ELŐTERJESZTÉS
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2016. szeptember 08-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a Társulás 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Tisztelt Társulási Tanács!
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. I. félévi teljesítéséről az alábbi
tájékoztatást adom:
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetését 467 161 000 Ft
kiadási és bevételi főösszeggel tervezte. A Társulási Tanács által jóváhagyott - a költségvetési
határozaton átvezetett - kiadási és bevételi főösszeg az I. félévben 33 799 629 Ft-tal nőtt
500 960 629 Ft-ra módosult.

Bevételi források és azok teljesítése
Költségvetés módosított előirányzata:
Teljesítés
Teljesítés %

500 960 629 Ft
244 574 831 Ft
48,8 %

Működési bevételek:
-Intézményi működési bevételek:
41 998 603 Ft
A bevételek jelentős részét az élelmezést nyújtó intézmények térítési díj bevételéből,
helységek bérbeadásából származó bevételek jelentik, ugyanakkor tartalmazza a Gondozási
Központ hagyatékból származó bevételét is.
-Támogatásértékű bevétel
Működési célú támogatásértékű bevétel:
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel:

126 830 818 Ft
0 Ft

- Pénzforgalom nélküli bevételek:

75 745 410 Ft

Kiadások alakulása:
Költségvetés módosított előirányzata:
Teljesítés
Teljesítés

500 960 629 Ft
225 958 166 Ft
45,1 %

Megnevezés
Összes kiadás
Összes kiadásból:
-műk. kiad(tartalékkal)
Megoszlási arány

Eredeti
előirányzat
467 161 000
460 777 000
98,6

Módosított előir.

Teljesítés

Teljesítés %

560 960 629

225 958 166

45,1

490 483 629

223 136 829

45 ,5

87,4

98,8

Beruházás + felújítás

6 384 000

Megoszlási arány

1,4

10 477 000

2 821 337

12,6

1,2

26,9

Működési kiadások (Ft)
Megnevezés
Működési kiadás
Működési kiadásból:
-személyi juttatás
-munkaadót terhelő járulék
Személyi jutt. + munkaadót
terh. jár. megoszlás %
Dologi kiadás
Dologi kiadás megoszlás %

Eredeti előirányzat
460 777 000

Módosított előir.
478 007 366

Teljesítés
223 136 829

Teljesítés %
46,7

269 884 000
80 738 000

278 940 424
83 047 556

134 733 174
39 078 646

48,3
47,1

76,1
108 322 000

75,7
111 949 180

77,9
47 087 903

42,1

23,5
1 833 000

23,4
4 070 206

21,1
2 237 206

55

0,4

0,9

1,0

Spec. célú támogatás
Spec. célú tám. megoszl. %

A Társulás költségvetése összkiadásainak teljesítése 45,1%, ezen belül a működési kiadások
teljesítése 46,7%.
A Társulás költségvetésének kiadási előirányzat változásait a Társulási Tanács a félév
folyamán a pénzmaradvánnyal módosította.
Összességében megállapítható, hogy vállalt feladatainkat 2016. év első felében elláttuk. A
Társulás költségvetésében szerepel az önkormányzatok intézményi támogatása, mely
összegeket minden érintett önkormányzat a saját költségvetési rendeletében megtervezett,
elfogadta. Mindezek ellenére az intézmények fenntartása után fizetendő támogatások utalása
nem történik meg időben. Mindez nehézséget okoz az intézményi kiadások határidőben történő
teljesítésében.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
költségvetési gazdálkodásának I. félévi beszámolóját a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. I.
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit az előterjesztés és a melléklet
szerint megismerte, a beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor elnök
Szentgotthárd, 2016. július 30.
Huszár Gábor
elnök

Előterjesztés

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2016. szeptember 08- i ülésére
Tárgy: A Társulás 2016. évi költségvetési határozatának módosítása
Tisztelt Társulási Tanács!
A 2016. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:
1. Bérkompenzáció 2016. júniusVárosi Gondozási Központ
Kiadási előirányzat.
ebből
Nappali ellátás
személyi kiadás
munkaa.terh.jár
Szociális étkeztetés
személyi kiadás
munkaa.terh.jár
Házi segítségnyújtás Sztg
személyi kiadás
munkaa.terh.jár
Házi segítségnyújtás Települések
munkaa terh.jár
dologi kiadás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
személyi kiadás
munkaa.terh.jár
Támogató szolgálat
személyi juttatás
munkaa.terh.jár
Közösségi szolg
személyi juttatás
munkaa.terh.jár
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Kiadási előirányzat
Központ
személyi kiadás
munkaa.terh.jár
Szolgálat
személyi juttatás
munkaa.terh jár
SZEOB
Kiadási előirányzat
ebből
Játékvár Óvoda
személyi kiadás
munkav.terh.jár

201 422 Ft

45 200 Ft
12204 Ft
14 100 Ft
3 807 Ft
38 500 Ft
10 395 Ft
26 500 Ft
7 155 Ft
5 700 Ft
1539 Ft
28 600 Ft
7 722 Ft
0 Ft
0 Ft
298 328 Ft
83 132 Ft
22 446 Ft
151 769 Ft
40 981 Ft
185 166 Ft

96 800 Ft
26 136 Ft

Tótágas Bölcsőde
személyi juttatás
munkaa.terh.jár
Fedezet
Tám.ért.műk.bev Sztg önk
2. Szociális kiegészítő pótlék
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Központ
személyi juttatás
munkaa.terh.jár
Szolgálat
személyi juttatás
munkaa.terh.jár
fedezet
Tám.ért.műk.bev Sztg önk
Városi Gondozási Központ
Kiadási előirányzat.
ebből
Nappali ellátás
személyi kiadás
munkaa.terh.jár
Szociális étkeztetés
személyi kiadás
munkaa.terh.jár
Házi segítségnyújtás Sztg
személyi kiadás
munkaa.terh.jár
Házi segítségnyújtás Települések
személyi kiadás
munkaa terh.jár
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
személyi kiadás
munkaa.terh.jár
Támogató szolgálat
személyi juttatás
munkaa.terh.jár
Közösségi szolg
személyi juttatás
munkaa.terh.jár
SZEOB Tótágas Bölcsőde
Kiadási előirányzat
ebből:
személyi juttatás
munkaa.terh.jár
Fedezete
Tám.ért.műk.bev Sztg önk.
3. Társulás

49 000 Ft
13 230 Ft
684 916 Ft

29 600 Ft
7 992 Ft
51 300 Ft
13 851 Ft
102 743 Ft

474 851 Ft

137 013 Ft
36 997 Ft
36 806 Ft
9 938 Ft
78 944 Ft
21 315 Ft
27 429 Ft
7 406 Ft
10 427 Ft
2 815 Ft
83 276 Ft
22 485 Ft
0 Ft
0 Ft
90 899 Ft
71 574 Ft
19 325 Ft
668 484 Ft

Tartalék zárolása
Tám.ért.műk kiad

-

8 926 000 Ft
8 926 000 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás 2016. évi
költségvetésének módosító határozatát megalkotni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. számú határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
1. A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetés bevételi főösszegét 502 314 038,- Ft-ban
állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata
1 353 409 Ft-tal nőtt/.
2. A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetés kiadási főösszegét 502 314 038,- Ft-ban
állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata
1 353 409 Ft-tal nőtt./
3. A határozat egyebekben nem változik.
4. A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1.
számú melléklet tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor elnök
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2016. augusztus 4.
Huszár Gábor
elnök

1. számú melléklet
Határozat

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2016. évi költségvetésének módosítása
I. A határozat hatálya
A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira, a munkaszervezetére és a
Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
II. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi
költségvetésének bevételi főösszege
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi
költségvetésének kiadási főösszege
A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
2. Bevételi főösszeg forrásait a 1. 2. és 4.sz. melléklet tartalmazza
Intézményi működési bevétel 44 809 973 Ft
Támogatásértékű bevétel
381 758 455 Ft
Pénzmaradvány
75 745 610 Ft

502 314 038 Ft

3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása
1.2. és 3.sz. melléklet
Személyi juttatások
280 006 094 Ft
Munkaadót terhelő jár. 83 335 295 Ft
Dologi kiadások
111 949 180 Ft
Ellátottak pbeni
0 Ft
Támért műk
12 589 206 Ft
Tartalék
3 550 263 Ft
4. Felhalmozási kiadások összesen
1. ,2. és 3/a. sz. melléklet

491 837 038 Ft

TÁJÉKOZTATÓ
a Társulási Tanács 2016. szeptember 08-i ülésére

502 314 038 Ft

502 314 038 Ft

10 477 000 Ft

Tárgy: Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról,
feladatairól – különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező
szolgáltatásairól.
Tisztelt Társulási Tanács!
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást első sorban az állam, valamint az
önkormányzatok biztosítanak. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális
alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.
Szentgotthárdon személyes gondoskodást ellátó intézmények: a Városi Gondozási Központ
Szentgotthárd, a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd, valamint a Szentgotthárd
és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje. A Gondozási Központban
a szociális étkeztetést, nappali idősek klubját, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást, közösségi pszichiátriai ellátást, támogató szolgáltatást biztosítják a
rászoruló egyének számára. A gyermekek napközbeni ellátását a Tótágas Bölcsőde
biztosítja, a családsegítést és a gyermekjóléti feladatokat, a Család- és Gyermekjóléti
Központ intézménye látja el. Mindhárom intézmény fenntartója a Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa.
A személyes gondoskodást nyújtó intézmények az alábbi jogszabályok alapján végzik
tevékenységüket, munkájukat:
- 1991. évi LXIV. törvény: a gyermekek jogairól.
- 1993. évi III. törvény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.
- 1997. évi XXXI törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.
- 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó szociálisintézmények
- szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről
- 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.
- 6/2016. ( III.24. ) EMMI rendelet 4. melléklete a Bölcsődei nevelés-gondozás
országos alapprogramja
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatait és működési feltételeit a 1/2000.(I.7.) SzCsM
rendelet határozza meg.
Az elmúlt évben az érintett területen jelentős jogszabály által előírt változások voltak, illetve
a jövőbeni változások előkészítése jelenleg is zajlik.

I. Városi Gondozási Központ

A Városi Gondozási Központ személyes gondoskodás keretében az 1993. évi III. törvény
57. § (1) bek. szabályozott szociális alapszolgáltatások közül kötelezően ellátandó feladatként
csak Szentgotthárdon a szociális étkeztetést és nappali idősek klubját biztosítja, illetve a
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén házi
segítségnyújtást (Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu települések kivételével), önként vállalt
feladatként pedig jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgálatot és közösségi
pszichiátriai alapellátást nyújt.
A szolgáltatások - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével - normatív állami
támogatás igénybevételével működnek. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a fenntartó között létrejött megállapodás
alapján féléves bontásban történik, a megállapodás 2016. december 31-ig szól.
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy a Városi Gondozási Központ nem kötelező
szolgáltatásai 2015. évben mennyibe kerültek, illetve 2016. évre vonatkozóan mennyit
terveztek a költségvetésben összkiadásként, továbbá ebből mennyi a finanszírozási
szerződések által finanszírozott összeg és a Társulás által finanszírozott saját forrás:

Szolgáltatások
Támogató
szolgálat
Közösségi
szolgálat
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás

Össz. Költség

Pályázat/Normatíva

Saját bevétel

2015. év
tény
14.754.e/Ft
9.135.-e/Ft

2015. év
tény
8.697.5.e/Ft
8.300.-e/Ft

2015.
év tény
1.734.e/Ft
0

2016.
év terv
1.680.e/Ft
0

Társulás
által
finanszírozott
2015. év 2016. év
tény
terv
5.784.5.3.985.-e/Ft
e/Ft
1.422.-e/Ft 403.-e/Ft

1.136.e/Ft

2.768.e/Ft

5.922.637.Ft

8.608.-e/Ft

2016. év
terv
14.632.e/Ft
8.703.e/Ft
8.539.e/Ft

1.613.363.Ft

2016. év
terv
8.967.e/Ft
8.300.e/Ft
0

5.771.-e/Ft

Az előterjesztés készítői továbbra is javasolják ellátni a nem kötelező szociális
szolgáltatásokat a Városi Gondozási Központnál, a korábbi években ismertetett
indokoknál fogva – jelenlegi információink szerint ezek a szolgáltatások jövőre is hasonló
feltételrendszerrel működtethetők, mint 2016-ban.
Szakmai személyi létszám norma változásai a házi segítségnyújtás alapszolgáltatásban az
1/2000.SzCsM rendelet módosítása miatt az egy szociális gondozó által ellátott személyek
száma 9 főről 5 főre csökkent. A személyi gondozás során a szociális gondozók létszámára
vonatkozóan az előírt szabálynak 2016. december 31-ig kell megfelelni. Jelenleg hiányzó
szakmai létszám 2 fő szociális gondozó.
Pályázat kapcsán szerette volna lecserélni az intézmény az egyik régebbi járművét, de sajnos
a pályázat forráshiány miatt elutasításra került. Így önerőből kell (a fedezet rendelkezésre áll
egy hagyaték kapcsán – lásd: kapcsolódó másik előterjesztés) a gépjárművek cseréjét
megoldani.
Az előterjesztés 1. számú melléklete a Városi Gondozási Központ szolgáltatásait részletesen
mutatja be.

II. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB)
Tótágas Bölcsődéje
A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályait az 1997. évi XXXI. Törvény - a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV.30) NM rendelet - a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szabályozza, a feladatok ellátását a bölcsődei
nevelés, gondozás országos alapprogramja alapján végzi.
A SZEOB Tótágas Bölcsőde a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény adta
lehetőségnek megfelelően egy többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény
intézményegységeként bölcsődei nevelést, gondozást lát el, melynek keretén belül a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosítja.
Az intézményben a 0-3 éves gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét,
gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését biztosítja. A Bölcsőde 4 csoporttal és
54 férőhellyel, alapító okirata szerint 68 engedélyezett férőhelyen működik. Az elmúlt évek és
a nyár folyamán végzett korszerűsítési munkáknak köszönhetően a tárgyi / környezeti
feltételek megfelelnek a kisgyermekek nevelésére/gondozására.
A bölcsőde – jelenleg még nem kötelezően ellátandó önkormányzati feladatként megfelelően hatékonyan és szinte 100%-os kihasználtsággal (jelenleg 52 fővel) működik.
A Tótágas Bölcsőde részletes beszámolóját az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

III. A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
A 2015. évi CXXXIII. törvény módosította a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, valamint módosult a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól
és működésű feltételeiről szóló 15/1998.(IV. 30. ) NM rendelet is.
A jogszabályok alapján 2016. január 1. időponttól Család-és Gyermekjóléti Központ
intézménye működik Szentgotthárdon.
Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően átdolgozták a szükséges
alapdokumentumokat, kialakította az intézményi szakmai struktúrát, ezzel megvalósította az
intézményi integrációt, kialakította a központot. A Hivatal a szükséges alapdokumentumok
elkészítésével, beszerzésével segítette az intézmény átalakulását.
Ezen időszak alatt bővült az ellátási terület is. A Szentgotthárdi Járás közigazgatási terület,
mint ellátási terület Kondorfa községgel bővült.
A fent nevezett jogszabályok az intézménytől speciális feladatok megszervezését, ellátását és
kiépítését is meghatározták, mely komoly feladat volt a napi munka mellett az intézmény
számára: utcai szociális/lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális
munka, készenléti szolgálat, pedagógiai tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás,
iskolai szociális tanácsadás, meditáció, családterápia, családkonzultáció.
Az intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
és az intézmény szakmai programjában meghatározott célok, feladatok alapján végzi
tevékenységét.

A Család- és Gyermekjóléti Központ 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.
Az intézmény részletes beszámolóját az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1./ A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás „A személyes gondoskodást nyújtó
intézmények munkájáról, feladatairól különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem
kötelező szolgáltatásairól szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja / az alábbi kiegészítéssel
fogadja el: ………………………………………
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Fábián Béláné intézményvezető
Dr. Dancseczné Kovács Tünde intézményegység-vezető
Uhor Anita intézményvezető
Szentgotthárd, 2016. augusztus 19.
Huszár Gábor
elnök

1. sz. Melléklet

Városi Gondozási Központ
9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1.
Tel.: 94/554-168, 554-169.
E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu
Üsz.: 136-1/2016.
Tárgy: Szakmai beszámoló a Városi Gondozási
Központ által működtetett szolgáltatásokról
Dr. Gábor László
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezető részére
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
1. A Városi Gondozási Központ tevékenysége
A Városi Gondozási Központ személyes gondoskodás keretében az 1993. évi III. törvény 57.
§ (1) bekezdésében szabályozott szociális alapszolgáltatások közül 2016-ban kötelezően
ellátandó feladatként szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali idősek klubját,
önként vállalt feladatként jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatást és
közösségi pszichiátriai alapellátást működtet.
A szolgáltatások a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével normatív állami támogatás
igénybevételével működnek. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása a fenntartó
és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között létrejött megállapodás alapján
történik.
A szolgáltatások rendelkeznek jogerős működési engedéllyel, melyet a SZGY/784-4/2013.
iktatószámon a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala adott ki.
A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés határozatszáma: VAC/SZGY/675-2/2014.
Ellátási terület:
1.) Szentgotthárd Város Közigazgatási területén működtetett szolgáltatások: Szociális
étkeztetés, Nappali Idősek Klubja
2.) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén
működtetett szolgáltatások: Házi segítségnyújtás (Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu
települések kivételével) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Támogató szolgálat, Közösségi
Pszichiátriai alapellátás.
Ellátandó célcsoport: A működési területen élő időskorúak, egészségügyi és szociális
problémával küzdő aktív korúak, különböző fogyatékossággal élő, valamint pszichiátriai
betegségben szenvedő lakosok.
Személyi feltételek:
Engedélyezett álláshelyek száma: 35 fő.
Ebből 32 fő főfoglalkozású, 2 fő 4 órás részfoglalkozású, 4 fő megbízási szerződéssel
foglalkoztatott álláshely.
Intézményi alkalmazottak létszáma 2016. augusztus 01-én: 36 fő. Ebből 30 fő főfoglalkozású,
2 fő 4 órás részfoglalkozású közalkalmazott, 3 fő megbízási és 1 fő vállalkozási szerződéssel
foglalkoztatott. (1 fő 8 órás főfoglalkozású és 1 fő 4 órás megbízási szerződéses közösségi
gondozói álláshely, valamint 1 fő 8 órás házi szociális gondozói álláshely betöltése
folyamatban.)

