdő személyeket, 

családokat. Erre jelentős az igény a településen. 

A felajánlott ruhák mennyiségétől függően meghirdetett időpontban használt ruhákat 

vihetnek el a rászoruló családok. A programot folyamatosan hirdetjük a médiákon, valamint 

fogadjuk a felajánlott adományokat.  

A ruha adományok mellett játékokhoz, illetve a felajánlott tartós használati cikkekhez, 

bútorokhoz való hozzájutás közvetítésében is részt veszünk. 36 esetben került erre 

sor.  

A tavalyi évben a Kistérségi településekre is közvetítettünk ki ruhaadományt, valamint 

használt bútorokat, háztartási eszközöket is. 

 

- Iskolakezdési akció: minden év augusztusában meghirdetjük –e programot. Használható 

állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtünk a hátrányos helyzetben 

élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek. Tapasztalatunk, hogy egyre 

több családnak jelent nehézséget a szükséges tanszerek megvásárlása. 2014-ben is 

kaptunk iskolatáskákat, írószereket, tolltartókat, füzeteket, melyeket felajánlottuk a nehéz 

szociális helyzetben lévő családok számára.  
 

Programjaikat plakátokon is hirdetjük, de az intézmény honlapján is megtalálhatók, valamint 

a Városi TV híradójában, és teletex szolgáltatásán. 

Rendezvényeinkről a Szentgotthárd újság, a Gotthárdi Körkép, a Vas Népe hasábjain is 

beszámolunk. 

 
Kapcsolataink 

 

Több civil szervezettel, alapítvánnyal tartjuk a kapcsolatot: 

- Vöröskereszt: kölcsönös segítségnyújtás valósul meg. A Vöröskereszt által felajánlott 
adományok szétosztásában, megfelelő helyre juttatásában működik közre a Szolgálat.  

 

- Karitász: Szinte napi, heti kapcsolattartás valósul meg intézményünk és a Karitász között. 

A Karitász által nyújtott tartós élelmiszerek rászorulóknak való eljuttatásában segítünk. 
Folyamatosan jelezzük a szervezet felé azon személyeket, akik nehéz élethelyzetbe 
kerültek, és javasoljuk a Karitász által vezetett listára való felkerülést. A Szervezet szintén 
jelzi a Szolgálat felé a nehéz élethelyzetben lévő személyeket, családokat. 

2014 novemberében ismét adománygyűjtést szervezett a Karitász helyi szervezete. A 

szervezet felkérésére 21 családot jeleztünk, melyből 14 család nevelt kiskorú 
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gyermeket. A családok nehéz szociális körülmények között éltek, így a Karitász által nyújtott 

élelmiszercsomag hozzájárult megélhetésük megkönnyítéséhez. 

- Héra Alapítvány: A nehéz szociális helyzetbe került családoknak pályázatot írunk az 

alapítvány felé, melyben kérjük, hogy áram-gáztartozásuk csökkentésében, kiegyenlítésében 
segítsen. Az eddig benyújtott pályázatok pozitív elbírálásban részesültek.  

2014-es év folyamán 1 család számára nyújtottunk be pályázatot áramszámlájuk vagy 

áramtartozásuk mérséklése céljából. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, és magas 

összegű támogatást kapott a család, mely hozzájárult az áramtartozás csökkentéséhez. 
- Városi Tv-n, helyi újságon, az Intézmény honlapján keresztül, valamint szórólapjaink által folyamatosan 

tájékoztatjuk a lakosságot munkánkról, programjainkról, keres-kínál rovatunkban  felajánlásokat keresünk és 

kínálunk a rászorulóknak.  

 

A Szolgálat munkatársai minden héten esetmegbeszélést tartanak, ahol az aktuális esetek, az elmúlt héten történt 

lépések, nehézségek, eredmények megbeszélése történik. 

 

A családsegítés területén dolgozó munkatársakkal havonta team megbeszéléseket tartunk, ahol a 

jogszabályváltozások, az esetek áttekintése, továbbgondolása, az aktuális feladatok elosztása, megszervezése 

történik. 

 

A szolgáltatásokhoz tartozó dokumentáción kívül, statisztikát, és beszámolókat, és egyéb adminisztratív 

tevékenységet kell készíteni. 

Minden év januárjában beszámolót kell készíteni az elmúlt egy év szakmai tevékenységéről, melyet eljuttatunk a 

fenntartó, valamint a jegyző részére.  

Évente 2 alkalommal az Önkormányzati és Térségi ügyekkel foglalkozó Iroda felé kell küldeni statisztikai 

adatokat, valamint minden év elején a KSH felé. 

A szociális szférán belül is kialakításra került egy elektronikus rendszer, mely felületen, napi szinten a 

szolgáltatást igénybe vevőket jelenteni kell. Ezt a feladatot az adatszolgáltató kollégák végzik. Emellett havonta 

önellenőrzést is el kell végezni. Ezen feladatot az intézmény dolgozói végzik a napi munka mellett. 

