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Előterjesztés 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2017. május 30- i ülésére 

 

Tárgy: A Társulás 2017. évi költségvetési határozatának módosítása 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A 2017. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

   

1. Városi Gondozási Központ 

 

  

Nappali ellátás   

Személyi juttatás 555 326 Ft  

Munkaadót terh.jár.  65 042 Ft  

Fedezete   

Tám.ért.műk.bev.Alapok          620 368 Ft  

   

2. Család- és Gyermekjóléti Központ   

Dologi kiadás 898 Ft  

Működési bevétel 898 Ft  

   

3. SZEOB Játékvár Óvoda   

Személyi juttatás             555 325 Ft  

Munkaadót terh.jár.               65 043 Ft  

Dologi kiadás                 1 900 Ft  

Fedezete   

Tám.ért.műk.bev.Alapok             622 268 Ft  

   

4. SZEOB Játékvár Óvoda   

Felhalmozási kiadás 100 000 Ft  

Fedezete:   

Tám.ért.műk.bev.nemzetiségi önk                       100 000 Ft  

   

5. SZEOB Játékvár Óvoda   

Dologi kiadás            1 250 000 Ft  

Fedezete:   

Tám.ért.műk.bev.Sztg            1 250 000 Ft  

   

6. 2016. évi pénzmaradvány igénybevétele   

SZEOB Játékvár Óvoda   

Személyi juttatás 1 557 377 Ft  

Munkaadót terh.j.   342 623 Ft  

Műk.tart.pm.elvonás 2 529 124 Ft  

SZEOB Tótágas bölcsőde   

Dologi kiadás 3 000 000 Ft  

Pm elvonás 3 805 852 Ft  

SZEOB Micimackó Óvoda   
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Dologi kiadás 371 824 Ft  

SZEOB Csillagvirág Óvoda   

Dologi kiadás 682 361 Ft  

Család- és Gyermekj.Kp   

Dologi kiadás 781 468 Ft  

Felhalmozási kiadás 617 049 Ft  

Műk.tart.pm elv. 6 486 888 Ft  

Városi Gondozási Központ   

Szociális étkeztetés   

Felhalmozási kiadás 2 000 000 Ft  

Hagyaték   

Felhalmozási kiadás 8 077 747 Ft  

Műk.tart. pm elv. 18 146 521 Ft  

Társulás   

Dologi kiadás 2 826 338 Ft  

Fedezete   

Pénzmaradvány igénybevétele 51 225 172 Ft  

   

7. Társulás   

Dologi kiadás 2 000 000 Ft  

Fedezete   

Tám. ért.műk.bev Sztg 2 000 000 Ft  

   

   

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás 2017. évi 

költségvetésének módosító határozatát megalkotni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi 

költségvetésről szóló 2/2017. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Társulási Tanács a 2017. évi költségvetés bevételi főösszegét 571 086 227,- Ft-ban 

állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 

55 818 706,-Ft-tal nőtt/. 

2. A Társulási Tanács a 2017. évi költségvetés kiadási főösszegét 571 086 227 ,- Ft-ban 

állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 

55 818 706,- Ft-tal nőtt./ 

3. 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, 2017. május 22. 

                                          Huszár Gábor 

                                                                                                        elnök 
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1. számú melléklet 

 

Határozat 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

2017. 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 2017. évi 

költségvetésének bevételi főösszege 

571 086 227 Ft 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi 

költségvetésének kiadási főösszege 

571 086 227 Ft 

 A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

2. Bevételi főösszeg forrásait a 1. 2. és 4.sz. melléklet tartalmazza 

Intézményi működési bevétel             43 326 898 Ft 

Támogatásértékű műk bevétel          470 854 157 Ft 

Pénzmaradvány                                   51 225 172 Ft 

Támogatásértékű felhalm. bevétel         5 680 000 Ft 

 

3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása 

1.2. és 3.sz. melléklet 

Személyi juttatások           323 801 028 Ft 

Munkaadót terhelő jár.        78 075 708 Ft 

Dologi kiadások                119 036 789 Ft 

Ellátottak pbeni                                  0 Ft 

Támért műk                          2 729 521 Ft 

Tartalék                                30 968 385 Ft 

  

4. Felhalmozási kiadások összesen 

1. ,2. és 3/a. sz. melléklet 

   16 474 796 Ft 

 

5. A határozat egyebekben változatlan 
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 Ikt.szám: 1796-1/2017. 

 

 

 

2016. ÉVI ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

 

 

A.) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 

 

aa) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 

 

2016. évben Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás belső ellenőrzési 

tevékenységét 1 fő belső ellenőr köztisztviselői munkakörben látta el.  

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi ellenőrzési terve a költségvetési 

szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.  