A Városi Gondozási Központ szakfeladatainak létszámkimutatását az 1. számú táblázat
szemlélteti.
A szakalkalmazottak 1 fő szociális gondozó kivételével rendelkeznek az 1/2000. SZCSM
rendelet 3. számú mellékletében szabályozott, az adott munkakör betöltéséhez szükséges
szakképesítéssel, így a szakképzettségi arány: 96 %-os.
Az 1 fő szociális gondozó szakképesítés megszerzése folyamatban van.
A szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 4 fő főiskolai, 3 fő egyetemi, 5 fő emelt
színtű, a többiek pedig középfokú szakképesítéssel rendelkeznek.
A szakvizsgázottak létszáma 5 fő.
A szakalkalmazottak rendelkeznek az NRSZH Képzési Igazgatósága által kiadott működési
nyilvántartási számmal.
A szakdolgozók az éves továbbképzési terv és a 9/2002.(VIII.4.) SZCSM rendeletben
meghatározottak szerint folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken.
Továbbképzési követelményét valamennyi alkalmazott teljesítette az előírt továbbképzési
ciklusban.
A kinevezéssel rendelkező alkalmazottak közül 3 főnek van határozott idejű közalkalmazotti
kinevezése, a többieké határozatlan idejű.
Gyed miatt tartósan távollévők száma: 2 fő.
Táppénz - terhesség miatt tartósan távollévők száma: 1 fő.
2016-ban közalkalmazotti jogviszonyban 2 fő felvételére került sor, létszám megszüntetés
nem történt.
Nyugállományba vonulás miatt ez évben 2 fő kéri jogviszonyának a megszüntetését. (1 fő
gépkocsivezető → felmentéssel, 1 fő szociális gondozó lemondással)
Közfoglalkoztatás keretében jelenleg 2 főt foglalkoztatunk.
Intézményünk továbbra is lehetőséget biztosít a diákok részére iskolai közösségi szolgálat
teljesítésére.
2015-ben 9 fő (147 órában), 2016-ban ez idáig 3 fő (60 órában) teljesített közösségi
szolgálatot.
A diákok által végzett tevékenységek: rendezvények lebonyolításában való segédkezés,
műsorszolgáltatás, idősekkel való foglalkozás – kártyázás, társasjátékozás, sétálás,
beszélgetés, felolvasás, terítés, tálalás, intézményi udvar és park takarítása, hivatalsegédi
feladatok teljesítése, stb.
Öröklés: Néhai Lázár Magdolna Szentgotthárd, Petőfi u. 24. szám alatti lakos 2014. május 08án elhunyt.
Dr. Meszlényi András közjegyző 22012/Ü/489/2014./14. számú 2014. december 11-én
jogerőre emelkedett végzése alapján az ingatlan végrendeleti örököse, tulajdonosa a Városi
Gondozási Központ lett. A hagyatékból a végzés alapján a hagyatéki hitelezői igények,
továbbá az ingatlan közüzemi hátralékai kiegyenlítésre kerültek.
Az ingatlan eladásából, a tartós befektetési értékpapírok eladásából és a deviza
takarékbetétkönyv beváltásából megmaradt pénzmaradvány összege: 17.201.565,- Ft.
A JTT-840 forgalmi rendszámú, Toyota gyártmányú, Aygo típusú 2005-ös gyártási évű
személygépkocsi átíratása megtörtént. A gépkocsit megtartottuk, megléte a gondozónők
közlekedése szempontjából jelentős mértékben megkönnyíti a Házi segítségnyújtás társulási
szintű ellátását.
Az intézményben folyó szakmai munka minőségét a hatóságok folyamatosan ellenőrzik.
2016-ban lefolytatott ellenőrzések
A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság Szombathely 2016. május 17-től 2016.
május 18-ig a Támogató Szolgáltatás és a Közösségi Pszichiátriai Alapellátás vonatkozásában
a 2015. évben igénybe vett támogatásról helyszíni ellenőrzést végzett.

A helyszíni ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, így visszafizetési kötelezettség nem
keletkezett. (Az ellenőrzés jegyzőkönyvei a fenntartónál megtekinthetők.)
1. számú táblázat
Városi Gondozási Központ szakfeladatainak létszámkimutatása
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2. Biztosított alapszolgáltatások bemutatása
2.1.Kizárólag Szentgotthárd Város közigazgatási területén működtetett szolgáltatások
2.1.1. Étkeztetés
E szolgáltatás keretében a szociálisan rászorult személyek részére naponta főétkezésként 1
adag meleg ebédet biztosítunk. A szociálisan rászorultak jogosultsági körét és feltételeit
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) ÖKT rendelete
szabályozza.
Az ebédet az intézmény egyéb főzőhely keretében, 2014. március 01-től a JUST Food Kft.
által működtetett Széchényi István Általános Iskola konyhájáról vásárolja. A vásárolt
élelmezés jelenlegi ára: normál ebéd: 725 Ft, diétás ebéd: 801 Ft, a reggeli: 351 Ft.
A szolgáltatás keretében normál illetve egészségügyi indok alapján diétás étkezés is
igényelhető.
A szolgáltatás gyakorlati lebonyolításához 2 db váltó éthordó szükséges. A szolgáltató által a
névre szóló éthordókba kiadagolt ebédeket egyrészt az igénylő saját maga viszi el a
kiszállítást követően az intézményből, másrészt 2015. 04.13-tól az intézmény 2 db gépkocsija
– LNU:623 Renault Kangó és MZS:931 Dacia duster - szállítja ki Szentgotthárdon és a
csatolt településeken (Rábafüzes, Jakabháza, Zsida, Zsidahegy, Rábakethely, Máriaujfalu,
Farkasfa, Rábatótfalu) lévő központi megállóhelyekre illetve szükség szerint lakásra.
A szolgáltató váltás következménye, hogy jelentős mértékben javult az étkeztetés mennyisége
és minősége is, valamint kb 15 %-kal emelkedett az étkeztetést igénylők létszáma.
A szolgáltatás további minőségének javulását eredményezte az új autó forgalomba helyezése,
mivel lecsökkent az ebédek kiszállítási ideje.
A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres jövedelmétől függően térítési díjköteles. Étkezés
2016. évre fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díja:
● ebéd szállítás nélkül: 620 Ft/nap/adag

● ebéd szállítással: 750 Ft/nap/adag
Ennek a szolgáltatásnak továbbra is az alapvető hiányossága, hogy finanszírozási okok
miatt a falvakban hétvégén és ünnepnapokon az étkezés lehetősége nem megoldott.
Ellátotti létszámadatok
● Étkezés 2016 évre tervezett átlagos ellátotti létszáma: 170 fő
(Ebből 130 fő vidéki szociális étkező 40 fő az Idősek Klubja étkezői létszáma)
● 2015. évi normatíva elszámolás szerinti ellátotti létszám: 176 fő. (Létszám kiszállítással:
135,98 fő, létszám helyben étkező: 40,32 fő)
● Az ellátottak létszáma a 2015. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 177 fő (141 fő
vidéki étkező+ 36 fő klubétkező)
● Étkeztetést igénybevevő vidéki étkezők létszáma: 141 fő.
A 141 főből:
 95 fő nő (67,38 %) és 46 fő férfi (32,62 %)
 56 fő egyedül él (39,7 %), 85 fő házastárssal/családtaggal él (60,3 %). Az egyedül
élők közül 37 fő nő (66,1 %), 19 fő férfi (33,9 %).
 jogosultsági szempontból időskorú nyugdíjas 120 fő (85,1 %), rokkantnyugdíjas 9 fő
(6,4 %), munkanélküli 12 fő (8,5 %)
 a szolgáltatásért 9 fő nem fizet személyi térítési díjat
2015-ben 46 főnek szűnt meg az ellátása. Ebből meghalt 21 fő, lemondta az ellátást 20 fő,
bentlakásos intézményi elhelyezést vette igénybe 5 fő.
2. számú táblázat
Étkeztetést igénybe vevők adatai 2011-től 2015-ig az éves statisztikai jelentések alapján.
Ellátottak száma a tárgyév Az
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Étkeztetést igénybevevők 2016. július 31-ei létszáma: 167 fő
- 132 fő kiszállítással (Vidék + HG - Sztg)
- 35 fő helyben étkező (idősek klubja)
2.1.2. Nappali Idősek Klubja
Az idősek klubjának feladata a hiányzó családi gondozás pótlása, a klubtag szociális
helyzetének javítása, kulturált körülmények között egyedüllétének megszüntetése,
izolációjának elkerülése, a tétlenség kóros következményeinek megelőzése, egészségi
állapotának figyelemmel kísérése és javítása, higiénés szükségleteinek biztosítása. A klubban
komplex gondozási tevékenység folyik, amely magába foglalja a fizikai és egészségügyi
ellátást és a pszichés gondozást.

A klub feladata, hogy az ellátást igénybe vevők részére szervezzen szociális egészségi és
mentális állapotuknak megfelelő, a napi élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatásokat.
A klub ellátotti köre egyrészt a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra
szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, másrészt az a 18. életévét betöltött
személy is, aki egészségi állapota miatt szociális és mentális támogatásra szorul. Az
időskorúakon kívül a klubtagok körében megtalálhatók a szenvedély és pszichiátriai betegek
és időnként a hajléktalan személyek is.
A klub azokat az időseket integrálja, akik napközben egyedül vannak, de képesek önmaguk
részbeni ellátására és szükségletük kielégítésére.
A klub folyamatosan, 7 napos nyitva tartással: hétfőtől vasárnapig 7 óra 45 perctől – 15 óra
45 percig üzemel. Férőhelyek száma: 60 fő.
A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres jövedelemétől függően térítési díjköteles.
2016 évre az Idősek Klubja fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díjai
1. Étkeztetés intézményi térítési díja:
ebéd: 620 Ft/fő/nap
reggeli: 250 Ft/fő/nap
2. Klub – tartózkodás intézményi térítési díja: 190 Ft/fő/nap
A klub által biztosított szolgáltatások
•Lebonyolítja az étkeztetés keretében megrendelt időskornak megfelelő kétszeri étkezést
(reggelit és ebédet), helyben történő fogyasztással. 30 fő napi rendszerességgel étkezik 5 fő
időközönként, 3 fő ellátott csak a klubtagságot veszi igénybe. A reggelit naponta 14-15 fő
igényli. Az ellátottak közül 3 fő diabeteszes, étkezést igényelt.
•Szervezi a kulturált klubéletet, biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését (kirándulás,
tévénézés, zenehallgatás, könyv, napi és hetilapok olvasása, videózás, társasjátékozás, stb.)
•Egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése (vércukor,
vérnyomás, testsúlymérés, gyógyszerek felíratása, kiváltása, beutalók megkérése, stb.)
A klubtagok egészségi állapota a legtöbb esetben nem megfelelő.
Az ellátottak közül: 3 fő részesül fogyatékossági támogatásban.
Pszichés megbetegedésben: 11 fő (29%), halmozottan előforduló megbetegedésben: 21 fő
(55%), érzékszervi megbetegedésben (látás, hallás): 12 fő (31%), mozgásszervi
megbetegedés: 11 fő (29%), alkohol okozta problémák: 5 fő (13%), emésztőrendszeri
megbetegedésben: 6 fő (15%), szív- érrendszeri megbetegedésben: 17 fő (44%), demencia
megbetegedésben: 1 fő (0,2%), daganatos megbetegedésben 7 fő (18%) érintett.
A klubtagok egészségi állapota 2016 július 31.
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fő
21
17
11

12

11
6

7
5
1

Pszichés

Érzékszervi Emésztőrendszeri
(látás-hallás)

Daganat

Mozgásszervi

Alkohol okozta
problémák

S zív- és
érrendszeri

Halmozottan
előforduló
megbetegedés

Demencia

Egészségi állapot jelentős mértékű csökkenése esetén lehetőség nyílik a közösségi
pszichiátriai alapellátás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve támogató szolgáltatás
igénybevételére. Jelenleg 10 fő részesül közösségi pszichiátriai alapellátásban 6 fő
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, 6 fő pedig támogató szolgáltatásban.
•A klub rendelkezik automata mosógéppel és vasalóval, így a személyes holmik mosása,
mosatása és vasalása biztosított
•A személyi higiéné fenntartásához zuhanyzási lehetőség biztosított. A női és férfi
zuhanyzókat bármikor lehet használni. A szükséges segítséget megadjuk a fürdésnél, ha
igénylik. Rendszeresen 5-6 fő él a lehetőséggel. Hajápolásra is van lehetőség, minden héten,
csütörtöki napokon, általában 8-11 fő igényli a frizura készítését. - biztosítva az ápolt
megjelenést és tisztaságérzetet
•Hivatalos ügyek intézésének segítése (segélykérelmek, idősotthoni elhelyezési kérelmek,
közgyógyellátási kérelem előkészítése, stb.)
•Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
•Önszerveződő csoportok tevékenységének támogatása
•Mentálhigiénés gondozás, támogatás
•Rendezvények, programok szervezése. Hagyománnyá vált már a névnapokról, húsvéti,
karácsonyi, nemzeti stb. ünnepekről való közös megemlékezés, júniusban az „Idősek
Hónapjának” októberben, pedig az „Idősek Világnapjának” városi szinten történő
megszervezése. Ismeretterjesztő és felvilágosító előadások, színházi előadások közös
megtekintése, stb.
•A klubban az együttélés szabályait belső rendelkezés, a házirend szabályozza
Ellátotti létszám adatok:
2016. normatíva igénylés szerinti létszám: 40 fő
2015. december 31-ei statisztikai jelentés alapján az ellátottak létszáma: 38 fő.
2015-ben 5 fő került ellátásba és 7 fő került ki az ellátásból.
A nemek aránya 11 fő férfi ( 29% ) és 27 fő nő ( 71% ).
3. számú táblázat
Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2015. december 31-én
Korcsoport
18 - 39 éves
40 - 59 éves
60 - 69 éves
70 -79 éves
80 Összesen

Férfi
4
4
2
1
11

Nő
1
1
2
16
7
27

A demográfiai adatokat vizsgálva a szolgáltatást, 11 fő férfi és 27 fő női ellátott vette igénybe.
A kliensek többsége 3 korcsoportból -, 60-69, 70-79, 80 év felettiekből kerül ki.
A korösszetételt vizsgálva a férfiaknál minimális eltéréseket találunk, a nőknél nagyobb
eltérések mutatkoznak, de örvendetes, hogy többen vannak az igénybevevők között 80 éven
felüliek is az ellátottak 21 %-t teszik ki. Az ellátást igénybe vevők 63 %-a egyedül él, ebből
58 %-a özvegy, többségüknek azonban vannak hozzátartozói, de kevesen élnek együtt a
családjukkal.
A 38 fő jogosultsági feltételek szerinti megoszlása 2016. július 31.:
Öregségi nyugellátásban részesül: 26 fő (68%), rokkantsági ellátásban: 9 fő (24%)
Közfoglalkoztatott: 1 fő (3%), jövedelem nélküli ellátásban: 2 fő (5%).