 

Az intézmény dolgozói folyamatosan részt vesznek konferenciákon, és továbbképzésen, 

melyek szélesítik az ismereteket, és segítik a hatékonyabb munkavégzést.  

A módszertani intézmény által szervezett programokon (szakmai műhely, 

esetmegbeszélések) is részt veszünk. Ezáltal is eleget téve a továbbképzési 

kötelezettségnek.  

 

 
Munkánkat a nyilvánosság, helyi médiák bevonásával végezzük.  

 

A Szolgálat munkájáról, programjairól is tájékozódhatnak az érdeklődők az alábbi címen: 

www.csaladsegito@szentgotthard.hu 

 

 
Szentgotthárd, 2015. március 5. 

 

Tisztelettel:  

  

               Uhor Anita sk.                                                                          Kovács Bernadett    sk.          

           intézményvezető                                                                                családgondozó 

 
 

 

http://www.csaladsegito@szentgotthard.hu/
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Előterjesztés 
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2015. április 20-i ülésére 
             

Tárgy:  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ és Szakmai Program 

módosítása 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd intézményének vezetője a mellékelt 

kérelemmel fordul a Tisztelt Társulási Tanácshoz (lásd: 1. sz. melléklet). 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testülete a februári ülésén 

elfogadta a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi 

szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét, mely az előző 

rendelethez képest a továbbiakban nem tartalmazza az adósságkezelési 

szolgáltatást.  Ennek indoka, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. tv. központilag megszűntette a nevezett támogatási formát. 

 

Az intézmény alapdokumentumai – SZMSZ és Szakmai Program- tartalmazta a fent 

nevezett támogatási formát, ezért szükséges ezek módosítása.  

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a dokumentumok módosításait a 

mellékletek szerint jóváhagyni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. / Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd intézmény SZMSZ-ének 
módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor   elnök 

                Uhor Anita intézményvezető 

 

2. / Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd intézmény Szakmai 
Programjának módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor  elnök 

                 Uhor Anita intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2015. április 14. 
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                              Huszár Gábor  

                                    elnök 

 

 

1. sz. Melléklet 

 

 

Ikt.: 167-1/2015.                                                                            

 

Üi: Uhor Anita 

      intézményvezető 

 

                                                                                       Tárgy: 2015. évi SZMSZ, Szakmai  

                                                                                                  Program módosítása. 

 

Dr. Gábor László  

Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető 

részére 

Szentgotthárd és Térsége  

Önkormányzati Társulás 

H – 9970 Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 11.  

 

Tisztelt Cím! 

 

 

Alulírott Uhor Anita a szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

intézményvezetője azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, hogy intézményünk 

Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának módosítását 

szíveskedjenek jóváhagyni.  

 

Indokolás: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 4/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi 

szabályairól szóló dokumentuma, a korábbihoz képest a továbbiakban nem tartalmazza az 

adósságkezelési szolgáltatást. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. tv. központilag megszűntette a nevezett támogatási formát, ezért szükségessé vált az 

intézmény alapdokumentumainak módosítása.  
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Együttműködésüket köszönjük! 

 

Szentgotthárd, 2015. április 3. 

 

 

                                                                                       Tisztelettel:………………………….. 

                                                                                                                  Uhor Anita 

                                                                                                                intézményvezető 

                                                                                                                        s.k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.sz. Melléklet 

 

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: SZMSZ módosítás 

 

 

Eredeti szöveg Módosított szöveg  

 

1.6. Az intézmény tevékenységi köre, 

forrásai:               

 

- alaptevékenysége: 

                    - Családsegítés: A szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény alapján. 

 

        - Gyermekjóléti szolgáltatás: A 

gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

és a végrehajtáshoz kapcsolódó 

jogszabályok   

alapján. 

 

 

1.6. Az intézmény tevékenységi köre, 

forrásai:               

 

- alaptevékenysége: 

                    - Családsegítés: A szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény alapján. 

 

        - Gyermekjóléti szolgáltatás: A 

gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

és a végrehajtáshoz kapcsolódó 

jogszabályok   

alapján. 
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     - kötelező önkormányzati feladatként 

ellátandó tevékenysége: 

        - Helyettes szülői hálózat 

szervezése: A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény és a végrehajtáshoz kapcsolódó 

jogszabályok alapján. 

 

   - kiegészítő tevékenysége: 

        - Adósságkezelési szolgáltatás, a 

22/2003. (IV. 30.) sz. ÖKT. Rendelet 

alapján. (A szociális törvény központilag 

megszüntette az adósságkezelési 

szolgáltatást) 

 

 

1.6.3. Az intézmény kiegészítő 

tevékenysége: 

 

           Adósságkezelési szolgáltatás 

Szentgotthárdon 

- Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete által elfogadott - 

22/2003. (IV. 30.) sz. ÖKT. Rendelet- helyi 

rendeletében meghatározott tartozások 

enyhítését, a lakhatást elősegítő, 

adósságkezelési tanácsadást nyújtó 

szolgáltatás. 