Az éves ellenőrzési terv kockázati tényezők felmérésén, kockázatelemzésen alapult, melynek 

során a kockázatokat súlyozták.  

A tervezett ellenőrzések döntően a magas és közepes kockázatú területekre irányultak, ezáltal 

átfogó képet adtak az adott terület működéséről, feltárva az ott rejlő hibákat, hiányosságokat, 

mindezzel hozzájárulva a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzéshez.  

Az ellenőrizendő témák kiválasztásában meghatározó szerepet játszottak az irodavezetők által 

összeállított ellenőrzési javaslatok, a jegyzők, a polgármesterek javaslatai, valamint a korábbi 

ellenőrzések tapasztalatai. A terv összeállítása során a fő cél az volt, hogy az év folyamán az 

önkormányzati tevékenység minden olyan területére kiterjedjenek az ellenőrzések, melyek 

nem kerültek még ellenőrzés alá.  

A 2016. évre vonatkozó tervezési munka minősége utólag megfelelően minősíthető.  

 

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 

A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítését és az ellenőrzések összesítését a 2. 

sz. és 3. sz. melléklet tartalmazza.   

 

Elmaradt ellenőrzések 

Elmaradt ellenőrzés nem volt, a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervből 2 ellenőrzés 

lezárása húzódott át 2017. évre, mivel a belső ellenőr szülési szabadságra ment és a 

helyettesítése nem volt azonnal megoldott. 

 

Soron kívüli ellenőrzések 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnál 2016. évben egy soron kívüli 

(pénzügyi) ellenőrzés lefolytatására került sor. 

 

 

Terven felüli ellenőrzések 
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Terven felüli ellenőrzés lefolytatására 2016. évben nem került sor. 

 

 

ab) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 

 

A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás esetében a belső ellenőrzési tevékenységet 

egy fő függetlenített, főállású belső ellenőr köztisztviselői jogviszonyban látja el (1. sz. 

melléklet).  

 

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok sikeresek-e, melyek a főbb problémák, akadályok 

az állások betöltésénél 

2016. év folyamán a belső ellenőri állás betöltésére egy  pályázat került kiírásra, mivel a belső 

ellenőr 2016. június 01. napjától gyermekvállalás miatt szülési szabadságra ment. A kiírásra 

egy pályázat érkezett, az új belső ellenőr a  tevékenységet 2016. július 01. napjától látja el.   

 

A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata 

 Belső ellenőr (2016.01.01.-2016.05.31.) 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre a 28/2011. (VIII.3.) NGM 

rendelet 1/A. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezik [közgazdász-főiskolai diploma (SZE-JGK); igazgatásszervező-

főiskolai diploma (BCE-KIK)].  

A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A. § (1) bekezdés szerinti kétéves gyakorlattal 

ugyancsak rendelkezik, melyet belső ellenőri munkakörben töltött (2005. október 3-tól).  

 Belső ellenőr (2016.07.01.-2016.12.31.) 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal jelenlegi belső ellenőre a 28/2011. (VIII.3.) 

NGM rendelet 1/A. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezik ( igazgatásszervező-főiskolai diploma).  

A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A. § (1) bekezdés szerinti kétéves költségvetési szerv 

tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlattal szintén rendelkezik. 

  

A belső ellenőrök képzései 

 

1. Belső ellenőr (2016.01.01.-2016.05.31.) 

 

Szakmai képzés 

A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásainak megfelelő szakmai továbbképzésen  

(ÁBPE-I) már 2009. év végén részt vett. 2010. év elején történt meg nyilvántartásba vétele is 

(regisztrációs száma: 5112869). 2011., 2013., 2015. évben a fentiekben említett rendelet 

előírásainak megfelelően az ÁBPE-II. szakmai továbbképzéseken is részt vett.  

2014. évben egy alkalommal vett részt szakmai jellegű konferencián (Szabályzatok az 

államháztartásban 2014.). 

 

Idegen nyelvi képzés 

Német középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik. Magánúton, illetve 

önképzés keretében fejleszti ezen a téren tudását.  

 

Informatikai képzés 

Informatikai képzésen 2016. évben nem vett részt. 
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Egyéb (pl.: kommunikációs, vezetési képzések) 

Ilyen jellegű képzésen sem vett részt 2016. évben a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal belső ellenőre.  

 

2. Belső ellenőr (2016.07. 01.-2016.12.31.)  

 

Szakmai képzés 

A belső ellenőr nyilvántartásba vétele 2016. május 06. napján megtörtént, nyilvántartási 

száma: 5115545. A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásainak megfelelően az ÁBPE-I 

szakmai továbbképzést 2017. év végéig kell teljesítenie, a bejelentkezés az oktatásra már 

megtörtént, melynek várható időpontja 2017. május hó. 