Jogosultsági feltételek megoszlása 2016
5%
július 31. (%)
3%
Öregségi nyugdíj

24%

Rokkantsági ellátás
Közfoglalkoztatott
Jövedelem nélküli

68%

Az ellátottak köre főként az öregségi nyugellátásban részesülők köréből tevődik össze. A klub
szolgáltatásait az utóbbi években egyre több pszichiátriai ellátott (10 fő) is igénybe veszi,
ebből kifolyólag adódnak konfliktusok.
A szolgáltatást olyan idősek veszik igénybe, akik megőrizték járó és tájékozódó
képességüket, el tudnak járni a klubba és onnan haza. Természetesen vannak kivételek, és
szükség van arra, hogy a nehezen mozgó, vagy nehezen tájékozódó idős embert, ha a család
nem tudja megoldani az ellátott klubba való eljutását, akkor gondozónői kíséretet vehet
igénybe.
1 fő gondozónői kísérettel, 1 fő speciális kerékpárral, 1 fő elektromos kerekesszékkel érkezik
a klubba.
Az idősek klubja szolgáltatását igénybevevők létszámának alakulása 2011-től – 2015-ig. az
éves statisztikai jelentés alapján.
4. számú táblázat
Ellátottak száma a tárgyév XII. Az ellátásért térítési
31-én
díjat
ellátásból
nem
fizetők
kikerülők Összesen
Férfi
Nő
fizetők
száma
száma
száma
8
50
19
31
50
7
46
16
30
46
9
42
14
28
41
1
5
41
14
27
40
1
7
38
11
27
37
1

A tárgyév folyamán
Év

2011
2012
2013
2014
2015

ellátásba
vettek
száma
5
3
5
4
4

A táblázatból megfigyelhető, hogy több mint kétszer annyi a női ellátottak száma, mint a
férfiaké, ennek oka, hogy a férfiak halandósága magasabb, mint a nőké.
2015-ben 7 főnek szűnt meg az ellátása, 2 fő meghalt, 1 fő tartós bentlakásos intézménybe
került, 2 fő nem igényelte tovább az ellátást, 1 fő elköltözött, 1 fő egészségi állapotának
romlása okán házi segítségnyújtásba került át.

2016. július 31. - én az idősek klubja ellátottainak létszáma: 38 fő
2.2.2. Házi segítségnyújtás
A szentgotthárdi kistérség településeinek közigazgatási területén (Apátistvánfalva, Orfalu és
Kétvölgy települések kivételével) kötelezően működtetett szolgáltatás.
Az intézmény a szolgáltatást az igénylő önálló életvitelének minél további fenntartása
érdekében fizikai, egészségügyi, mentális, szociális szükségleteinek megfelelően az
igénybevevő lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Olyan idős, illetve egészségi állapotuk és
önkiszolgálási képesség hiánya miatt rászoruló személyek számára, akik önmaguk ellátására
saját erőből nem képesek és hozzátartozóik sem tudnak gondoskodni róluk.
A 2014. évben megkezdődött az átalakítás a házi segítségnyújtás szabályozása terén, amely a
gondozási tevékenységek körét, valamint a ponthatár módosításával a jogosultsági feltételeket
érintette. A módosítások tovább folytatódnak annak érdekében, hogy a házi segítségnyújtás
keretében az igénylő szükséglete alapján célzottabb szolgáltatásnyújtásra kerüljön sor, és az
állami szerepvállalás erősödjön a nagyobb ellátási szükséglettel rendelkező személyek
irányában, annak szem előtt tartásával, hogy a szolgáltatásnyújtás biztosítása mellett minél
tovább az otthonukban maradhassanak a segítségre szoruló személyek. E célkitűzés mellett a
módosítás a későbbi differenciált és célzottabb támogatás kialakításának lehetőségét is
megteremti.
Fentiek érdekében – 2016. január 1-jei hatálybalépéssel – a házi segítségnyújtás
szolgáltatáson belül két tevékenységi kör kerül kialakításra:
- a szociális segítés, amelyhez az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség
nélkül is ellátható tevékenységek tartoznak, és
- a személyi gondozás, amelynek keretében „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási
tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetőek a
megfelelő szociális vagy egészségügyi szakképesítés birtokában.
A személyi gondozás és a szociális segítés együttesen legfeljebb napi 4 órában nyújtható.
A gondozási szükségletet a továbbiakban is vizsgálni kell a 36/2007. (XII.22.) SZMM
rendelet 3. számú melléklete szerinti értékelő adatlap alapján. (intézményvezető és háziorvos
hatásköre)
Vátozás:
annak megállapítására kerül sor, hogy az igénylő jogosult-e házi segítségnyújtásra, ezen
belül számára a szociális segítés vagy a személyi gondozás indokolt-e.
A gondozási szükséglet fennállásának ponthatárai:
Az irányadó gondozási szükséglet:
 0-19 pont → szociális segítés nem biztosítható, kivéve
a 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 3/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállása
esetén:
- ha az igénybevevő 65. életévét betöltötte és egyedül él,
- 70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy
- 75. életévét betöltötte.
 20-25 pont → 1 óra személyi gondozás biztosítható
 26-30 pont → 2 óra személyi gondozás biztosítható
 31-35 pont → 3 óra személyi gondozás biztosítható




36-40 pont → 4 óra személyi gondozás biztosítható
40 pont felett → 4 órát meghaladó-ellátás nem biztosítható, bentlakásos
intézményi ellátás indokolt. / ebben az esetben az intézményvezető tájékoztatja az
igénylőt a bentlakásos intézményi elhelyezés lehetőségéről, de addig házi
segítségnyújtás keretében napi 4 órában ellátható /

2015. december 31.-ig felül kellett vizsgálni a már ellátásban részesülők gondozási
szükségletét.
2015.december 31.-én házi segítségnyújtásban részesülő személyek száma 73 fő.
Az elvégzett felülvizsgálat eredménye:

Felülvizsgált gondozási szükségletek
megoszlása
(fő)
21%

Személyi gondozás
Szociális segítés

47%

szociális segítés és személyi
gondozás

32%

 Szociális segítést és személyi gondozást : 35 fő
 Személyi gondozást : 15 fő
 Szociális segítést : 23 fő
esetében állapítottunk meg. Kizárólag szociális segítségben részesülő ellátottak száma nem
haladhatja meg az adott intézménynél házi segítségnyújtásban részesülő összes ellátott 50 %át.
2016. január elsejétől az ellátásban részesülőknél végzett tevékenységekről, személyenkénti
tevékenységi naplót kell vezetni.
Eszerint a házi segítségnyújtásban az eddigi gyakorlattal ellentétben már nem a lakáson belüli
és kívüli tevékenységek elkülönítésére kerül sor, hanem a személyi gondozás és a szociális
segítés tevékenységek, és az azon belül elvégzett résztevékenységek kerülnek rögzítésre.
A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei
(az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 5. számú melléklete alapján)

Szociális segítés keretében:


A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

Takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában,
konyhában és illemhelyiségben), mosás, vasalás.



A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

Bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), -segítségnyújtás ételkészítésben és az
étkezés előkészítésében, -mosogatás, -ruhajavítás, -közkútról, fúrtkútról vízhordás, -tüzelő
behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai
kompetenciát igényel), -télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt, kísérés.



Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult
veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyi gondozás keretében:


Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

Információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás,- családdal, ismerősökkel való
kapcsolattartás segítése, - az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős
tevékenységben való közreműködés,- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében.


Gondozási és ápolási feladatok körében:

Mosdatás,-fürdetés, -öltöztetés, -ágyazás, ágyneműcsere, -inkontinens beteg ellátása,
testfelület, tisztítása, kezelése,- haj, arcszőrzet ápolás, -száj, fog és protézis ápolás, körömápolás, bőrápolás, -folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül), -mozgatás
ágyban, -decubitus megelőzés, -felületi sebkezelés, -sztómazsák cseréje, -gyógyszer
kiváltása, gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása, -vérnyomás és vércukor
mérése, -hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, -kényelmi és
gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, -kényelmi és gyógyászati
segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás, -a
háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való
kompetencia határáig).
A térítési díjakra vonatkozó jogszabály is ennek megfelelően módosul.
A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából
tevődik össze. A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési
díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett
tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani.
A házi segítségnyújtás 2016. évre fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díjai:



Szociális segítés intézményi térítési díja : 500 Ft/óra
Személyi gondozás intézményi térítési díja : 1000 Ft/óra

Házi segítségnyújtás 2016. évre tervezett átlagos ellátotti létszám: 57 fő
2015. évi normatíva elszámolás alapján az éves ellátotti létszám: 56 fő (55,69 )
Ellátottak létszáma a 2015. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 73 fő
Ebből: Kistérségi ellátottak létszáma: 27 fő
Szentgotthárdi ellátottak létszáma: 46 fő

- az ellátásba kerültek létszáma: 27 fő. Ebből 18 fő a szentgotthárdi és 9 fő a kistérségi
ellátott.
- az ellátásból kikerültek létszáma: 40 fő. Ebből 32 fő a szentgotthárdi és 8 fő a kistérségi
ellátott.
A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 27 fő településenkénti kimutatása:
1. körzet: Felsőszölnök 2 fő, Szakonyfalu 0 fő, Alsószölnök 1 fő.
2. körzet: Rátót 4 fő, Vasszentmihály 3 fő, Gasztony 0 fő, Rönök 1 fő, Nemesmedves 0 fő.
3. körzet: Rábagyarmat 3 fő, Csörötnek 9 fő, Magyarlak 4 fő
Házi segítségnyújtás igénybevevők 2016. július 31-ai létszáma: 72 Fő
Ebből kistérségi ellátott: 31 fő
Szentgotthárdi ellátott: 41 fő
A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 31 fő településenkénti kimutatása:
1. körzet: Felsőszölnök 2 fő, Szakonyfalu 0 fő, Alsószölnök 1 fő.
2. körzet: Rátót 6 fő, Vasszentmihály 3 fő, Gasztony 0 fő, Rönök 1 fő, Nemesmedves 0 fő.
3. körzet: Rábagyarmat 4 fő, Csörötnek 7 fő, Magyarlak 7 fő
Házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2012-től 2015-ig az éves, valamint 2016. / I
féléves statisztikai jelentések alapján:
5. számú táblázat
Házi segítségnyújtás alapszolgáltatást igénylők létszáma
település
Szentgotthárd
Felsőszölnök
Alsószölnök
Szakonyfalu
Rönök
Vasszentmihály
Nemesmedves
Rátót
Gasztony
Rábagyarmat
Csörötnek
Magyarlak
Kistérség
összesen:
Összesen:

2012.12.31.
49
2
1
2
1
1
4
11
3
25

2013.01.31.
48
1
1
2
3
3
5
9
3
27

2014.12.31.
60
1
2
2
3
4
3
8
3
26

2015.12.31.
46
2
1
1
3
0
4
0
3
9
4
27

2016.07.31.
41
2
1
1
3
6
4
7
7
31

74

75

86

73

72

A vizsgált 2012-2015 év közötti időszakban az ellátotti létszám stagnált a társult
településeken, míg Szentgotthárdon folyamatos csökkenés után 2014-ben kiugrás
mutatkozik. Azonban a ponthatár módosítása, a jogosultsági feltételek szigorítása az ellátotti
létszámban is érzékelhető 2015-ben.

Látható az is, hogy míg egyes településeken -Magyarlak, Csörötnek, Rábagyarmat- szinte
már 1 fő gondozónő jelenléte vált szükségessé, addig más településeken, egyáltalán nem,
vagy csak elvétve igényelik a szolgáltatást, mint pl. Rönök, Nemesmedves, Gasztony, Szakony.
Házi segítségnyújtás 2015. december 31-ei ellátotti létszámának korcsoport szerinti
megosztása:
6. számú táblázat
2015. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása
Település
életkor
40-59 éves
60-64 éves
65-69 éves
70-74 éves

Szentgotthárd
férfi
nő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
2 fő

Kistérség
férfi
1 fő
1 fő

75-79 éves
80-89 éves

2 fő
5 fő

8 fő
20 fő

1 fő
3 fő

90 év feletti

1 fő

4 fő

Összes:

10 fő

36 fő

nő
1 fő
2 fő
6 fő
11 fő
1 fő

6 fő

21 fő

Az ellátási területen mind a férfiak mind a nők esetében a legtöbb ellátott 80-89 év között
van.
Az ellátottak 93 %-a (68fő) 65 éven felüli, ebből 57 % 80 év feletti. Az ellátottak 9,6 % -a
aggkorú.
Szentgotthárdon az ellátotti létszám 46 fő, ebből 10 fő férfi, 36 fő nő :
Kistérség településein összesen az ellátotti létszám 27 fő, ebből 6 fő férfi és 21 fő nő.
Az ellátottak kor és nem szerinti eloszlását vizsgálva elmondhatjuk, hogy az országra
jellemző demográfiai adatok igazolódnak. A férfiak magasabb halandósága az idősebb korúak
között nőtöbbletet idéz elő. A családi állapot tekintetében az ellátottak 85-90%-a egyedül él,
gyermekei és unokái távol élnek munkájuk miatt nem tudnak az idős ember gondozásából
részt vállalni.

A szolgáltatást igénybevevők tekintetében elmondható, hogy a célcsoportot döntő többséggel
az öregségi illetve a rokkant nyugdíjban részesülő személyek alkotják. Az öregségi
nyugdíjkorhatárt még el nem érők, vagyis az aktív korú személyek aránya alacsonyabb, ők
elsősorban végstádiumban lévő rákos, daganatos betegek.
Megállapítható, hogy egyre inkább emelkedik azon kliensek száma, akik a délelőtti ellátáson
kívül a délutáni/esti gondozást is igénylik egészségi állapotukból kifolyólag, amely
értelemszerűen teljes mértékben megkívánja a személyi és tárgyi feltételek igénybevételét.
Szakmai személyi létszám norma változásai a házi segítségnyújtás alapszolgáltatásban:
Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete értelmében
Alapszolgáltatás – házi segítségnyújtás



házi segítségnyújtás keretében végzett személyi gondozás során ellátottak száma (5
ellátottra vetítve) – 1 fő szociális gondozó
10 vagy több főállású szociális gondozó esetén – 1 fő vezető gondozó

A jogszabály szerint a létszámelőírások csak a személyi gondozásra kerülnek meghatározásra,
azzal a módosítással, hogy az egy szociális gondozó által ellátott személyek száma 9 főről 5
főre csökken. Személyi gondozást csak szociális vagy egészségügyi szakképesítéssel
rendelkező személy végezhet, a képesítési előírások alól e körben nincs felmentés. A házi
segítségnyújtásra megállapított, az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó,
személyes gondoskodást végző személyek szakképzettségi arányára, valamint a személyi
gondozás során a szociális gondozók létszámára vonatkozó szabálynak 2016. december 31éig kell megfelelni.
Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén a szociális gondozók
számát a személyi gondozást is tartalmazó szolgáltatás nyújtására irányuló
megállapodások száma alapján kell meghatározni.
2016. július 31.-én igénybevevők tevékenységi kör szerinti megoszlása: 72




Szociális segítést és személyi gondozást : 38 fő
Személyi gondozást : 15 fő
Szociális segítést : 19 fő

Aktuális állapot szerint 53 fő rendelkezik személyi gondozást is tartalmazó megállapodással,
vagyis 11 fő szociális gondozó kell egyműszakos munkabeosztás esetén.
A jelenlegi szakmai létszám:
 1 fő vezetőgondozó,
 10 fő szociális gondozó szentgotthárdi feladat ellátásban
 4 fő szociális gondozó kistérségi feladat ellátásban (2 fő 8 órás, 2 fő 4 órás
alkalmazott)
Hiányzó szakmai létszám 2 fő szociális gondozó.
Indok: házi segítségnyújtás kétműszakos munkarendje, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
diszpécserközpontjának három műszakos felügyelete. A házi segítségnyújtást a gondozók a
hét mindennapján 6-22 óráig biztosítják két műszakban. A napi 16 órás feladatellátáshoz 12
fő 8 órás és 2 fő 4 órás gondozó alkalmazása a munkajogi és szakmai szabályok betartásához
kevés, továbbá nem biztosítható zavartalanul a gondozók részére a pihenőnapok és a
szabadságok kiadása.