 - Szentgotthárd város a lakosság 

adósságállományának csökkentésére  

törekszik azáltal, hogy az adósságkezelési 

programba bevont egyének, családok 

adósság problémáját rendezi. 

- Az adósok lakhatással kapcsolatos 

kiadásainak rendszeres fizetése, az adósság 

visszatörlesztése érdekében végzett 

tevékenység. 

- Az adós háztartás családi, anyagi, 

egzisztenciális hátterének feltérképezését 

követően az adóssal közösen a 

problémamegoldás lehetőségeinek feltárása 

     - kötelező önkormányzati feladatként 

ellátandó tevékenysége: 

        - Helyettes szülői hálózat 

szervezése: A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény és a végrehajtáshoz kapcsolódó 

jogszabályok alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3. Az intézmény kiegészítő 

tevékenysége: 

 

Módosítást követően a jelölt szöveg kivételre 

kerül. 
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valósul meg. 

- Javaslatot tesz az önkormányzat felé a 

szükséges támogatásra. 

- Az adósságkezelési támogatás iránti 

kérelmet előkészíti és továbbítja a 

döntéshozónak. 

 

                     

         

 7. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti felépítése 

 

Eredeti szöveg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy  

 

 

 

 

 

 

Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi Iroda 

Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat vezetője - 

családgondozó 

Kistérségi 

Munkaszervezet 

Családsegítő csoport 

Kistérségi 

családgondoz

ó,koordinátor, 

és  

adósságkezel

ő, 

beilleszkedést 

segítő 

program 

megvalósítás

a 

Szentgotthárd Város és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa 

Gyermekjóléti csoport 

Kistérsé

gi 

család-

gondozó

, 

beilleszk

edést 

segítő 

program 

megvaló

sítása  

Szentgot

thárdi 

család-

gondozó

, 

beilleszk

edést 

segítő 

program 

megvaló

sítása 

Kistérségi 

család-

gondozó, 

koordináto

r 

 

 

 

Kistérség

i család-

gondozó 

Sztg-i 

család-

gondozó, 

tűz- és 

munk.véd

. 

megbízott

, 

intézmén

yvezető 

helyettes,  

helyettes 

Szentgo

tthárdi 

családg

ondozó, 

beilleszk

edést 

segítő 

program 

megvaló

sítása 
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7. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti felépítése 

 

Módosított szöveg 

 

 

 

 Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa 

Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat intézményvezetője - 

családgondozó 

Szentgotthárdi 

Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

Pénzügyi Iroda 

Önkormányzati és 

Térségi Erőforrások 

Munkaszervezete 

 

Családsegítő csoport Gyermekjóléti csoport 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

Az SZMSZ hatálybalépése 

 

A Szervezeti és Működési szabályzatot az intézmény fenntartó Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa……………………………………………….napján 

megtárgyalta és …………………… Határozatával jóváhagyta. 

 

Az SZMSZ .......2015.....hó.................. napján lép hatályba. 

Szentgotthárd, 2015. …………….. 

                                                                                                       Uhor Anita 

                                                                                                    intézményvezető 

ZÁRADÉK          

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 

2015…………………………ülésén meghozott……………sz. határozat jóváhagyta. A 

hatálybalépéssel egyidejűleg a 7/2013. sz. Társulási Tanácsi határozattal elfogadott 

Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti. 

 

Szentgotthárd, 2015…………….. 

 

 

 

 

Társulási Tanács                                                                       Huszár Gábor 
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nevében:                                                                                   elnök            

                 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.sz. Melléklet 

 

 Szakmai Program módosítás 

 

 

Eredeti szöveg Módosított szöveg  

 

                                                     

A kiegészítő tevékenység:  

- Adósságkezelési szolgáltatás, a 

22/2003. (IV. 30.) sz. ÖKT. Rendelet 

alapján. 

14. Adósságkezelési Szolgáltatás 

célja, feladata: 

 

 

 

A kiegészítő tevékenység:  

(Módosítást követően a jelölt szöveg 

kivételre kerül.) 

 

14. Adósságkezelési Szolgáltatás 

célja, feladata: 

 

(Módosítást követően a jelölt szöveg 
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(a 22/2003. (IV. 30.) sz. ÖKT. Rendelet 

alapján) 

 

Szentgotthárd városban a lakosság 

adósságállományának csökkentése. 

Az adósságkezelési programba bevont 

egyének, családok adósság 

problémájának rendezése. 

Az adósok lakhatással kapcsolatos 

kiadásainak rendszeres fizetése, az 

adósság visszatörlesztése.  

Az adósságkezelési tanácsadó segíti a 

klienst abban, hogy problémamegoldó és 

„coping” – kapacitását fejlessze, 

hatékonyabbá tegye. Tevékenységét 

annak érdekében fejti ki, hogy a kliens 

motivált és képes legyen ügyei önálló 

ügyvitelére, problémái megoldására. 

Segíti az adóst és a forrásrendszerek 

közötti kapcsolat kiépítését. 

14. 1  Adósságkezelési szolgáltatás 

lépései: 

- a sikeres hátralékkezelés érdekében 

elsősorban a kiváltó tényezőket próbálja 

megszüntetni, komplex 

problémakezelést végez, 

- támogatást és segítséget nyújt a 

klienseknek, hogy képesek legyenek a 

krízis állapotból mesterséges erőforrások 

segítségével kilábalni, életvezetésükben 

minőségi változást elérni, 

- felismertetni a kliensekkel a saját 

felelősségük fontosságát és lakhatásuk 

megőrzésének szükségességét, 

- családokkal történő reális, teljesíthető 

szerződések megkötése és 

megvalósítása, 

- együttműködés az adós háztartással, 

alaposan feltérképezi az ügyfél családi, 

anyagi, egzisztenciális hátterét és 

közösen feltárni a probléma 

kivételre kerül.) 
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megoldásának lehetőségeit, 

- javaslatot tesz az önkormányzatnak a 

szükséges támogatásra, 

- előkészíti az adósságkezelési 

támogatás iránti kérelmet és továbbítja a 

döntéshozónak, 

- az ügyféllel folyamatos kapcsolatot tart, 

és figyelemmel kíséri az 

adósságkezelési megállapodásban 

foglaltak betartását. 

 

A Szolgáltatást igénybe vehetik a fenti 

önkormányzati rendelet szerint, akik az 

alábbi feltételeknek megfelelnek: 

- akinek az adósságok maximális 
összege nem haladja meg a 
800.000 Ft 

- akinek az adóssága meghaladja 
az 50.000 Ft 

- akinek fennálló tartozása legalább 
6 havi, és amely adósság a 
kérelem benyújtását megelőző 18 
hónapban keletkezett, vagy a 
közüzemi díjtartozása miatt a 
szolgáltatást kikapcsolták 

- akinek a háztatásában az egy főre 
jutó nettó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
200%-át (2009. évben 57.000 Ft) 

- aki a településen elismert 
lakásnagyságot meg nem haladó 
lakásban lakik feltéve, hogy 
vállalja az adósság és a települési 
önkormányzat által megállapított 
adósságcsökkentési támogatás 
25%-os különbözetének (önrész) 
a megfizetését és az 
adósságkezelési tanácsadáson 
való részvételt.  
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7. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti felépítése az SZMSZ szerint 

 

Eredeti szöveg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy  

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi Iroda 

Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat vezetője - 

családgondozó 

Kistérségi 

Munkaszervezet 

Családsegítő csoport 

Kistérségi 

családgondoz

ó,koordinátor, 

és  

adósságkezel

ő, 

beilleszkedést 

segítő 

program 

megvalósítás

a 

Szentgotthárd Város és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa 

Gyermekjóléti csoport 

Kistérsé

gi 

család-

gondozó

, 

beilleszk

edést 

segítő 

program 

megvaló

sítása  

Szentgot

thárdi 

család-

gondozó

, 

beilleszk

edést 

segítő 

program 

megvaló

sítása 

Kistérségi 

család-

gondozó, 

koordináto

r 

 

 

 

Kistérség

i család-

gondozó 

Sztg-i 

család

-

gondo

zó, 

tűz- és 

munk.

véd. 

megbí

zott, 

intézm

ényve

zető 

helyett

es,  

helyet

Szentgo

tthárdi 

családg

ondozó, 

beilleszk

edést 

segítő 

program 

megvaló

sítása 
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Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti felépítése az SZMSZ szerint 

 

Módosított szöveg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa 

Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat intézményvezetője - 

családgondozó 

Szentgotthárdi 

Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

Pénzügyi Iroda 

Önkormányzati és 

Térségi Erőforrások 

Munkaszervezete 

 

Családsegítő csoport Gyermekjóléti csoport 

Kistérség

i 

család- 

gondozó, 

koordinát

or, 

intézmén

yvezető 

helyettes 

Kistér

ségi 

csalá

dgond

. 

Sztg-i 

családgo

ndozó 

Kistérség

i 

család- 

gondozó 

Szentgott

hárdi 

családgo

ndozó 

Sztg

-i 

csal

ádgo

ndoz

ó 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

A Szakmai Program hatálybalépése 

 

A Szakmai Programot az intézmény fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa 2015…hó…napján megtárgyalta és ……… számú Társulási 

Tanácsi határozattal jóváhagyta. 