2.2.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Ezt a szolgáltatást a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtjuk, melynek célja, hogy az önálló
életvitel fenntartása mellett kialakuló krízishelyzeteket elhárítsuk, az igénybe vevők
biztonságérzetét erősítsük és a szükséges szakszerű segítségnyújtás minél gyorsabb
biztosításával a súlyosabb helyzetek kialakulását, megelőzzük.
A 2013. évi XXVII. törvény 17. § (3) bekezdése szerint „ A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás biztosítása: állami feladat lett.”
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 ( XI.13.) Korm. rendelet
4/A.§-a alapján 2013. július 01 napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását
a Főigazgatóság biztosítja.
A fenti időponttól a Főigazgatóság a fenntartóval megkötött feladat-ellátási megállapodás
keretében láttatja el a feladatot.
A 2015. évi finanszírozási szerződés száma: SZERZ-X-391/2014.
Szerződés időtartama: 2015. január 01-től – 2015. december 31-ig → a X-1015/2014.
iktatószámú szerződésmódosítás alapján.
2015. évre vállalt feladatmutató: 49 db jelzőkészülék.
A 2016. évi finanszírozási szerződés száma: SZGYF-IKT-15966/2015.
Szerződés időtartama: 2016. január 01-től – 2016. december 31-ig
2016. évre vállalt feladatmutató: 49 db jelzőkészülék.
7. számú táblázat
Finanszírozási
szerződés alapján
Vállalt feladatmutató
Működési támogatás
összege
Ténylegesen teljesített
feladatmutató
Kiutalt
támogatási
összegből
visszafizetendő

2015. / I. félév

2015. / II. félév

2016. /I. félév

49 db
844 142 Ft

49 db
844 142 Ft

49 db
844 142

42,99 db

47,97 db

49,69

74 921Ft

12 840 Ft

0 ft

A működési engedély alapján kihelyezhető jelzőkészülék száma: 60 db.
A rendelkezésre álló jelzőkészülékek- 3 db kivételével- a kétirányú kommunikációs
feltételeknek nem felelnek meg, cserére szorulnak, amit fokozatosan tervezni kell.
A szolgáltatás önálló diszpécserközponttal működik, ami az Arany J. u. 1. szám alatti
épületben található.
A diszpécserközpontban szolgálatot teljesítő gondozónő felügyeli a riasztást és a segélykérő
jelzést követően, értesíti a készenléti ügyeletes gondozónőt, aki gépkocsival 30 percen belül
köteles megjelenni a riasztás helyszínén, hogy a kompetenciájának megfelelően intézkedést
kezdeményezzen.
Valamennyi felvételi eljárás során vizsgáljuk a szociális rászorultság fennállásának
jogosultsági feltételeit kivétel piaci alapon igényelt szolgáltatás esetén.
Szociálisan rászorult az:
● Aki egyedül él és életkora 65 év felett van,
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● Aki egyedül él és súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg
● Aki 2 személyes háztartásban él, 65 éven felüli vagy súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai
beteg, ha egészségi állapota indokolja a készülék folyamatos használatát.
2015. december 31.-én kihelyezett készülékek száma: 51 db
Ebből: 15 db a kistérségben
36 db Szentgotthárdon van kihelyezve és valamennyien szociálisan rászorultak.
2015. december 31-én ellátást igénylők szociális rászorultság szerinti megoszlása
○ Egyedül élő 65 év feletti személy: 42 fő
○ Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy: 4 fő
○ Egyedül élő pszichiátriai beteg: 2 fő
○ Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti: 3 fő
○ Kétszemélyes háztartásban élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy: 0 fő

Jogosultsági feltételek megoszlása 2015 (fő)
4%

6%

0%
Egyedül élő 65 év feletti

8%

Egyedül élő fogyatékos
személy
Egyedül élő psziciátriai beteg
személy
Kétszemélyes háztartásban
élő 65 év feletti személy

82%

Kétszemélyes háztartásban
élő fogyatékos, vagy
pszihiátriai beteg

Az ellátottakból házi segítségnyújtást is igénylők száma: 30 fő (20 fő Szentgotthárdon, 10 fő
kistérség településein)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénylők száma 2016. július 31-én: 56 fő
Szentgotthárd: 38 fő
Kistérség: 18 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2012-től 2015-ig az éves, valamint
2016. / I. félévi statisztikai jelentések alapján.
8. számú táblázat
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénylők létszáma
település
Szentgotthárd

2012.12.31.
31

2013.01.31.
27

2014.12.31.
29

2015.12.31.
36

2016.07.31.
38
25

Felsőszölnök
Alsószölnök
Szakonyfalu
Rönök
Vasszentmihály
Nemesmedves
Rátót
Gasztony
Rábagyarmat
Csörötnek
Magyarlak
Kétvölgy
Apátistvánfalva
Orrfalu
Kistérség
összesen:
Összesen:

1
1
1
1
7
5
16

1
1
1
1
1
1
6
4
16

1
1
1
1
1
3
5
13

1
1
3
1
4
4
1
15

1
1
3
3
1
3
5
1
18

43

43

42

51

56

2012-ben felvétel nem történt, viszont megszűnés sem. Ugyanez a stagnálás mondható el a
2013.-2014 évben is mint a társult településeken, mint Szentgotthárdon, ugyanannyi felvétel
történt, mint megszűnés. 2015.-től az ellátotti létszám emelkedése tapasztalható.
Mint a házi segítségnyújtásnál, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében is, a kistérség
települései között nagy szóródás mutatkozik.
E szolgáltatás tekintetében is vannak olyan települések, mint, Csörötnek, Magyarlak, Rátót,
Gasztony ,akik a kistérségi igénylőknek 70-80 %-át tették ki a vizsgált időszakban.
Viszont Nemesmedves, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Orrfalu, Rönök tekintetében
egyáltalán nem történt igénybe vétel.
Kétvölgy, Vasszentmihály, Rábagyarmat, illetve Alsószölnök településeken pedig csak egyegy ellátottnak nyújtottunk szolgáltatást.
9. számú táblázat
2015. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása
Település

Szentgotthárd

Kistérség

életkor

férfi

férfi

40-59 éves

1 fő

nő

nő

60-64 éves
65-69 éves

2 fő

70-74 éves

1 fő
5 fő

1 fő
3 fő

75-79 éves

1 fő

7 fő

80-89 éves

2 fő

12 fő

90 év feletti

1 fő

5 fő

Összes:

7 fő

29 fő

1 fő

9 fő

1 fő

14 fő
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Az ellátottak nemek szerinti eloszlásánál, e szolgáltatásnál is mutatkozik a demográfiai
jellemző, az ellátottak 84 %- a nő, 16 %- a pedig férfi. Mindkét nem esetében a 80 év felettiek
aránya a legmagasabb.
Jogosultság szerint 84 %-a egyedül élő, ezen belül 4 % pszichiátriai beteg, 8 % súlyosan
fogyatékos személy. Kétszemélyes háztartásban élő az ellátottak 6 %-a.
2016-ban a Társulási Tanács 14./2016. számú Önkormányzati Társulási Tanácsi határozata
által jóváhagyott intézményi terítési díj
1) szociálisan rászorultak esetében: 100 Ft/nap
2) szociálisan nem rászorultak esetében: 250 Ft/nap.
Minden igénylő fizet térítési díjat, a törvény által előírt határösszegig.
10. számú táblázat
2012.-2015. évben valamint 2016. I. félévében az ellátásból kikerült személyek száma, és a
kikerülés oka:
Kikerülés oka :
1 – elhalálozás
2 - bentlakásos intézménybe kerülés
3 - kórházba kerülés
4 - saját kérésre
5 - gondozó, hozzátartozó kérésére
6 - alkalmatlanság
kezelésére
7 –egyéb pl. elköltözés

Összesen:

a

rendszer

2012. év
5 fő
3 fő
1 fő
2 fő
-

2013. év
8fő
1 fő
1 fő
1 fő

2014. év
7 fő
3 fő
1 fő
1 fő
-

2015. év
5 fő
2 fő
1 fő
1 fő
-

2016./I.félév
2 fő
1 fő
1 fő
-

Össz.
27 fő
10 fő
4 fő
4 fő
1 fő
1 fő

1 fő
12 fő

2 fő
13 fő

12 fő

1 fő
10 fő

4 fő

4 fő
51 fő

A megszűnések 53 %-a az ellátott halála miatt, 20 % - a bentlakásos intézményi elhelyezés, 8
-8 %-a kórházba kerülés, elköltözés és saját kérésre, 3 %-uk pedig alkalmatlanság miatt
szüntette meg a szolgáltatást. Elmondhatjuk, hogy azon ellátottak, akik már igénylik a
szolgáltatást elégedettek az ellátással, a szolgáltatás elérte célját. Szakmai szemmel ebből arra
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következtetek, hogy ragaszkodnak a szolgáltatáshoz, biztonságérzetüket jelentős mértékben
befolyásolja.
11. számú táblázat
Kimutatás a segélykérések számáról és azok okairól 2012. január 01. és 2016. július 31.
között
Összesen
segítségkérések
száma

egyéb ok

téves
riasztás amelynél
kiszállás történt

higiénés
szükséglet

krízishelyzet

Betegség,
rosszullét

elesés

pszichés
probléma

év hónap
2012.

11

13

22

-

11

3

1

61

2013.

2

12

15

1

4

3

-

37

2014

0

8

12

-

50

3

2

75

2015.

10

3

6

1

20

5

6

52

2016./ I. félév

0

11

7

2

2

0

0

22

Összesen

23

47

62

4

87

14

9

247

2012-2016 segélykérések okai
4%

6%

9%

Pszichés
Elesés

19%

Betegség rosszullét
Krizishelyzet
Higiénés szükséglet
Téves riasztás

35%

Egyéb

2%

25%

A táblázatból megállapítható, hogy a vizsgált időszakban 247 esetben került sor
segítségkérésre.
A riasztások legnagyobb százaléka valamilyen egészségügyi probléma, betegség, rosszullét,
szervi fájdalom, magas vérnyomás miatt történt. A pszichés riasztások zavartság, félelem,
ijedség, magány miatt történtek, hiszen a kliensek egyedül élő idős, fogyatékos és pszichiátria
betegek, akik bíznak, számítanak a szolgáltatásban. Magas számban történt elesés miatt is
riasztás. A kliensek elmondása alapján az egyetlen segítségforrást, ezekben az esetekben, a
készülék megléte jelentette számukra. A higiénés riasztások mögött ágyban fekvő,
inkontinenciával küzdő ellátottak segélykérései vannak. A téves riasztások száma, számunkra
olyan jelentéssel bír, hogy a kliensek használják, hordják a készüléket. A krízishelyzetek
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teszik ki a legkevesebb százalékát a riasztásoknak, de egyetlen krízishelyzet megoldása is
mérhetetlen jelentőséggel bír a szolgáltatás fontossága szempontjából, mely a kliensek
biztonságérzetét jelentősen növeli.
2.2.4. Közösségi Pszichiátriai alapellátás
A közösségi pszichiátriai alapellátás 2009. január 01-től a befogadott pályázatok alapján
finanszírozási szerződéssel működik 2015. december 31-ig.
A finanszírozási időszak: 2015. január 01-től – 2015. december 31-ig.
A finanszírozás kiszámíthatóságának biztosítása érdekében a pályázati rendszer 2016. január
1-jétől megszüntetésre került, és a fenntartó a költségvetési törvény által meghatározott
feltételek szerinti támogatásban részesül, azonban a támogatási összegek és feltételek,
elszámolásuk hasonló a pályázati rendszerhez.
A támogatási rendszer 2 részből áll:
 a vállalt feladatmutatótól függetlenül jelentkező állandó költségek fedezetére szolgáló
alaptámogatásból,
 és a vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatásból.
Az egy feladategység pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a
külön jogszabályban foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10
kódkönyv F 00-09 vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott. Kötelezően teljesítendő
feladatmutató éves átlagban 40 fő.
2015. évi finanszírozási szerződés száma: PSZ-018/6-2011.
2015. évre vállalt feladatmutató: 42
A közösségi pszichiátriai alapellátás célja, hogy ellátást igénylő személyt minél tovább
megtartsa az eddigi életterében, segítséget, illetve támogatást nyújtson az ellátást igénylő és
szűkebb környezete részére. A szolgáltatás során hosszú távú egyéni szükségletekre alapozott
gondozást kínálunk, melynek során építünk az ellátottak aktív és felelős részvételére,
valamint a természetes közösségi erőforrásokra. A szolgáltatás hatékony biztosítása
érdekében alapvető fontosságú a kliens motiválása, bizalmának megnyerése. Célunk elkerülni
a kirekesztettséget és az izolációt, a betegek állapotában a visszaesések un. relapszusok száma
csökkenjen a korai figyelmeztető tünetek korai észlelésével. A közösségi gondozók a
szolgáltatásokat többnyire az ellátott otthonában végzik, a folyamatos kapcsolattartást segíti a
munkatársaknak biztosított szolgálati telefon.
2009-től a kötelezően teljesítendő feladatmutatók alakulását a következő táblázat szemlélteti.
Feladatmutató igények teljesülése
12. számú táblázat
Finanszírozási
szerződés
alapján
Vállalt
feladatmutató
Működési
támogatás
összege
Ténylegesen
teljesített

2009.év

2010.év

2011.év

2012.év

2013.év

2014. év

2015. év

40

40

40

40

41

42

42

8.000.000
Ft

8.000.000
Ft

8.000.000
Ft

8.000.000
Ft

8.150.000
Ft

8.300.000 8.300.000
Ft
Ft

40,13

45,86

49,65

48,68

49,57

44,70

44,41
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feladatmutató
Kiutalt
0 Ft
támogatási
összegből
visszafizetendő

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Az elmúlt évek során az ellátotti létszám emelkedésével fokozatosan növekedett a vállalt
feladatmutató is.
13.számú táblázat
A szolgáltatás ellátotti létszámának alakulása kistérségi szinten 2011-től 2015-ig, az éves
statisztikai jelentések alapján
Település
Szentgotthárd
Csörötnek
Rönök
Kétvölgy
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Magyarlak
Összesen

2011.12.31

34
8
2
2
1
1
2
50

Közösségi pszichiátriai alapellátás
2012.12.31
2013.12.31

33
6
2
2
2
1
2
48

2014.12.31

36
5
2
2
2
1
2
50

30
5
2
2
2
1
2
44

2015.12.31

29
5
2
3
2
1
2
44

2015. december 31-én összesen 44 ellátottunk volt, amelynek 66 %-a Szentgotthárd, 34 %-a
kistérség területéről. Ebből 61 % a nők aránya (27 fő) és 39 % a férfiak aránya (17 fő). A
finanszírozási szerződés által támogatott ellátotti létszám 44 fő. Az ellátottak közül 9 fő vette
igénybe a Városi Gondozási Központon belül az idősek klubja szolgáltatásait, 4 fő az
étkeztetést és 1 fő a házi segítségnyújtást, 1 fő a támogató szolgáltatást.
A 2015-ös évben az ellátásból kiesettek száma 1 fő exitálás miatt, az új felvételesek száma 1
fő volt. Az ellátottak 73 %-a családban él, míg 27 %-a egyedül.
A közösségi pszichiátriai alapellátásban előforduló mentális betegségek – 2015. december 31én.
 BNO F 20-29: Schizophrenia, schizotypias és paranoid zavarok: 28 fő
 BNO F 31-33: Hangulatzavarok – Bipoláris affektív zavar és depressziós
megbetegedések: 15 fő
 BNO F 40-42: Fóbiák – szorongásos kórképek: 1 fő
Schizophrenia betegséggel él ellátásunkban az ellátottak 64 %-a, depressziós
megbetegedésben szenved 34 %-uk. Ők alkotják a fenti betegségcsoportok közül a nagyobb
arányt. Ez a jelentősebb különbség abból adódik, hogy az enyhébb mentális
megbetegedésekben szenvedő emberek nem érzik még szükségességét a szociális
segítségkérésnek. Az ellátottak 2 %-a küzd fóbiás, szorongásos problémákkal.
Ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2015. december 31-én
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A demográfiai adatokból az ellátást igénybevevők életkorát tekintve a 40-59 éves életkorúak
teszik ki az ellátottaink nagyobb arányát (41 %), de a 18-39 év közöttiek is nagyobb számban
jelen vannak (27%). Inaktív, időskori nyugdíjban részesülő ellátotti létszám 32 %. Az
ellátottak közül 19 fő rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül, közülük csak 6 fő
dolgozik. Ez annak is tudható be, hogy klienseink többsége alacsony iskolázottságú, védett
munkahely kevés van térségünkben és munkaerőt befogadó kapacitásuk korlátozott.
Közfoglalkoztatási programba 2 fő került be. 2 fő volt, aki semmilyen pénzbeli juttatásban
nem részesült.
Klienseink számára a csoportokat heti egy alkalommal tartjuk intézményünk közösségi
helyiségében. Csoportfoglalkozásaink: zeneterápia, kreatív – kézműves csoport,
személyiségfejlesztő és pszichoedukációs csoport.
A közösségi ellátás tevékenységi formái közé tartozik a megkereső munka, az
állapotfelmérés, a pszicho-szociális intervenciók (korai figyelmeztető tünetek felmérése,
készségfejlesztés, egyéni esetkezelés stb.), információs, ügyintéző tevékenység.
A közösségi ellátás működése óta klienseink mentális egészségben és önellátási
folyamatukban pozitív irányban indultak el változások.
Számos kisebb eredményt könyvelhetünk el. A pszichiátriai osztályon eltöltött napok száma
jelentősen csökkent, rendszeressé vált a szükséges szakorvosi vizsgálatokon történő
megjelenés. Sikerült a betegségbelátással kapcsolatban fontossá tenni számukra a rendszeres
gyógyszerezés fontosságát és a korai figyelmeztető jelek felismerését. (pszichoedukációs
csoport)
A szolgálat munkatársai számos esetben segítséget nyújtottak klienseink szociális ügyeinek
intézésében (méltányossági nyugdíjemelés, egyszeri segély, átmeneti segély, lakásfenntartási
támogatás stb.). A különböző készségfejlesztésekkel (kommunikációs, stresszkezelés,
problémamegoldó folyamat, szociális készségek, életvezetés támogatása) klienseink
elfogadóbbak, nyitottabbak, együttműködőbbek lettek. A klienseink közül többen veszik
igénybe a Városi Gondozási Központ Idősek klubjának szolgáltatásait, a támogató
szolgáltatást, a házi segítségnyújtást és az étkeztetést. Ebben mutatkozik meg az integrált
intézmény jelentősége, hiszen a különböző gondozási formák, egymásra épülnek, az egyéni
szükségletekhez igazodva, minden korosztály számára, egy intézményen belül tud komplex
segítséget nyújtani.
A szolgálat együttműködő kapcsolatot alakított ki a közösségi munkacsoport tagjaival
(pszichiátriai gondozó, háziorvosok, hivatásos gondnokok, Közös Önkormányzati Hivatal,
Család- és Gyermekjóléti Központ, Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségi Pont,
Gyámhivatal, hivatásos gondnokok, a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató
FŐKEFE Nonprofit KFt. stb.). Az intézmények között az információáramlás rendszeres
annak érdekében, hogy az ellátás folyamatos legyen a kliens szükségleteit szem előtt tartva.
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A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, ingyenes. A segítséget kérők mindenféle
ellenszolgáltatás nélkül vehetik igénybe a közösségi ellátást.
2016. évre megigényelt normatíva: 42 fő
2016. július 31-én az ellátást igénylők létszáma: 42 fő
Szentgotthárd: 27 fő
Kistérség: 15 fő