 

A Szakmai Program 2015……hó……. napján lép hatályba. 

 

Szentgotthárd, 2015…………. 

                                                                                                       Uhor Anita 

                                                                                                     intézményvezető 

 

 

ZÁRADÉK 

 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programját Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén meghozott ……… sz. Társulási Tanácsi 

határozatával 2015…………….. jóváhagyta. A hatályba lépéssel egyidejűleg a 32/2013. sz. 

Társulási Tanácsi határozattal elfogadott Szakmai Program hatályát veszti.  

 

 

Szentgotthárd, 2015………………. 
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Társulási Tanács                                                                   Huszár Gábor 

nevében:                                                                               elnök                                         
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Előterjesztés 
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2015. április 20 -i ülésére 

 

Tárgy: 2015. évi Közbeszerzési terv elfogadása 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A 2012. január 1. napjával hatályba lépett közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési év elején, legkésőbb 

március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett 

közbeszerzéseikről.  

 

A közbeszerzési tervben nem kell szerepeltetni a kivételi körbe tartozó és a közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzéseket. A törvényhez fűzött indokolás szerint a közbeszerzési 

terv célja hogy az ajánlatkérők felmérjék az adott évre vonatkozó beszerzési igényeiket, és 

megelőzhető legyen a részekre bontás tilalmának megsértése, illetve a késedelmes vagy nem 

megfelelő eljárások megindítása. Az éves közbeszerzési tervnek jelentősége van a 

közbeszerzések ellenőrzése szempontjából is, tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság 

vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére ajánlatkérők kötelesek azt megküldeni.  

 

A közbeszerzési terv közzétételét illetően a Kbt., illetve a végrehajtási rendeletei 

mintadokumentum alkalmazását nem írják elő, illetve a Kbt. a közbeszerzési tervben 

szerepeltethető információk, adatok körét nem határozza meg. A Közbeszerzési Hatóság 

elnökének tájékoztatója értelmében jogszabályi előírás hiányában elegendő és megfelelő a 

közbeszerzés tárgyának, a tervezett eljárás típusának, valamint az eljárás tervezett 

megindításának feltüntetése.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a közbeszerzési tervet, valamint annak 

módosításait annak elfogadását követően az ajánlatkérő a Kbt. 31. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben 

az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját honlapján – 

haladéktalanul köteles közzétenni. Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt is 

indíthat közbeszerzési eljárást, feltéve, hogy azt a tervben később megfelelően szerepeltette. 

Ezen túlmenően ajánlatkérő olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amely nem 

szerepelt a közbeszerzési tervben, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény 

vagy egyéb változás miatt merült fel.  

 

Fentieknek megfelelően a Kbt. elfogadási határidőt előíró szabályainak eleget téve, a jelenlegi 

ismereteink birtokában a Társulás közbeszerzési terve nemleges. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
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Határozati javaslat: 

  

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. évi 

összesített közbeszerzési tervét az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor elnök 

 

Szentgotthárd, 2015. március 18.  

 

                                                                                                    Huszár Gábor 

                                                                                                         elnök 
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1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

2015. évi összesített közbeszerzési terve 

 

 

A közbeszerzés 

tárgya, 

meghatározása 

CPV 

kód 

Irányadó 

eljárásrend 

 

Tervezett 

eljárás 

típusa 

Az eljárás 

megindításának 

ill. a közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

A szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy szerződés 

időtartama 

I. Építési beruházás 

- - - - - - 

II. Árubeszerzés 

- - 
 

- - - - 

III. Szolgáltatás  

- - 
 

- - - 

 
- 

IV. Szolgáltatási koncesszió 

- - - - - - 

V. Építési koncesszió 

- - - - - - 
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Előterjesztés 
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2015. április 20-i ülésére 

 

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2015. évi díjai 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szabályozza a személyes 

gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. A 

fenntartónak a tárgyévre vonatkozó díjakat április 01-jéig kell megállapítani. A Városi 

Gondozási Központ vezetője a Szt. 115. § (1) és (9) bek. alapján 2015. évre az  intézményi 

térítési díjak vonatkozásában az 1.sz. mellékletben található javaslatot teszi. 

 

 

I. A TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSA: 

 

Az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015 (II.26.). önkormányzati 

rendelet 24. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 

ellátások intézményi térítési díját a Képviselő-testület évente kétszer állapíthatja meg. Első 

alkalommal minden év április 01. időpontig, második alkalommal szükség szerint.  A 

Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban 

Szt.) 115 § (1)-(8) bek alapján kerül meghatározásra az intézményi térítési díj. 

 

Az intézményi térítési díj: a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó a tárgyév április 

1-ig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási 

önköltséget. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként 

kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a 

szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

 

A személyi térítési díj: a kötelezett által fizetendő térítési díj összege, melyet az 

intézményvezető konkrét összegben állapít meg. A személyi térítési díj összege nem 

haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj összege 

önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, 

illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. (Ha 

az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési 

díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, állami fenntartó esetén 

az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt 

követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.) 

 

Tájékoztatásul: a 2015. évi központi költségvetés az alábbiak szerint határozza meg a 

feladatalapú állami támogatások összegét szolgáltatásonként:  

 

Szociális alapellátás Fajlagos összeg/fő 

Idősek nappali ellátása 109.000.-Ft 
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Szociális étkeztetés   55.360.-Ft 

Házi segítségnyújtás 188.500.-Ft 

 

A többi szolgáltatás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi 

ellátás) támogatására pályázni kell. Mindhárom szolgáltatás esetében 2015. december 31. 

időpontig rendelkezünk finanszírozási szerződéssel.  

 

Tájékoztatásképpen: a tavalyi (2014.) évben a Gondozási Központ intézmény által nyújtott 

szolgáltatások fenntartása az alábbi hozzájárulást igényelte a fenntartótól: 

 

 fenntartó (Önkormányzati Társulás) hozzájárulása 

2014. évben a szolgáltatás működtetéséhez 

szociális étkeztetés 10.150.000.-Ft 

házi segítségnyújtás 33.933.000.-Ft 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  8.202.000.-Ft 

támogató szolgálat 12.113.000.-Ft 

közösségi pszichiátriai ellátás  8.834.000.-Ft 

idősek klubja 40.750.000.-Ft 

 

 A jövedelemvizsgálatot – ahogy eddig is – az intézményvezető végzi el és állapítja meg a 

személyi térítési díjat.  

 

 

II. A 2015. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 

 

Az idei térítési díjakra tett javaslatainknál is olyan összegek meghatározására törekedtünk, 

amelyek ugyan figyelembe veszik az önköltség emelkedését, de tekintettel vannak a 

szolgáltatások szociális mivoltára és arra, hogy az emelés mértéke a szolgáltatást igénylők 

számát jelentősen ne csökkentse - az egyes szolgáltatásokra kötött finanszírozási 

megállapodásokban vállalt feladatmutatók teljesülése szempontjából sem mellékesen.   

 

A minden fél által jóváhagyott verziót az előterjesztés 1. számú melléklete, illetve a 

szociálisan rászorultak által fizetendő intézményi térítési díjak alakulását az alábbi táblázat 

tartalmazza:  

 

SZOLGÁLTATÁS 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.  2015. 

évre 

javasolt 

Emelés 

mértéke 

Étkezteté

s 

szállítás nélkül 450,- 

Ft/adag  

480,- 

Ft/adag 

510,- 

Ft/adag 

540,- 

Ft/ada

g 

570,-

Ft/adag 

600.-

Ft/adag 

5,2% 

szállítással 480,- 

Ft/adag 

580,- 

Ft/adag 

605,- 

Ft/adag 

640,- 

Ft/ada

g 

680,-

Ft/adag 

720.-

Ft/adag 

5,22 

Házi segítségnyújtás 600,- 

Ft/óra  

750,- 

Ft/óra 

850,- 

Ft/óra 

900,- 

Ft/óra 

950,-

Ft/óra 

1.000.-

Ft/óra 

5,26% 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

40,- 

Ft/nap 

60,- 

Ft/nap 

70,- 

Ft/nap 

80,- 

Ft/nap 

90,-

Ft/nap 

100.-

Ft/nap 

11,11% 

Támogat személyi segítés 460,- 560,- 600,- 650,- 700,- 750.- 7,14% 
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ó 

szolgálat 

Ft/óra Ft/óra Ft/óra Ft/óra Ft/óra Ft/óra 

szállítá

si 

kmdíj 

szállítás 70,- 

Ft/km 

85,- 

Ft/km 

100,- 

Ft/km 

110,- 

Ft/km 

120,-

Ft/km 

130.-

Ft/km 

8,33% 

heti 

rendsze

res 

szállítás 

50,- 

Ft/km 

60,- 

Ft/km 

70,- 

Ft/km 

80,- 

Ft/km 

90,-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

11,11% 

munkaid

őn túl, 

ünnepn

apokon 

80,- 

Ft/km 

90,- 

Ft/km 

110,- 

Ft/km 

120,- 

Ft/km 

130,-

Ft/km 

150.-

Ft/km 

15,38% 

Idősek 

klubja 

szolgáltatás 

étkezés nélkül 

150,- 

Ft/nap 

160,- 

Ft/nap 

170,- 

Ft/nap 

170,- 

Ft/nap 

180,-

Ft/nap 

190.-

Ft/nap 

5,55% 

+ ebéd 450,- 

Ft/adag 

480,- 

Ft/adag 

510,- 

Ft/adag 

540,- 

Ft/ada

g 

570,-

Ft/adag 

600.-

Ft/adag 

5,26% 

+ reggeli 230,- 

Ft/adag 

230,- 

Ft/adag 

250,- 

Ft/adag 

250,- 

Ft/ada

g 

250,-

Ft/adag 

250.-

Ft/adag 

0% 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatot szociálisan nem 

rászorultak is igénybe vehetik, azonban esetükben nem térítési díjról, hanem szolgáltatási 