2.2.5.Támogató Szolgálat
A támogató szolgálat 2009. január 01-től a befogadott pályázatok alapján finanszírozási
szerződéssel működik 2015. december 31-ig.
A finanszírozási időszak: 2015. január 01-től – 2015. december 31-ig.
A finanszírozás kiszámíthatóságának biztosítása érdekében a pályázati rendszer 2016. január
1-jétől megszüntetésre került, és a fenntartó a költségvetési törvény által meghatározott
feltételek szerinti támogatásban részesül, azonban a támogatási összegek és feltételek,
elszámolásuk hasonló a pályázati rendszerhez.
A támogatási rendszer 2 részből áll:
 a vállalt feladatmutatótól függetlenül jelentkező állandó költségek fedezetére szolgáló
alaptámogatásból,
 és a vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatásból.
Az egy feladategység támogató szolgáltatás esetén a szociálisan rászorult személyek
segítésével töltött 1 óra (halmozottan fogyatékos és autista személy esetén 40 perc), illetve a
szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer.
A jogszabály bevezette a kötelezően teljesítendő feladatmutató fogalmát is, amely támogató
szolgáltatás esetén évi 3000 feladategység. Emellett meghatározásra került, hogy évente
minimum 1200 feladategységet, vagy annak időarányos részét kell személyi segítéssel
teljesíteni.
2015. évi finanszírozási szerződés száma: TSZ-030/5-2011.
2015. évre vállalt feladatmutató 3315
Ebből – szállító szolgáltatásra vállalt feladatmutató: 1850
- személyi segítésre vállalt feladatmutató: 1465
A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja a szociálisan rászorultnak
minősülő súlyos fogyatékos személyek köre:
 látási fogyatékosság,
 hallási fogyatékosság,
 értelmi fogyatékosság,
 mozgásszervi fogyatékosság,
 pervazív fejlődési zavarok,
 halmozottan fogyatékosság,
 egyéb fogyatékosság.
Súlyosan fogyatékos személy az, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi
járadékában illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül.
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A célcsoport igényeinek és elvárásainak megfelelően személyi segítő szolgálatot, szállító
szolgálatot, valamint információs és tájékoztató szolgáltatást működtetünk. A szolgáltatások
biztosításával elsődleges cél, hogy minél magasabb szinten megőrizzük az ellátottak önálló
életvitelét, autonómiáját lakókörnyezeten belül és azon kívül.
Szolgáltatásainkat szociálisan nem rászorultak, piaci alapon is igényelhetik.
A pályázati rendszer bevezetésével kötelezően teljesítendő feladatmutatókat kellett teljesíteni.

Feladatmutató igények teljesülése
14. számú táblázat
Finanszírozási
szerződés
alapján
Vállalt
feladatmutató
Működési
támogatás
összege
Ténylegesen
teljesített
feladatmutató
Kiutalt
támogatási
összegből
visszafizetendő

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

3300

3400

3200

3200

3371

3200

3315

8.040.000
Ft

8.220.000
Ft

7.860.000 8.550.000
Ft
Ft

8.848.500
Ft

8.550.000 8.697.500
Ft
Ft

7074,21

7637,78

7601,29

6845,1831

5832,6735

4838,85

4962,5665

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0F

0 Ft

0 Ft

Mint a táblázatból is látható, a ténylegesen teljesített feladatmutató minden évben meghaladta
a szerződésben vállalt feladatmutatót, ezért az elmúlt években visszafizetési kötelezettség nem
keletkezett.
2013, 2014-ben a ténylegesen teljesített feladatmutató csökkenése azzal is magyarázható,
hogy a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet változása miatt 1 kiskorú ellátott 2013. májusától, továbbá
1 kiskorú ellátott 2013. decemberétől a továbbiakban szociálisan nem rászorultként veheti
igénybe a szolgáltatásokat. A gyermekek állapotában változás nem történt, a szociális
rászorultság hiánya a jogszabályváltozás miatt következett be.
2015-ben a szociálisan rászorult és nem rászorult kiskorú gyermekek szállítása szinte fele-fele
arányban – a szállítási kapacitás 100%-os kihasználásával - rendszeresen történik
hétköznaponként az erre kijelölt oktatási intézménybe, mivel ez helyileg nem megoldott. A
ténylegesen teljesített feladatmutató megoszlása a személyi segítés és szállítás között közel
azonos: személyi segítés 51 %, szállítás: 49%.
15. számú táblázat
Támogató szolgáltatást igénybe vevők adatai 2011- től 2015-ig az éves statisztikai jelentések
alapján
Támogató szolgálat
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Település
Szentgotthárd
Csörötnek
Rönök
Magyarlak
Rábagyarmat
Szakonyfalu
Rátót
Összesen:

2011.12.31

2012.12.31

2013.12.31

2014.12.31

2015.12.31.

24
4
1
3
1
1
1
35

21
4
1
3
1
1
1
32

24
3
1
2
2
2
0
34

21
3
1
3
2
0
0
30

26
4
0
2
3
0
0
35

A 2015-ös évben az ellátásból kiesett 3 fő elhalálozás, és szolgáltatás lemondása miatt. Új
felvételes 8 fő volt.
A támogató szolgáltatást igénybevevők közül 15 fő egyedül, 19 fő családban és 1 fő szociális
intézményben él.
16. számú táblázat
2015. december 31-i ellátotti létszám megoszlása szociális rászorultság alapján
2015. december 31-i ellátotti létszám: 35 fő
Szociálisan rászorult
Szentgotthárd 9 fő

Szociálisan nem rászorult
17 fő

Magyarlak

2 fő

0 fő

Csörötnek

0 fő

4 fő

Rábagyarmat 1 fő

2 fő

Összesen

23 fő

12 fő

34

Az ellátottak 74 %-a Szentgotthárdon él, míg 26 %-uk a kistérségben. A fogyatékosság típusa
szerint: értelmi fogyatékos 4 fő, látássérült: 3 fő, mozgássérült 5 fő, halmozottan sérült 0 fő,
egyéb kategória: 0 fő. Térítési díjat minden ellátott fizet.

Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2015. december 31-én
Ellátottak korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása
2015. XII. 31.-én (35 fő)
Támogató szolgálat

10

Fő

8
6
4

90- év feletti nő

90- év feletti ffi.

80-89 év közötti ffi.
80-89 év közötti nő

75-79 év közötti nő

75-79 év közötti ffi.

70-74 év közötti ffi.
70-74 év közötti nő

65-69 év közötti nő

65-69 év közötti ffi.

60-64 év közötti ffi.
60-64 év közötti nő

40-59 év közötti nő

18-39 év közötti nő
40-59 év közötti ffi.

14-17 év közötti

18-39 év közötti ffi.

6-13 év közötti
14-17 év közötti fiú

6-13 év közötti fiú

0

0-5 év közötti fiú
0-5 év közötti lány

2

Az elmúlt években a szolgáltatásokat leginkább a fogyatékkal élő gyermekek, és az idős
generáció vette igénybe. 2015-ben az arány egy picit megváltozott. Az igénybevevők között a
18-59 év közöttiek is megjelentek (11%).
A fogyatékkal élő kiskorú gyermekek számára a speciális fejlesztésük érdekében
Szombathelyen és Jákon lévő közoktatási intézményekhez való eljutás elősegítésében nyújt
segítséget a Szolgálat napi szinten, ez azért nagy jelentőségű, mivel helyi szinten nem
biztosított a sérült gyermekek speciális ellátása.
Az inaktív korosztály, az idősebb generáció ellátottaink legnagyobb arányát képviseli, akinek
döntő többsége elsősorban a személyi segítést, az egészségügyi intézményekhez való eljutást
és a temető járatot veszik igénybe.
Temető járatot a szolgálat havi 2 alkalommal, minden hónap 2. és utolsó péntekjén működtet.
A járat délután 3 órakor indul és előre meghatározott megállóhelyeken szállnak fel az
igénylők.
Személyi segítés körében elsősorban a következő tevékenységeket igénylik az ellátottak:
gondozási-ápolási tevékenységek, felügyelet biztosítása, háztartási segítségnyújtás,
segítségnyújtás közszolgáltatások igénybevételében, ügyintézés, mobilizáció lakókörnyezeten
belül, szállításhoz kapcsolódó személyi segítés.
A szolgálat rendelkezik egy Renault Trafic Pahe 115 típusú 8+1 férőhelyes mikrobusszal,
amely alkalmas kerekes székes személyek szállítására is. Rendelkezik mobil rámpával, 4+3
pontos biztonsági rögzítéssel, a busz oldalajtajához szerelhető kazettás lépcsővel és GPS
rendszerrel, kötelező és casco biztosítással, valamint a gépkocsi karbantartása a szervízhálózat
által folyamatos.
Támogató Szolgáltatás 2016. évi díjelőírásai
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1, Szociálisan rászorultak esetében:
 Szállítási kilométer intézményi térítési díja: 130 Ft/km.
a) heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 100 Ft/km,
b) munkaidőn túl, illetve hétvégén és ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítás
kilométerdíja: 150 Ft/km.
 Személyi segítés intézményi térítési díja: 750 Ft/óra
2, Szociálisan nem rászorultak esetében
 Szállítási kilométerdíj: 180 Ft/km, kivéve heti rendszeres közoktatási intézménybe
szállítás esetén: 100 Ft/km
 Személyi segítés óradíja: 1000 Ft/óra.
2016. évre megigényelt normatíva: 3315
2016. július 31-én az ellátotti létszám: 35 fő
Szentgotthárd: 26 fő
Kistérség: 9 fő
2.3. Jövőbeni célok, feladatok
 Az intézmény által működtetett kötelező és önként vállalt alapszolgáltatások
vonatkozásában a határozatlan időre szóló működési engedélyek megtartása, ennek
érdekében a személyi és tárgyi feltételek szükség szerinti biztosítása.
 A szolgáltatások működtetéséhez használt szállító járművek: étkeztetésnél – Renault
Kango – 7 éves, Támogató szolgálatnál - Renault Trafic – 9 éves – 2016. évi cseréje.
A gépkocsik magas életkora, valamint a jelentős napi igénybevétel miatt a
karbantartási költségek folyamatosan emelkednek, fenntartásuk egyre több
költségvetési forrást igényel, ezért 2016-ban a cseréjüket meg kell valósítani. Forrás:
hagyaték pénzmaradványa.
 Házi segítségnyújtás szakfeladaton a szakmai létszámfejlesztés 2 fő, annak érdekében,
hogy a hatályos jogszabályi feltételeknek a szolgáltatás megfeleljen. Határidő: 2016.
12. 31.
 Indok: A jogosultsági feltételek változása következtében a szolgáltatás folyamatos,
zökkenőmentes biztosítása érdekében nélkülözhetetlen.
 Közigazgatásilag a városhoz csatolt településeken élők részére a szociális étkeztetés
lehetőségének a biztosítása hétvégén és ünnepnapokon is.
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kétirányú kommunikációs feltételeknek
nem megfelelő készülékek fokozatos cseréje.

Szentgotthárd, 2016. augusztus 10.

Tisztelettel:

Fábián Béláné
Intézményvezető
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2.sz. Melléklet

SZENTGOTTHÁRD ÉS TÉRSÉGE
EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS
BÖLCSŐDE
TÓTÁGAS BÖLCSŐDÉJE
INTÉZMÉNYEGYSÉG -VEZETŐI
BESZÁMOLÓ
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Tisztelt Dr. Gábor László / Társulási Tanács!
A személyes gondoskodást nyújtó napközbeni ellátás, elsősorban a gyermekjóléti alapellátás
része, de a jogszabályi változás magával hozott bizonyos fokú szemléletváltást. 2016-ban
megjelent, 2017-ben bevezetendő új bölcsődei nevelés, gondozás országos alapprogramja
igyekszik keretet adni a bölcsődében folyó szakmai munkának. A szakmai munka fejlődése
magával hozta azt az igényt, hogy a pedagógiai szemléletmód jelenléte természetes legyen. A
pedagógus életpálya modell bölcsődei bevezetésének nyeresége, hogy a szakembert
önképzésre sarkalja, ami a szakmai munka hatékonyságához, eredményességéhez vezethet.
1. Szakmai munka értékelése

A 2015/2016-os nevelési évre elkészített munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítése
tekintetében, különösen gyermekvédelmi szempontból a következő adatokat tudom
szolgáltatni.
A gyermekek felvétele folyamatos, a felvételi kérelmek benyújtásakor döntő indok, hogy
mindkét szülő dolgozik, de nagyon fontos prioritás a gyermekek szociális háttere is
(gyermekét egyedül nevelő szülő, ingerszegény elhanyagolt környezet, rendszeres
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gyermekvédelmi kedvezmény, 3 vagy több gyermek a családban). Nevelő munkánk során
törekszünk arra, hogy szeretetteljes környezetben harmonikusan fejlődő, kiegyensúlyozott
gyermekeket neveljünk. A derűs, oldott és szeretetteljes légkör, mely csoportjaink
mindennapjait meghatározza, a különösen nehéz adaptációs időszak nehézségeinek
feldolgozását is segíti.
A bölcsődébe járó gyermekek különféle szociális háttérből érkeznek szinte minden réteget
képviselve, mely lehetővé teszi, hogy az eltérő kultúrából érkezők jól integrálódjanak,
szocializálódjanak, így már a korai életszakaszban fontos társadalmi értékek közvetítésére
nyílik lehetőség.
Intézményünknek különösen fontos a jó színvonalú szolgáltatás, mely úgy gondolom
megfelelő hatékonysággal és kihasználtsággal működik, hisz nem kötelezően ellátandó
önkormányzati feladatként a fenntartó nagy anyagi terhet vállal magára.
A nevelő- gondozó munkánk alapját a gyermekvédelem preventív funkciója jelenti, hiszen
nevelőink minden cselekedetükben preventív feladatot látnak el, ezzel nagy mértékben segítik
a gyermekek egészséges szocializációját. Bár a szülők anyagi, családi gondjait nem tudjuk
megoldani, a gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése alkalmat adhat az elvárható szülői
magatartás formálására.
A családok értékrendjének, szokásainak elfogadása, az esetlegesen eltérő nevelési elvekben a
közös
pontok
megtalálása,
egyeztetése
együttműködésünk
alapját
képezik.
Kisgyermeknevelők részéről többlet törődés, egyéni bánásmód biztosítása. Tiszteletben
tartják a szülők gyermekneveléssel kapcsolatos kulturális sajátosságait, hagyományait,
szokásai
Prevenciós tevékenység kulcsembere a kisgyermeknevelő, aki gyermekvédelmi
koordinátorként vesz részt a napi feladatok ellátása során, részt vesz a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat koordinációs ülésein, célja, a gyermek jogainak védelme. az
esélyegyenlősség megteremtése. Ennek érdekében a jelzőrendszer tagjai egymás munkáját
megismerve, támogatva, kiegészítve dolgoznak.
A megbízott gyermekvédelmi felelős 2 alkalommal készített pedagógiai jellemzést.
A nevelési év elején csoportonként felméri a gyermekek családi körülményeit, szociális
helyzetét, családlátogatás során környezettanulmányt készített, felmérte a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körét, erről készült jegyzői határozatokat
nyilvántartja.
Tájékoztatjuk a rászoruló családokat, hogy hozzájuthassanak az őt megillető szociális
juttatásokhoz, szolgáltatásokhoz. Fokozott figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű
családok sorsának alakulását. Esetenként a rászoruló családoknak ruhát, cipőt oszt ki.

Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság a bölcsődei intézményegységben

2.1. Férőhely kihasználtság
Feladat ellátási hely
megnevezése

SZEOB Tótágas Bölcsődéje

Felvehető maximális
gyermeklétszám

68 fő

Bölcsődei csoportok száma

4

40

Bölcsődés s gyermekek
létszáma
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
Hátrányos helyzetű
a Gyvt..21B.§ (1) bekezdés a)
pontja szerint, a jövedelmi
helyzet miatt ingyen étkező
Három vagy több gyermekes
család gyermeke

szept.01.

okt.30.

nov.30.

dec.31.

39

41

43

43

1

1

1

1

0

0

0

0

16

18

18

19

2

3

3

3

SZEOB Tótágas Bölcsődéje

Feladat ellátási hely
megnevezése
Felvehető maximális
gyermeklétszám

68 fő

Bölcsődei csoportok száma
Bölcsődés s gyermekek
létszáma
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
Hátrányos helyzetű
a Gyvt..21B.§ (1) bekezdés a)
pontja szerint, a jövedelmi
helyzet miatt ingyen étkező
Tartósan beteg
Három vagy több gyermekes
család gyermeke

febr.29.

márc.30.

4
április 31.

44

47

51

52

1

2

2

2

0

0

0

19

21

19

0
22

május 31./jún30.

1
2

2

3

3

A 2015/2016-os nevelési évben az eddigi igénylések alapján 52 gyermek felvételére kerül sor,
a beszoktatás folyamatos, az adaptáció elkezdésének a szülő munkába állásának kezdési
időpontja a meghatározó. A felvétel eredményéről a szülőket írásban tájékoztattuk. Felvétel
során elsőbbséget élvezett az a gyermek, akinek mindkét szülője a munkaerőpiacon való
részvétel miatt nem tudja gyermeke napközbeni ellátását biztosítani, illetve a szociálisan
hátrányos helyzete indokolttá teszi az egészséges fejlődés miatt az intézményi nevelést,
gondozást, étkezést.
A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatás időtartama a szülő munkarendjéhez
igazodik, 12 órásnyitvatartási renddel.
A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek szakszerű gondozását nevelését 4 csoportban
54 férőhelyen biztosítjuk
Az alapító okirat módosítása (2014.06.12.) óta 68 férőhelyen 5 csoportszobában nyílik erre
lehetőség.

2.2. adattábla, csoportonkénti kimutatás
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a csoport
szept. 01. okt. 30. nov. 30.
típusa
Misi mókus kisóvodás
11
11
11
csoportok

Napsugár

csecsemő

Sün Balázs

kisóvodás

Pöttyös
Katica

vegyes

csoportok

a csoport
típusa

Misi mókus kisóvodás
Napsugár

csecsemő

Sün Balázs

kisóvodás

Pöttyös
Katica

vegyes

dec. 31.

jan. 29.

11

11

6

7

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

11

11

12

máj.31.

jún.30.

febr. 29. márc.31 ápr.29.
11

11

13

13

13

10

10

12

12

12

11

12

12

13

13

12

14

14

14

13

A bölcsődébe felvett gyermekekről a jogszabályban meghatározott módon nyilvántartást
vezetünk. A felvétel napján minden gyermeket, mint igénybevevőt rögzítünk a TAJ alapú
nyilvántartásban, a szolgáltatás igénybevételéről, a hiányzásról napi szinten jelentést
készítünk, minden hó 15-ig önellenőrzést teszünk a KENYSZI felületén, hogy ellenőrizzük az
előző havi jelentések tartalmát.
Az igénylések megtörténtéről napi szinten jelentési kötelezettsége van az intézményegységvezetőnek.

2.3. adattábla,

bölcsődei

férőhelyek

kihasználtságáról

a

2015/2016-os nevelési évre (2016. június 31-i adatok)

Hónapok

Beíratott gyermekek
száma, akik
ellátásban
részesültek és az
adott hónapban 10
napnál többet nem
hiányoztak összesen
(fő)
2015.
2016.

Férőhely hány
%aTanúsítvány
szerint 68
férőhelyre
2015.

2016.

Férőhely
hány %-a
működés
szerint 54
férőhelyre.

Havi beíratott
létszám

2015 2016 2015.
.
..

2016.

Nyitvatartási
napok

2015/2016
116
42

Szeptember
37
54%
68
39
22
Október
36
53%
66
41
21
November
41
60%
76
43
21
December
41
60%
76
43
17
Január
40
58
74
Február
36
52
66
44
64°%
Március
44
64
81
47
69%
58,8%
Április
48
72
88
51
75%
Május
52
96
52
76%
június
49
90
52
72%
A statisztikai adatokból jó látható havi szinten, a 10 napnál több napot hiányzó gyermekek
létszáma. Az idevonatkozó jogszabály szerint nem lehet figyelembe venni a normatíva
igénylése esetén a 10 napnál többet hiányzó gyermeket, így szeptember hónapban 39
gyermekből 2 fő hiányzott 10 napnál többet, október hónapban 5 gyermek, november és
december hónapban 2-2 gyermek hiányzott.
Február hónapban 44 gyermekből 4 fő hiányzott 10 napnál többet, március hónapban 3
gyermek, április hónapban 3 gyermek és május hónapban 2 gyermek hiányzott.
A kihasználtság hullámzást mutat, mivel a férőhelyek feltöltése folyamatos, amit nagy
mértékben a szülők munkába állásának ideje, a gyermekek egészségi állapota illetve a fertőző
betegségekkel szembeni fokozott érzékenységük határoz meg.

3.

20
21
20
20
21
21

adattábla, bölcsődei gondozási díjak összegéről a 2015/2016-os nevelési évre

HÓNAP

A
Gondozási
gyerekek Befizetett
Beíratot
díj fizetése
száma
gondozási
t
alól
akik után
díj
gyermementesülő
gondozás
kek
gyermeke
i díjat
k száma
fizettek

SZEPTEMBER

37

31

333 550 Ft

6

OKTÓBER

41

33

272 120 Ft

8

NOVEMBER

43

35

321 085 Ft

8

DECEMBER

43

36

250 300 Ft

7

Január

44

33

265.690 Ft

11

FEBRUÁR

44

37

345.130 Ft

7
43

MÁRCIUS

47

40

286.195 Ft

7

ÁPRILIS

51

45

423.415 Ft

6

MÁJUS

52

46

363.805 Ft

6

JÚNIUS

50

44

423.345

6

2.862.130
Ft

összesen

A gondozási díj fizetése alól mentességet élveztek a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők, valamint 3 vagy több gyermeket nevelő családok, a tartós beteg gyermeket nevelő
családok, illetve azok a családok, ahol az 1 főre jutó nettó jövedelem 25%-át meghaladta a
gyermekétkeztetés mellett a személyi térítési díj összege.
A gondozási díj dokumentálása havonta a 328/2011.(XII:29.) Kormányrendelet 1 sz.
mellékletén történik.
Szeptember-június hónapokra terjedő időszakban,
összesen 2.862.130,- Ft bevétel
keletkezett, ezt az összeget az intézet nem kapta meg, ebből az összegből a fenntartó az
intézet működési kiadásaihoz járult hozzá,
4. adattábla a bölcsődei programokról
Megnevezése

Népmese világnapja:
Kisgyermeknevelők
Benedek Elek mesét
mondtak el a
gyermekeknek
Magyar nyelv napja:
zenehallgatás, (élő gitár
kísérettel népdalok
meghallgatása),
éneklése
Hagyományápolási
céllal megtartott
ünnepeink (Mikulás,
karácsony,

IDŐPONT
HÓ

NAP

A program
ideje tól-ig

Részt vevő
gyermekek
létszáma

2015.
szeptember

29.

10.00-10.30

37

2015.
november

13.

30 perc

minden
gyermek

az ünnephez közeli
időpontokban

Megnevezése

Hagyományápolási
céllal megtartott
ünnepeink :Farsang
Hagyományápolási
céllal megtartott
ünnepeink:Húsvét

NAP

2016.
február
2016.
április

Részt vevő
külső
vendégek
létszáma

Részt vevő
szülők
létszáma

Részt vevő
külső
vendégek
létszáma

minden
gyermek

IDŐPONT
HÓ

Részt vevő
szülők
létszáma

A program
ideje tól-ig

Részt vevő
gyermekek
létszáma
minden
gyermek

24

minden
gyermek

44

Új kezdeményezés
bölcsi-óvi nap
Nevelés-gondozás
nélküli nap

2016.április 19.

6 fő
kisgyermekneve
lő

36 gyermek

2016. április 21.

A megzenésített gyermekversek, gyermekdalok meghallgatása alatt a gyermekek
hangszerekkel próbálták követni a ritmusokat, az ismert dalok éneklésébe is bekapcsolódtak.
Programnaptárunk alapján hagyományápolási céllal megemlékeztünk a Mikulásról a
karácsonyról. A gyermekek mézeskalács sütését fényképekkel örökítettük meg. A sütéssel,
karácsonyi énekekkel hangolódtak a gyermekek az ünnepre.
Az óvodapedagógusok novemberben meghívták a volt bölcsődés gyermekek
kisgyermeknevelőit, akik az óvodai csoportokban meglátogathatták a kiscsoportos
óvodásokat.
Programnaptárunk alapján hagyományápolási céllal megemlékeztünk a Farsangról, a
Húsvétról (búzát vetettek, tojást festettek) a gyermekek. Minden gyermek apró ajándékot
készítettek édesanyjának anyák napjára.
A kisgyermeknevelők ajándékkal kedveskednek a gyermekeknek családlátogatás,
gyermeknap, születésnap alkalmával.
Idén, új kezdeményezés keretében bölcsi - óvi napot tartottunk, amikor a bölcsődei kisóvodás
csoportok (36 bölcsődés gyermek, 6 fő kisgyermeknevelővel) egy-egy óvodás kiscsoportot
látogattak meg. A közös játékkal telt délelőtt a gyermekeket pozitív élménnyel töltötte meg.
5.

adattábla a szülőkkel való együttműködés formáiról
Dátum
hó

SZEOB Tótágas
Bölcsődéje

2016.04.

Megnevezése
Tartalma

nap

16.

2016.05.

30.

2016. 05.

28.

bölcsőde
kóstolgató
újonnan érkező
gyermekeknek és
szüleiknek

ismerkedés a
bölcsődei
környezettel,
kisgyermekneve
lőkkel

összevont szülői
értekezlet

leendő óvodás
gyermekek
szüleinek

Érdekképviseleti
Fórum Értekezlete

aktuális téma
gyermeknap
lebonyolítása

Részt
vevő
szülők
száma

18

25

3

Részt vevők

int.egységvezető,
minden
kisgyermekn
evelő
saját
gondozónő

2 fő
kisgyermeknevelő

A gyermek szülője vagy törvényes képviselője, továbbá a gyermek érdekeinek
védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint
panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdekképviseleti fórumánál, az
ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, a gyermeki jogok sérelme, továbbá az
intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén. Bölcsődénkben az ellátás
tekintetében a szülők nem éltek panasszal, a fórumnak, panaszkezelés céljából nem
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kellett üléseznie. A statisztikai adatokból leolvasható, hogy a szülők a kapcsolattartás
csoportos formáira is tartanak igényt. Megvalósul a szülők folyamatos tájékoztatása a
nevelési, gondozási eredményekről. A szülői kompetencia fejlesztésére,
egészségvédelemre, az egészséges életmód megalapozására törekszünk akkor, amikor
a Pedagógiai Szakszolgálat, szakemberét, illetve a gyermek szakorvost kérjük fel,
hogy előadás keretében minél több információval lássa el a szülőket.
6. Személyi és tárgyi feltételek
Humán erőforrásaink megváltoztak, a szakdolgozók 1/3-a diplomával, 1/3-a OKJ 5.4
fokozatú kisgyermeknevelői képesítéssel, 1//3-a számítógép kezelői jogosítvánnyal is
rendelkezik. A 8 fő kisgyermeknevelő az ágazati kormányrendeletek alapján előírt akkreditált
továbbképzésen való kötelezettségének 80 %-ban eleget tett. A továbbképzések
továbbképzési tervnek megfelelően valósulnak meg.
Csoportonként 2 fő kisgyermeknevelő neveli-gondozza a gyermekeket „saját gondozónő” és
felmenő rendszerben, törvényileg meghatározott 7 órás csúsztatott munkarendben
A bölcsőde kisgyermeknevelői létszáma és képesítése megfelel a 15/1998 (IV.30.) NM
rendelet által meghatározott személyi feltételeknek.
Tárgyi feltételek
A gyermekek életteréül szolgáló csoportszobákban a 20-25 éves berendezési tárgyak cseréjét
folytattuk sikerült a régi, kopott, elhasználódott gyermek asztalokat, székeket, a nyitott és zárt
polcokat, játszószőnyegeket lecserélni és ezáltal esztétikusabbá tenni a tárgyi feltételeket.
Játékeszközök a gyermekek életkori sajátosságainak, valamint a szakmai előírásoknak
megfelelőek.
Intézményi költségvetési forrásból fedeztük a játszóudvaron lévő játékkészlet korszerűsítését,
valamint a meglévő játékeszközök állagának javítását. Az NRSZH által tartott szakmai
ellenőrzés során feltárt tárgyi hiányosságok pótlása még nem valósult meg.
A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében 2015. október 25-én a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal ellenőrzési szakreferense által végzett ellenőrzés során vizsgálatra került, hogy a
bölcsődei szolgáltatás működése, tevékenysége megfelel-e a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtási rendeleteiben
foglalt követelményeknek. Az adminisztrációban észrevételezett hiányosságokat pótoltuk.
Azonban az NRSZH által tartott szakmai ellenőrzés során feltárt tárgyi hiányosságok pótlása
még nem valósult meg.
Összegzés:
A szolgáltatás akkor működik jól, ha a benne szereplők intenzíven együttműködnek,
egységes nevelési elvek, egységes szemlélet alapján egységes gyermekkép
kialakítására törekszenek, pedagógiai alázattal.
A családok értékrendjének,
szokásainak elfogadása, az esetlegesen eltérő nevelési elvekben a közös pontok
megtalálása, egyeztetése együttműködésünk alapját képezik,
Fontosnak tartjuk, hogy munkánkat egyre hatékonyabban, eredményesebben végezzük
a bölcsődei ellátást igénybevevők, a fenntartó elvárásainak, követelményeinek
megfelelően.
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Szentgotthárd, 2016. augusztus 8.
Dancseczné Kovács Tünde
intézményegység-vezető

3.sz. Melléklet

Ikt: 220-2/2016
Tárgy: Beszámoló előterjesztéshez.
Üi: Uhor Anita
Család-és Gyermekjóléti Központ

Tisztelt Dr. Gábor László - Önkormányzati és Térségi Erőforrás Vezető Úr!

Kérésének megfelelően ezúton tájékoztatom Tisztelettel a 3592-2/2016 számú, beszámoló
előterjesztéshez tárgyú megkeresésével kapcsolatban.
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2016. 01. 01. napjától Intézményünk életében jelentős mértékű szakmai átalakítás következett
be.
A változások jogi háttere: Országgyűlés 2015. 07. 06-i ülésén elfogadta az egyes szociális
gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. tv., amely a
Magyar Közlöny 102. sz. jelent meg. Továbbá az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló - jogszabályok
rendezték a Család-és Gyermekjóléti Központok integrálása kapcsán bekövetkezett
módosításait, 2016. 01. 01-től érvénybe lévő feladatok ellátását.
Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelleően felkészült és megvalósította a
szükséges integrációt, és minden olyan tevékenységet, mely alapján a hatályos működési
engedély kiadhatóvá vált.
Az intézmény „új” elnevelése: Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások: - család-és gyermekjóléti szolgáltatás, formája:
család-és gyermekjóléti központ
- nem hálózat keretnében nyújtott helyettes szülői ellátás, férőhely: 2 fő
Működési engedély adatok: Az intézmény működési engedélye határozatlan idejű, 2016. 04.
07-től.
Ellátási terület: (család-és gyermekjóléti szolgáltatás, család-és gyermekjóléti központ):
Szentgotthárdi Járás közigazgatási területe, ennek megfelelően az ellátási terület a
korábbiakhoz képest – Kondorfa községgel bővült.
Kondorfa polgármesterével az integráció megszervezése előtt felvettem a kapcsolatot, a
szükséges ellátási formákról tájékoztattam. Az együttműködési megállapodás, mely főképp a
település vonatkozásában a fogadóórák megtartására vonatkozik – elkészült, aláírásra került.
Kondorfa község esetében is, mint újonnan ellátott terület a lakosság szociális szempontból
feltérképezésre került. A fogargóórákat heti rendszerességgel megtartjuk, meghatározott
feladatokat, mint pl.: jelzőrendszer működtetése megvalósítjuk, a hozzánk jelzett vagy forduló
személyeket a szükséges szinten ellátjuk.
A Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai feladatainak vállalkozásairól az ellátási terület
egészét értesítettem, a szükséges tájékoztatásokat a publikációs felületeken megjelentettük.
Fontosnak tartottuk a személyes kapcsolatok útján történő tájékoztatások megtartását is,
ennek érdekében több előadást, konzultációt szerveztünk az új struktúra minél tágabb körű
megismerése érdekében.
A szervezeti változások munkajogi, kinevezési adatokban is változtatásokat indikált: A már
említett 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló - jogszabály 2. sz. melléklete alapján vált szükségessé a munkakörök,
és a közalkalmazotti státusz kibővítése.
Tájékoztatom, hogy a közalkalmazotti munkajogviszonyok - kinevezések módosultak, az új
munkakörök szakmai szempontból meghatározásra kerültek, munkaköri leírások ennek
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értelmében elkészültek, és a munkaválólak már az új feladatellátás szerint végzik a napi
tevékenységüket.
Jelen pillanatban az intézmény munkavállalói státusza: 9 fő. Ténylegesen 7 státusz
betöltött: ebből 3 esetmenedzser, 1 fő családsegítő, 1 fő tanácsadó, 1 fő szociális asszisztens,
1 fő intézményvezető látja el a család-és gyermekjóléti központ tevékenységét. A 2 fő üres
státusz lejetetése a statisztikai adatok szempontjából elküldésre került. Közzététele, hirdetése,
munkaügyi hivatalban való közlése, esetleges munkaközvetítéssel kapcsolatos folyamatok a
jogszabályi előírásnak megfelleően megvalósult. Előre láthatóan 2016. 09. 01-től 1 fő
családsegítő munkakör ismét betöltésre kerül, szociális alapvégzettséggel rendelkező leendő
munkavállaló által.
Az intézmény jelen pillanatban, a magas fokú frusztráció ellenére is 100 %-ban szakképzett
személyekkel látja el a szociális, mentálhigiénés stb… feladatait, az ellátási terület ebből a
szempontból is lefedett, klienseink a kibővített szolgáltatásokat időben, hatékonyan igénybe
tudják venni.