díjról beszélhetünk, amelynek összegét magasabban határoztuk meg a szociálisan 

rászorultak által fizetendő térítési díjak mértékénél. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

esetében 2015. évben a díj jelentős csökkentésére tett javaslatot az intézmény, ugyanis 

szinte alig vették  igénybe eddig ezt a szolgáltatást. A csökkentett díj meghatározásával bízik 

az intézmény abban, hogy ezt a lehetőséget is egyre több szociálisan nem rászorult igénybe 

tudja venni. (A szociálisan nem rászorultak által fizetendő díjakat a fenntartó csak 

határozatban állapíthatja meg, a rendeletet nem alkot.) 

 

 2012. 2013.  2014.  2015. 

évre 

javasolt 

 

Idei 

emelés 

mértéke 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

285,- 

Ft/nap 

295,- 

Ft/nap 

405,-

Ft/nap 

250.-/nap -38,27% 

Támogat

ó 

szolgálat 

személyi segítés 935,- Ft/óra 1020,- 

Ft/óra 

1.490,-

Ft/óra 

1.500.-

Ft/óra 

6,7% 

szállítási 

kmdíj 

szállítás 120,- Ft/km 140,- 

Ft/km 

150,-

Ft/km 

170.-

Ft/km 

13,33% 

heti 

rendszeres 

közoktatási 

intézménybe 

szállítás 

esetén 

70,- Ft/km 80,- Ft/km 90,-Ft/km 100Ft/km 11,11% 
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Az intézmény által nyújtott közösségi pszichiátriai ellátás, éppen úgy, mint a családsegítés, a 

mellékletben és a táblázatban nem szerepel, ugyanis ezeket a szolgáltatásokat a törvény 

alapján térítésmentesen kell biztosítani. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosító intézmény fenntartója a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, mivel azonban a Társulási 

Megállapodás alapján a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított 

valamennyi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata alkot rendeletet, a fenntartó 

jóváhagyását követően – rendeletet 2015. áprilisában Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete alkot. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

és javaslatot tenni szíveskedjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2015. évi díjára vonatkozó javaslatokat az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerint megismerte és elfogadja azzal, hogy a mellékletben 

meghatározott térítési díjakat Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

foglalja rendeletbe. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2015. áprilisi testületi ülés 

                alkalmazása: 2015. május 01. időponttól. 

Felelős:   Huszár Gábor elnök/polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2015. március 12. 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                      elnök 
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1. számú melléklet 

 

 

2015. év 
 

 

1. Étkeztetés 
 

A./ Intézményi térítési díj  

 

● Ebéd szállítással:  

 ● Számított intézményi térítési díj: 1310 Ft/nap/adag 

 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 720 Ft/nap/adag →    Ebéd: 600 Ft 

          Szállítási díj: 120 Ft 

● Ebéd szállítás nélkül:  

  ● Számított intézményi térítési díj: 1090 Ft/nap/adag 

  ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 600 Ft/nap/adag  

 

B./ Személyi térítési díj  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

 

A. B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítással 

Ebéd 

Ft/adag 

ÁFA Összesen Szállítás 

Ft/alkalom 

ÁFA Összes 

1. 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1 -  30000 78,74 21,26 100 7,87 2,13 10 

3. 30001 - 42750 251,97 68,03 320 7,87 2,13 10 

4. 42751 - 57000 338,58 91,42 430 23,62 6,38 30 

5. 57000 - 71250 385,83 104,17 490 39,37 10,63 50 

6.  71251 - 85500 425,20 114,80 540 63,00 17,00 80 

7.  85501 - 472,44 127,56 600 94,49 25,51 120 

 

A B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítás nélkül  

Ebéd 

Ft/adag 

ÁFA Összesen 

1. 0 0 0 0 
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2. 1 -  30000 78,74 21,26 100 

3. 30001 - 42750 251,97 68,03 320 

4. 42751 - 57000 338,58 91,42 430 

5. 57000 - 71250 385,83 104,17 490 

6. 71251 - 85500 425,20 114,80 540 

7. 85501 - 472,44 127,56 600 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség  

● Ebéd szállítással: 27411,66 Ft  

● Ebéd szállítás nélkül: 22862,50 Ft 

 

 

 

2. Házi segítségnyújtás 
 

A./ Intézményi térítési díj 

 ● Számított intézményi térítési díj: 2685 Ft/óra  

 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 1000 Ft/óra 

 