Speciális szolgáltatások nyújtása: A fent említett jogszabályok alapján az a meglátásom,
hogy szervezetünk életében az ún. speciális feladatok megszervezése, ellátása, kiépítése
jelentett komoly kihívást.

Speciális szolgáltatási feladatok, melyeket az intézmény nyújt:
A Gyermekvédelmi törvény, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján a Család-és
Gyermekjóléti Központ az általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a gyermek
igényeinek és szükségleteinek megfelelő alábbi speciális szolgáltatásokat, programokat
nyújtja:
- Utcai/lakótelepi szociális munka: magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését
veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése,
valamint a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásából kitett,
ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő
visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy
gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése. A korábbi évekhez
képest Szentgotthárd és a hozzá tartózó települések vonatkozásában a területek
feltérképezése kapcsán komolynak mondható devianciával nem találkoztunk. Ifjúsági
Körút, „őrjárat keretében heti rendszerességgel az intézmény kollégái felkeresik a város,
ellátási terület frekventáltabb helyeit. Amennyiben pl.: csellengő gyermekkel találkoznak,
megszólítják, és érdeklődnek vele kapcsolatban. Javaslatokat tesznek pl.: a szabadidejének
hasznos eltöltését célzó programokon való részvételre. Deviáns fiatalok észrevétele során,
a probléma helyzethez képest megteszik a szükséges intézkedést.
- Kapcsolattartási ügyelet: Célja: A gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy
más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas

49

semleges hely biztosítása, amelyet kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosít
intézményünk a gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult számára.
- Kórházi szociális munka: Célja a szülészeti- nőgyógyászati osztályon - kórházi
védőnővel együttműködve - a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermeke, valamint
a gyermekosztályon az elhanyagolt és bántalmazott gyermekek részére szükséges
intézkedések megtétele.
A kórházi szociális munkát intézményünk esetmenedzsere heti négy órában tudja
biztosítani Szentgotthárd Városában található Rehabilitációs Kórház betegei körében.
Városunkban és az ellátási területen szülészeti, nőgyógyászati osztályok jelen pillanatban
nem találhatóak.
- Készenléti szolgálat: Célja: a Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő
krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A
készenléti szolgálat egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával került
megszervezésre úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget ad, vagy
ilyen segítséget mozgósít. Telefon: 0630/5422100
- Pedagógiai tanácsadás: A Család-és Gyermekjóléti Központ kliensei körében előforduló
tanulási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása valósul meg. Egyéni készséges fejlesztés
mentén. Azon gyermekek megsegítése, akik szociokulturális konfliktusok miatt a napi
tananyag gyakorlása, elsajátítása családi környezetben nem érték. Intézményünkben a
pedagógus végzettséggel is rendelkező kollégák gondoskodnak az érintett gyermekek
ellátásáról, előre egyeztetett időben.
- Pszichológiai tanácsadás: A Család-és Gyermekjóléti Központ kliensei körében
előforduló veszélyeztetett és/vagy hátrányos helyzetben lévő magatartási problémával,
családi krízissel, tanulmányi nehézségekkel küzdő, veszteség élményt (válás,
gyászreakció) átélő gyermekek számára pszichológiai, életvezetési tanácsadást biztosítunk
előre egyeztetett időben.
- Jogi tanácsadás: az intézmény a kliensek részére ingyenes jogi tanácsadást biztosít, előre
egyeztetett időben.
- Iskolai szociális tanácsadás: Az iskola felkérésére adott gyermek magatartásában
bekövetkezett oly mértékű vagy jellegű problémák kezelése, amelyek pedagógiai
eszközzel nem kezelhetőek. Ebben az esetben a szakember az iskola hívása esetén,
probléma súlyosságától függően azonnal, de lehetőleg három napon belül felkeresi az
adott intézményt,. és a szükségesnek ítélt szakmai segítséget megadja, szüksége setén más
szakembereket is bevon a gyermek helyzetének javítása érdekében.
- Mediáció: Családi mediáció célja a konfliktuskezelés, melynek eredményeképpen pl.:
házastársak, családok megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. Speciális
segítség a válás folyamatában, alapvető kérdéseiben. Támogatást képes nyújtani a válás
utáni terhelt lezárásban, hogy minél előbb túljussanak az érintettek a fájdalmas
eseményeken. A Család-és Gyermekjóléti Központ a mediációs ellátást külsős
szakemberekkel, de az intézményen belül biztosítja a kliensek számára, előre egyezetett
keretek közt.
- Családterápia, családkonzultáció: A családkonzultáció olyan szakmailag kvalifikált
tevékenység, amely az egyén és a család interperszonális kapcsolataival foglalkozik.
Családkonzultációra a mindennapi élet általános kérdéseiben elakadt emberek
jelentkezhetnek, akik klinikai értelemben nem betegek, és akikben él a változás igénye.
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Segítséget kérhetnek az igénybeevők életvezetési nehézségekben, partner kapcsolat, és
családi élet során felmerülő konfliktusaik megoldásában. Családterápia: Olyan
pszichoterápiás módszer, mely megpróbálja feltárni és enyhíteni a család rendszerén belül
összefonódó érzelmi problémákat, úgy hogy segít a diszfunkcionális kapcsolati minták
megváltoztatásában.
A Család-és Gyermekjóléti Központ a családkonzultációt, családterápiát, és a szupervíziót a
Gyvt. 40/A (4) bekezdése értelmében továbbirányítással tudja biztosítani az ellátást
igénybeevők számára. Az igénybevétel koordinálásában szükség szerint a szakembereink
segítséget nyújtanak. Az ellátást Szentgotthárdhoz viszonylag közel eső városban,
Szombathelyen lehet igénybe venni a Családterápiás Egyesület, a Nevelési Tanácsadó, és a
Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Rendelő szervezeteiben.
Válsághelyzetben élő felnőtt és kiskorúak speciális ellátása: Mind a felnőtt korúakkal
kapcsolatban, mint a kiskorú populációval kapcsolatban intézményünk hatékonyan működteti
a jogszabályokban meghatározott jelzőrendszert. A család-és gyermekjóléti szolgáltatásban
járási jelzőrendszeri felelőst, család-és gyermekjóléti központ tevékenységköréhez
kapcsolódóan járási jelzőrendszeri tanácsadót jelöltünk ki, mely személyek összefogják az
ellátási területen azon szakembereket, akiik a válsághelyzetben, krízis helyzetben lévőkről
azonnali információval rendelkeznek, és jelzéseikkel segítik a Központ munkáját.
Megemlítendő, hogy a korábbi évekhez képest soha annyi súlyosan veszélyeztetett,
súlyosan elhanyagolt, abuzált, lelkileg, mentálisan, pszichés értelembe vett, zavart
elmeállapotú szülővel, gyermekkel, fejlődésében visszamaradt csecsemő korú személlyel
nem találkoztunk, mint 2016-ban.
A fent felsorolt esetekben, krízis, vagy sürgősségi helyzetben szükségessé vált a családban
nevelkedő gyermekek azonnali hatályú ideiglenes elhelyezése.
Statisztikai számok alapján 2016. 01. 01. - 2016. 08. 08-ig 13 fő kiskorút emelt ki a
Gyámhatóság a Központ javaslatára. A kiskorúak közül csupán 1 csecsemőt és 1
kisgyermekkorban lévő kisfiút sikerült továbbra is családi körbe tovább nevelni – gondozni.
A veszélyeztetett kiskorúak esetében elindultak a gyámhatósági, rendőrségi, ügyészségi
vizsgálatok, nyomozások kiskorú veszélyeztetés miatt. Ezekben a nyomozati folyamatokban
Központunk aktívan, és megfelelő szakmai tudással képes segítséget nyújtani a szakágak
számára, illetve a kiskorúak védelmét biztosítani. Az esetek többnyire a kisebb falvakban
koncentrálódtak, de Szentgotthárd Városában is kiemelkedően magas volt az elhelyezett
gyermekek száma: 5 fő.
Központunk ezidáig külföldi állampolgárú kiskorúval kapcsolatban nem tett
gyermekvédelmi intézkedésre javaslatot a megfelelő hatóságok felé.
Megállapítható, hogy az említett gyermekek oly mértékben voltak veszélyeztettetve,
hogy több esetben a konkrét életét kellett megmenteni ahhoz, hogy halál eset ne
következzen be.
Örömmel tapasztalom, hogy a kollégák gyorsan, eredményesen, határozottan képesek
ezekben az esetekben eljárni. A Gyámhatósággal való kapcsolat eredményes, a közös szakmai
álláspontok elősegítik, hogy a bajban lévő gyermekek mielőbb biztonságos helyre kerüljenek,
testi, mentális épségük további hanyatlása viszonylag gyorsan stabilizálható.
Az említett probléma körben élő szülők sem maradtak segítség nélkül. Esetükben a
gondnokság alá helyezés, tartós szociális segítést, pszichológiai, jogi, mediációs stb…
megsegítés vállt szükségessé.
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2016-ban két kisgyermek és édesanyjuk menekítése vált szükségessé, akiket titkos
menedékházba segítettünk eljutni. Ezen sürgősségin állapot a gyermek édesapjuk brutalitása
miatt vált szükségessé. Az apa ellen Központunk bejelentést, tett a helyi rendőrségre, mivel a
kollégák is atrocitást szenvedtek el.
Központunk szakemberei munkájuk során 99 %-ban találkoznak hirtelen bekövetkezett vagy
hosszabb ideje fennálló súlyos anyagi terhekkel élőkkel. Időnként a hozzánk jelzett esetek
leírásából is kiolvasható ezen meghatározó probléma. Sajnálatos módon az általunk kezelt
problémák hátterében meghúzódik az anyagi jellegű problémák, melyek negatív értelemben
kihatnak az élet minden színterére. Azon családok melyek gazdasági viszonyaikban az anyagi
ellehetetlenülés nem várt módon következik be, gyorsabban, hatékonyabban lehet kezelni.
Ilyen állapot, pl.: a hirtelen haláleset, betegség a családban, a rendelkezésre álló megtakarítás
kiadása. Ebben a helyzetben túlnyomó részt a helyi önkormányzatokhoz tudunk fordulni
település szintű pénzbeni támogatások kérelmeinek beadás érdekében.
Más esetben az ellátási terület hivatalai kérik fel, pl.: környezettanulmány készítésére a
Központ adott dolgozóját a kliensek által kezdeményezett segélykérelem elbírálása miatt.
2016-ban 6 család ( 3 gyermek) esetében javasoltunk krízis helyzet bekövetkezte miatt
rendkívüli települési támogatást. A számok nem magasak, de a problémát kiváltó okok
megviselték a családokat. Minden esetben az önkormányzat gyorsan, rugalmasan reagált az
általunk felvázolt helyzetekre.
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal javaslatainkat minden esetben figyelembe vette,
az általunk megfogalmazott összeget a bajba jutott családoknak a rendelkezésére bocsátotta,
ezzel jelentősen enyhíteni lehetett az anyagi terheket, kiskorúak ellátása nem okozott
problémát a továbbiakban.
Évente egy alkalommal feltérképezzük az ellátási területet szociális szempontból, annak
érdekében, hogy a rászorultsági okok minél tisztábban láthatóak legyenek.
Prevenciós tevékenység: Központunk 2016-ban is megszervezte a nyári napközbeni gyermek
tábort. A programon a térségben élő hátrányos, többszörösen hátrányos, és veszélyeztetett
gyermekek vettek részt, önkormányzati támogatásból. A napi foglalkozások tematizáltak
voltak, az adott korosztály igényeit, a kiskorúak személyiségfejlődését akadályozó tényezők
enyhítésére, megakadályozására lettek kialakítva. Az ÁNTSZ ellenőrzése hiányosságot nem
tárt fel.
Nyári gyermekfelügyelet: 2015-ben négy hétig volt lehetőségünk azon szülőket, gyermekeket
segíteni, akik számára az iskolai szünidő alatt a napközbeni felügyeletét másképp nem lehet
megoldani. 2016-ban csupán két hétig fogadhattuk a iskolás korúakat a térségből.
Itt szeretném jelezni, hogy szükséges lesz az intézmény helységeinek bővítése, vagy a
Család-és Gyermekjóléti Központ végleges elhelyezése, egy olyan fix épületbe, közösségi
helységeket is biztosítva, mely szempontok a jogszabályban is meghatározottak annak
érdekében, hogy kötelező jellegű programjainkat zavartalanul meg tudjuk szervezni.
Köztudott, hogy a „Művelődési Ház” jobb oldala intézményünk számára már nem
használható, ott programokat (kötelező jelleg) szervezni, lebonyolítani nem lehet, mivel a
Munkaügyi Hatóság átköltöztetési megtörtént az év első felében.
Jövőbeni célok feladatok, jogszabályi előírások megvalósítására való felkészülés: 2017.
évi fő előkészítő munkálatai az iskolai szociális munkára való felkészülés. Ehhez a
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legfontosabb tényező 2 fő státusz létesítése, ténylegesen 2018-tól. Meglátásom és
tapasztalatom szerint a jelenlegi munkavállalói létszámmal, a Járási szintű diákok körében
végzett szociális munka nem kivitelezhető, illetve szükséges lesz speciális szakképesítés
(iskolai szociális munkás) megszerzése, annak érdekében, hogy a jogszabályi előírásoknak
megfeleljen az intézmény.
Véleményem szerint az intézmény fenntartása stabil. A fenntartóval a kapcsolatunk
megfelelő, kölcsönös tisztelet és segítő készség jellemzi a napi szintű együttműködést.
Információm szerint a Központ költségvetése 2016-ban képes biztosítani a személyi és a
dologi kiadásokat.

Együttműködésüket megköszönve!