B./ Személyi térítési díj:  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

A B  C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra 

1. 0 0 

2.  1         - 30000 300 

3. 30001 - 42750 550 

4.  42751 - 57000 600 

5.  57001 - 71250 800 

6.  71251 - 85500 900 

7.  85501 - 1000 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  51965,27 Ft  

 

 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
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A./ Intézményi térítési díj:  

● Számított intézményi térítési díj: 445 Ft/nap 

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  

1) Szociálisan rászorultak esetében: 100 Ft/nap 
2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 250 Ft/nap 

B./ Személyi térítési díj:  

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 13608,75 Ft 

 

 

 

4. Támogató Szolgálat 
 

A./ Intézményi térítési díj  

1.) Személyi segítés óradíja: 

● Számított személyi segítés óradíja: 4465 Ft/óra  

● Fenntartó által elfogadott személyi segítés óradíja:  

 1) Szociális rászorultság esetén: 750 Ft/óra  

 2) Szociálisan nem rászorultak esetén: 1500 Ft/óra 

2.) Szállítási kilométerdíj 

 ● Számított szállítási kilométerdíj: 890 Ft/km  

 ● Fenntartó által elfogadott kilométerdíjak  

 

1) Szociálisan rászorultak esetében.  

● Szállítási kilométerdíj: 130 Ft/km 

● Heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 100 Ft/km 

● Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási kilométerdíj:  

    150 Ft/km  

2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 170 Ft/km 

● Heti rendszeres közoktatási intézménybe való szállítás esetén: 100 Ft/km 

 

B./ Személyi térítési díj – személyi segítés  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

 

Szociálisan rászorultak esetén  

 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra  

1. 0 0 

2. 1         - 30000 300 
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3. 30001 - 42750 420 

4. 42751 - 57000 530 

5.  57001 - 71250 650 

6.  71251 - 85500 700 

7.  85501 - 750 

 

Szociálisan nem rászorultak esetén: 1500 Ft/óra  

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 41.083,33 Ft 

 

 

 

6. Nappali ellátás 
 

A./ Intézményi térítési díj  

● 1 adag ebéd + 1 adag reggeli számított intézményi térítési díja: 940 Ft/fő/nap  

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  

1) Étkeztetés intézményi térítési díj 

 ● ebéd: 600 Ft/fő/nap  

 ● reggeli: 250 Ft/fő/nap 

 

2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj  

● Számított intézményi térítési díj: 3475 Ft  

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 190 Ft  

 

B./ Személyi térítési díj:  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye 

 

 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi 

sáv 

Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         - 30000 30 39,37 10.63 50 78,74 21,26 100 

3. 30001 - 42750 150 157,48 42,52 200 251,97 68,03 320 

4. 42751 - 57000 160 165,35 44,65 210 338,58 91,42 430 

5.  57001 - 71250 170 181,10 48,90 230 385,83 104,17 490 
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6.  71251 - 85500 180 188,98 51,02 240 425,20 114,80 540 

7. 85501 - 190 196,85 53,15 250 472,44 127,56 600 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  

 

 Étkezés: 19682,65 Ft 

 Étkezés nélküli tartózkodás:  72716,00 Ft 

 Étkezés és tartózkodás együtt: 92398,65,- Ft 

 

Szentgotthárd, 2015. március 10. 

 

        Fábián Béláné s.k. 

        Intézményvezető 
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VÁLTOZÁSOK 

 

1. Étkeztetés 

Ebéd szállítás nélkül 

570 Ft-ról → 600 Ft-ra    Emelés: 30 Ft – 5,2 % 

 

Ebéd szállítással 

680 Ft-ról → 720 Ft-ra    Emelés: 40 Ft – 5,22 % 

 

2. Házi segítségnyújtás 

950 Ft-ról 1000 Ft-ra    Emelés: 50 Ft – 5,26 % 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

90 Ft-ról 100 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 11,11 % 

 

4. Támogató Szolgálat 

Személyi segítés 

700 Ft-ról 750 Ft-ra    Emelés: 50 Ft – 7,14 % 

 

Szállítás 

120 Ft-ról 130 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 8,33 % 

 

5. Nappali Idősek Klubja 

Reggeli 

250 Ft - változatlan    Emelés: 0 % 

Ebéd 

570 Ft – ról 600 Ft-ra    Emelés: 30 Ft – 5,26 % 

Tartózkodás 

180 Ft – ról 190 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 5,55 % 

 

 

Vásárolt élelmezés 

JUST FOOD Kft. 

 

Vásárolt élelmezés ára 

 

   2014.03.01-től  2015.01.01-től 
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Reggeli   276   286 

Ebéd (normál)  677   704 

Ebéd (diétás)  707   736 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2015. március 11. 

 

 

       Fábián Béláné s.k. 

       Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