Szentgotthárd, 2016. 08. 08.
Tisztelettel:.….….….….…..…
Uhor Anita s.k.
intézményvezető

4.sz. Melléklet
Beszámoló a szociális segélyezés helyzetéről, rászorultság állásáról
A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek működése során
úgy az egyén, mint annak a kisebb-nagyobb közösségei számára adódhatnak olyan helyzetek,
problémák, amelyekben ideiglenesen vagy véglegesen nem tudnak magukról gondoskodni,
normális életvitelük, megélhetésük mások közreműködése, külső segítsége nélkül nem
biztosítható. A szociális gondoskodás feladata nem kevesebb, mint, hogy e társadalmilag
tipikus, de egyénileg jelentkező élethelyzeteket feltárja, s azokra a jog által biztosított keretek
között reagáljon.
2013. és 2015. években a szociális törvény módosítása jelentős változást eredményezett a
segélyezés rendszerében a hatáskörök és forrás vonatkozásában. A következő hatáskörök
kerültek át a járási hivatalhoz:
2013. évben: időskorúak járadéka, ápolási díj, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
megállapítása, alanyi és normatív közgyógyellátás;
2015. évben: aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a megszűnt
rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás).
2015. március 1-jétől megszűnt a normatív lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési
szolgáltatás, a méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj. Ezek közül
csak a méltányossági ápolási díj megszüntetése nem érintette Szentgotthárdot. A már
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jogerősen megállapított és folyósított támogatások kifutó jelleggel szűntek meg, a
megállapított támogatás idejére a jogosultnak járt az ellátás, az önkormányzatot pedig
továbbra is megillette a normatív támogatás.
A gyermekek ellátásában 2015 második félévére bekövetkezett változás az óvodáztatási
támogatás megszüntetése volt. Ez a támogatási forma az óvodába történő minél korábbi
beíratás ösztönzését szolgálta, amely okafogyottá vált azzal, hogy az óvodáztatás 3 éves
kortól kötelezővé vált.
2013. évben bevezetésre került az önkormányzati segély, majd ezt 2015. március 1-jétől
felváltotta a települési támogatás.
Ezen módosítások értelmében az állam által biztosított támogatási formákon túl a szociális
támogatás az önkormányzatok feladatává vált. Az önkormányzatok szabadon dönthetnek a
támogatások nagyságáról és formájáról. Az állami felelősségi körbe tartozó „jövedelempótló”
ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati, „kiadáscsökkentő” ellátások képviselő-testületi
hatáskörbe kerültek.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 2015. március 1-jén hatályba lépő 132. § (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást
kaptak a települési önkormányzatok, hogy rendeletben szabályozzák a települési támogatás
keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. A rendelet
megalkotásának határideje 2015. február 28. volt.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen
települési támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk
támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az
Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja
fel:
„Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.”
Települési támogatás a fenti célokon túl bármely más, az önkormányzat által támogatandónak
ítélt élethelyzet esetén is nyújtható.
Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást, a
rendeletalkotás során azonban az Szt. általános részében használt fogalmak (pl. jövedelem,
vagyon, család, háztartás) alkalmazása során, azok meghatározásától nem lehet eltérni. Annak
eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén,
milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat
mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a
képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli
települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a
létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen
helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
A települési támogatás keretében nyújtható ellátások tekintetében tehát az önkormányzat
szabadon dönthet. Az Szt. alapján az önkormányzat egyetlen kötelezettsége, hogy a rendkívüli
települési támogatást biztosítsa, e jogcím tekintetében tehát kötelező a rendeletalkotás, a többi
jogcím tekintetében csak opcionális.
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Szentgotthárd Város Önkormányzata fenti kötelezettségének eleget tett és a támogatás
feltételei szabályozásra kerültek a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák
helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletben.
Szentgotthárd város esetében – tekintettel az eddigi tapasztalatokra és az új törvényi
feltételekre – a kötelező támogatási forma, azaz a rendkívüli települési támogatás –
melynek szabályai szinte teljesen megegyeznek a korábbi önkormányzati segély
előírásaival – mellett a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás került bevezetésre.
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
(lakásfenntartási támogatás)
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a
szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott
hozzájárulás. Természetbeni formában biztosítja az önkormányzat, a kérelmező által
kiválasztott szolgáltatóhoz történő utalással.
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
A lakásfenntartási támogatás 1 évre szól.
A lakásfenntartási támogatás feltételei 2016. január 1-jétől a Képviselő-testület döntése
alapján kedvezően változtak. A jövedelemhatár 71.250,- Ft-ról 76.950,- illetve egyedül élő
esetén 82.650,- Ft-ra, összege legalább 3.000,- illetve legfeljebb 6.000,- Ft/hóra növekedett,
továbbá az elismerhető lakásnagyság is kedvezőbbé vált.
2016. július hónapban 69 fő részesült lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez nyújtott települési támogatásban 3.000-6.000,- Ft/hó közötti összegben. Az
ellátásra július hónapra kifizetett összeg 246.000,- Ft volt.
Rendkívüli települési támogatás
Rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításánál jövedelmi helyzetet
vizsgálunk. Ettől eltérni a család rendkívüli élethelyzete és hivatalból indult eljárás esetén
lehet.
2016 első félévében 158 fő részesült rendkívüli települési támogatásban. A támogatásra
kifizetett összeg 2.185.635,- Ft volt.
Közülük 6 fő elhunyt személy eltemettetéséhez kapta a támogatást, 59 fő természetbeni
formában (utalvány, tűzifa, hátralék átvállalás) részesült támogatásban. Hatan természetben
tüzelőt kaptak. Összesen 8,2 m3 tűzifa került kiszállításra. A tüzelő közterületen veszélyessé
vált, kivágott fákból származott és kiszállítva, illetve esetenként darabolva biztosította az
önkormányzat.
Az elutasítások száma minimális, melynek oka, hogy a személyesen nyújtott tájékoztatás
alapján a jövedelemhatárt meghaladó érdeklődők be sem adják kérelmüket.
Az ellátásra csupán a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek válhatnak
jogosulttá.
Köztemetés
Az elmúlt időszakban is a közköltségen történő eltemetettek szinte teljes egészében a
Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd elhunyt lakói voltak, de sajnos egyre gyakrabban
fordul elő, hogy nehézséget okoz a helyi lakos hozzátartozóknak is a temetési költség
előteremtése.
A köztemetés költségének visszaigénylésénél figyelembe vesszük az elhunyt hagyatéki
vagyonát. Amennyiben a hagyatéki vagyon nem fedezi a temetési költséget, az eltemettetésre
köteles személy jövedelmi viszonyait vizsgáljuk, és próbáljuk a költségeket visszakövetelni.
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Néhány esetben előfordul, hogy nem szentgotthárdi állandó lakos elhalálozása
Szentgotthárdon történik, és a temetéséről nem gondoskodnak. Ebben az esetben a halálozás
helye szerinti önkormányzat köteles eltemettetni, és a temetési költségek megtérítését az
állandó lakóhelye szerinti önkormányzattól igényeljük. Ha szentgotthárdi állandó lakos
máshol halálozik el, és köztemetés keretében kerül eltemetésre, annak költségeit
Önkormányzatunknak meg kell térítenie.
2016. január 1-jétől 2016. július 31-ig 14 esetben kellett köztemetést elrendelni, vagy a
temetési költségeket más önkormányzattól átvállalni.
Közfoglalkoztatás
A
közfoglalkoztatás
a
munkaviszony
egy
speciális
formája.
Támogatott
„tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve
bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe
annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az
önálló álláskeresése eredménytelen.
A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent
a hátrányos helyzetben lévő, foglalkoztatási támogatásban részesülő, illetve már semmilyen
álláskeresési és szociális ellátásra sem jogosult álláskeresők átmeneti jellegű, határozott
időtartamú foglalkoztatására.
Az önkormányzat 2013. szeptember 1-jétől intézményei közfoglalkoztatásához önrészre
támogatást nem nyújtott, mivel 100 %-os támogatottságú programok indultak.
Védendő fogyasztók nyilvántartásában való közreműködés
A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb
anyagi körülmények között élők speciális védelmet érdemelnek az energiaszolgáltatás
tekintetében is. Ennek eleget téve - az Európai Unió előírásai alapján - került bevezetésre az
ún. védendő fogyasztók intézménye a villamos-energia, illetve a gázszolgáltatás tekintetében.
Ezen belül két kategóriát, a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók
csoportját, különítenek el a jogszabályok.
A szociálisan rászoruló fogyasztók által igénybe vehető kedvezmények: fizetési
kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék), előrefizető mérőóra.
Ehhez a szükséges adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást megállapító
igazgatási szervvel is (jellemzően a települési önkormányzat jegyzője, járási hivatal
ügyintézője, illetve a Magyar Államkincstár);
A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz
alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell (az
ehhez szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az érintettnek).
2016. évben 26 fő részére került igazolás kiállításra védendő fogyasztói nyilvántartásba
vételhez.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és
végrehajtási rendelete alapján a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és
hatáskörébe tartozó feladatok 2016. évben:




a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és pénzbeli ellátás,
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzete fennállásának megállapítása,
gyámhatósági ügyekben környezettanulmány készítése.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy
az anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermeket a családja képes legyen a saját otthonában
nevelni, gondozni. A jogosult gyermekek száma folyamatos csökkenést mutat. Ennek oka,
hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a nyugdíjminimum
százalékában meghatározott jövedelemhatár az elmúlt 8 évben nem emelkedett. A
kedvezményre elsősorban azon gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknek legalább az egyik
szülője munkanélküli, illetve egyéb alacsony összegű ellátásban, például GYES-ben részesül.
Az igénybe vehető kedvezmények jellege miatt az egészen kisgyermekek, akik még nem,
valamint a felsőfokú tanulmányaikat folytatók, akik már nem vesznek gyermekintézményi
ellátást igénybe, illetve tankönyvtámogatást sem kaphatnak, csupán az évi két alkalommal
járó támogatásra jogosultak ténylegesen. A 3 vagy több gyermekes családok gyermekei,
valamint a tartósan beteg gyermekek a támogatás igénybevétele nélkül is jogosultak
tankönyvtámogatásra, illetve a térítési díj fizetésénél kisebb mértékű kedvezményre
jogosultak, illetve a 8. osztályosnál idősebb gyermeknél nem érvényesíthető a kedvezmény.
Jelentőségét növeli ugyanakkor a támogatási formának, hogy felsőfokú oktatási intézménybe
való jelentkezésnél többletpontokat jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermek-intézményi térítési díj
kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló
gyermekek részére 100 %, ennél idősebb gyermekek esetén 50 %), évente két alkalommal
5.800-5.800,- Ft összegű (2016. évben) támogatásra és külön jogszabályban meghatározott
kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít.
2016. július 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 46 gyermek volt jogosult,
(2015. december 31-én 47 gyermek, 2014. év december 31-én 64 gyermek)
A pénzbeli ellátás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyik speciális fajtája, melyet a
gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozója igényelhet, ha a gyermek
tartására köteles és nyugellátásban vagy más nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesül,
továbbá a család megfelel a jövedelmi és vagyoni feltételeknek.
Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet
A hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet meghatározása a gyermekvédelmi
gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló törvényben
meghatározott körülmények közül egy fennáll.
Halmozottan hátrányos az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekvédelmi törvényben felsorolt körülmények
közül legalább kettő fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban
részesülő tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtt.
A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával
egyidejűleg kérelemre, külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsággal egyező időtartamra megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetének fennállását.
Szentgotthárdon 2016. július 31-én 11 gyermek hátrányos helyzetűnek, 5 gyermek
halmozottan hátrányos helyzetűnek minősült.
Gyermekétkeztetés, nyári gyermekétkeztetés
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015.
szeptember 1-jétől hatályos módosítása szerint az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen
kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
(egyéb feltételek fennállása hiányában) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata
alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 130 %-át. A jogosultsági összeghatár a 2016. évben nettó 95.960,- Ft.
A gyermekétkeztetés újraszabályozásával az egyéb jogcímen ingyenes és kedvezményes
intézményi gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek köre nem változik, de a települési
önkormányzat kötelező feladatává válik az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda
zárva tartása esetén a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek lesznek jogosultak ingyenesen. A települési önkormányzatok a
többi gyermek – különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
számára – a korábbiakhoz hasonlóan szintén biztosíthatnak a nyári szünidőben ingyenes
szünidei gyermekétkeztetést.
A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra történő
biztosítását jelenti, de ha erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs
lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő
kiszállításával is biztosítható. A gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, egyéb
akadályoztatása esetén a számára biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője
számára lehetővé kell tenni. Az el nem fogyasztott vagy el nem szállított étel más rászoruló
gyermekek részére átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában.
A szünidei gyermekétkeztetést a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint igényelheti a
hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek szülője, más törvényes képviselője.
Szentgotthárd Város Önkormányzata az étkeztetés a gyermekek részére a JustFood Kft-n
(Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) keresztül biztosítja a szünidőkben. Az étel elszállítása a
jogosultak által ételhordóban történik.
A tavaszi szünetben 3, a nyári szünetben 10 hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek részesült ingyenes étkezésben.
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Előterjesztés
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2016. szeptember 08-i ülésére
Tárgy: A Városi Gondozási Központ Szentgotthárd gépjármű értékesítése, új gépjármű
beszerzése
Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Gondozási Központ intézmény vezetője a mellékelt kérelemmel fordul a
fenntartóhoz (lásd: 1. sz. melléklet.)
Az intézmény alapszolgáltatásainak – elsősorban az étkeztetés és házi segítségnyújtás biztosítása, illetve a támogató szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése
érdekében két gépjármű is segíti a mindennapi ellátást. A közel 7 éves Renault Kangoo
206.000 km-t futott, a folyamatos használat miatt egyre gyakrabban vannak műszaki
problémái, melyre egyre többet kell költeni. A 2007-ben üzembe helyezett Renault Trafic
kisbusz hétfőtől péntekig közlekedik Szentgotthárd és Szombathely között, eddig összesen
267.000 km-t futott. Mindkét használt gépjármű cseréje időszerűvé vált.
Az intézmény szeretett volna pályázati forrást nyerni a gépjárműcseréhez, ehhez a hivatal az
EMMI megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt pályázatra
7.900.000,- forintos pályázatot nyújtott be. Sajnos a pályázatot forráshiány miatt nem
támogatták.
A személygépkocsi és a kisbusz nélkülözhetetlen tárgyi eszközei ezeknek a szolgáltatásoknak,
az új gépjárművek beszerzése az alapszolgáltatások biztonságos ellátását jelentősen javítaná a
jövőben.
Az intézmény 2016. évi költségvetésében található 17.201.565,- Ft hagyatéki
pénzmaradványt és a régi gépjárművek eladásából származó teljes bevételt is az új
gépkocsik beszerzésére fordítaná az intézmény. Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy az
új gépjárművek beszerzése (és szükséges átalakítása) hozzávetőlegesen 10 millió
forintból megvalósítható lenne, amelyre a hagyatéki pénzmaradvány teljes egészében
fedezetet nyújtana.
RÉGI GÉPJÁRMŰ
Renault
Renault
Kangoo III
Trafic Combi
Pack
Comfort
beszámítható 831.000.-Ft
1.502.000.-Ft

várhatóan
költség
vételár
üzembe helyezés
további költség (átalakítás
akadálymentessé, vizsgadíj)

ÚJ GÉPJÁRMŰ
DACIA
Renault (F)
DOKKER
Trafic Diesel
SZGK Arctic
1,6 102.LE

3.360.000.-Ft 7.850.000.-Ft
85.000.-Ft
85.000.-Ft
695.941.-Ft
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Tekintettel arra, hogy a Gondozási Központ, mint intézmény a Társulás fenntartásában van,
ezért a Társulási Megállapodás vonatkozik rá, amely szerint:
Az intézmények vagyona
1. A Társulás által fenntartott intézmények már meglévő vagyontárgyainak tulajdonjoga azt az önkormányzatot
illeti meg, akinek a tulajdonát a Társulás megalakításakor képezi. A tulajdonost illeti meg e vagyontárgyak
haszna és terheli azok terhe.
2. Az intézményi vagyonba a Társulás a tulajdonossal való előzetes megállapodás alapján jogosult beruházni. A
beruházással keletkezett vagyon tulajdonjogáról, annak mértékéről a szerződő felek esetenként állapodnak meg.
A megállapodás során a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel az államháztartási törvény előírásait kell
figyelembe venni.

A fentiek alapján, mivel a Társulás létrejöttét követően lettek beszerezve a járművek, így ezek
cseréjéről is a Társulás dönthet – ezekre a vagyontárgyakra nem vonatkozik a kérelemben
foglalt vagyonrendelet Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról.
Ahogy azt az intézmény és a fenti táblázat is ismerteti, plusz önkormányzati (fenntartói)
támogatás nélkül a gépjárművek cseréje megvalósítható lenne. (Elsősorban az ételszállításnál
használt gépjármű cseréje lenne fontos, mert amennyiben szeptember első hetéig nem történik
megrendelés, akkor ebben az évben már nem tudják biztosítani az új gépjárművet.)
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
-

-

-

Mi indokolja a gépjárművek cseréjét: Mindkét gépkocsi életkora, valamint jelentős napi
igénybevétele miatt a karbantartási és javítási költségek folyamatosan emelkednek,
fenntartásuk gazdaságtalan. Az új autók beszerzése esetén a költségek alacsonyabbak,
mint amekkora költségekkel a régi járművek fenntartása és karbantartása jár, akkor
érdemesebb ezt a megoldást választani.
Mi a hosszú távú kihatása: A régi járművek fenntartási költségei az évek múlásával egyre
tovább nőnek – a járművek értéke pedig tovább csökken.
Mi történik a csere elmaradása esetén: A gépjárművek cseréjének elmaradása esetén az
intézmények állandó, folyamatos szolgáltatásai bizonytalanná válnak.
A csere társadalmi, gazdasági hatása:
társadalmi: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése az arra rászorulóknak,
gazdasági: az intézmény működési kiadásai csökkenthetők
A csere környezeti, egészségi következményei:
nincsenek
A cseréhez szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítása
A gépjárművek cseréje nem igényel többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt,
mindezekhez a pénzügyi feltétel biztosított az intézmény költségvetésében.

A szentgotthárdi képviselő-testület a 2016. szeptember 01-i ülésén tárgyalta ezt a kérelmet és
elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen!
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért a Városi
Gondozási Központ kérelmével és engedélyezi a Renault Kango személygépkocsi, továbbá a
Renault Trafic kisbusz értékesítését valamint az 1. sz. melléklet szerinti árajánlat alapján kettő
új gépjármű beszerzését azzal, hogy a gépjárművek eladásából származó teljes bevételt az új
gépjárművek beszerzésére, üzembe helyezésére és szükséges átalakítására kell fordítani, a
hiányzó költségeket pedig az intézmény költségvetésében elkülönítetten kezelt hagyatéki
pénzmaradványból kell finanszírozni.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető
Fábián Béláné intézményvezető a gépjármű cseréjének lebonyolításáért
Szentgotthárd, 2016. szeptember 01.

Huszár Gábor
elnök

1. sz. melléklet
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