 

Idegen nyelvi képzés 

Német felsőfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik. Magánúton, illetve önképzés 

keretében fejleszti ezen a téren tudását.  

 

Informatikai képzés 

2016. évben a PROBONO továbbképzési program keretében Elektronikus 

információbiztonsági oktatás e-learning kurzus elvégzése. 

 

Egyéb (pl.: kommunikációs, vezetési képzések) 

2016. évben a PROBONO továbbképzési program keretében Költségvetési szervek 

ellenőrzése című és Közbeszerzés című e-learning kurzusok elvégzése.  

 

A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnál belső ellenőrzést végző személy 2016. 

évi tevékenységét a munkaszervezet vezetőjének közvetlenül alárendelve végezte. 

Funkcionális függetlensége biztosított volt.  

Tevékenysége ellenőrzési célokra terjedt ki, más tevékenység végrehajtásába nem került 

bevonásra. Tevékenységének tervezése, ellenőrzési programjának végrehajtása, a módszerek 

kiválasztása során önállóan, befolyástól mentesen járt el. A megállapításokat, 

következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentéseit ugyancsak befolyástól 

mentesen állította össze.  

 

Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés 

akadályai 

A Társulásnál belső ellenőrzést végző személy ellenőrzései során jogosult volt az ellenőrzött 

szervezeti egység helyiségeibe belépni, az ellenőrzései tárgyához kapcsolódó iratokba, 

dokumentumokba, elektronikus adathordozókon tárolt adatokba betekinteni, azokról 

másolatot készíteni. Az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjétől illetve alkalmazottaitól 

információt kérhetett. 

 

Összeférhetetlenségi esetek 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnál belső ellenőrzést végző személlyel 

2016. évben összeférhetetlenség nem állt fenn, ezért valamennyi ellenőrzésben részt vett.  

 

 

 

 

Az ellenőrzési jelentések általános minősége 
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Az ellenőrzési jelentések megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, a belső ellenőrzésre 

vonatkozó standardoknak, a pénzügyminiszter által kiadott útmutatóknak, valamint a Belső 

ellenőrzési kézikönyvben foglaltaknak. 

A Társulásnál belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzési jelentéseiben foglaltakat 

megfelelő dokumentumok (munkalapok, jegyzőkönyvek stb.) használatával alátámasztotta, 

továbbá törekedett a bizonyosság minél nagyobb fokának elérésére a megállapítások 

tekintetében.  

Az ellenőrzési jelentések általános minősége jónak mondható, azok több esetben érdemi 

javaslatokat, ajánlásokat tartalmaznak. A megállapítások magas elfogadottságot mutatnak, 

hiszen az érintett területek vezetői a felmerült észrevételeket, javaslatokat a belső ellenőrzési 

jelentésekhez csatolt megismerési záradék alapján maradéktalanul elfogadták.  

A javaslatok alapján a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetését szolgáló intézkedések 

(intézkedési terv konkrét feladat, felelős és határidő megjelölésével) megtörténtek.  

 

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 

A belső ellenőr tevékenységének végrehajtását 2016. évben semmilyen tényező nem 

akadályozta. Technikai feltételei megfelelőek, saját számítógéppel, korlátlan internet 

hozzáféréssel rendelkezik, valamint nyomtatási, fénymásolási lehetőségei is adottak. A 

jogszabályok változásáról a közlönyökben, illetve interneten (Nemzeti Jogszabálytár) 

keresztül tájékozódik. 

 

Az ellenőrzések nyilvántartása 

Az előírásoknak megfelelő nyilvántartást a Társulásnál belső ellenőrzést végző személy 

vezeti, amely a jogszabályban meghatározott elemeket tartalmazza valamennyi jelentésre 

vonatkozóan. A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásokat a Belső ellenőrzési kézikönyv 

is tartalmazza.  

Ugyancsak a belső ellenőr gondoskodik ellenőrzési dokumentumainak rendszerezéséről, 

gyűjtéséről, továbbá megőrzéséről és biztonságos tárolásáról. Az adott ellenőrzésre vonatkozó 

iratokat iktatószámmal látja el, melynek egy példánya az irattárban kerül elhelyezésre, másik 

példánya azon ellenőrzött szerv vezetőjénél, amelyre vonatkozóan a jelentés megállapításokat, 

következtetéseket, javaslatokat tartalmaz, egy másolati példánya pedig a belső ellenőrnél 

kerül lefűzésre. A végrehajtott ellenőrzések és megtett intézkedések dokumentumai 

elektronikus és papíralapú formában egyaránt megőrzésre kerülnek. 

 

Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai 

A 2016. évben lefolytatott ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai 

a 4. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra.  

 

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett 

jelentések száma és rövid összefoglalása 

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság egy ellenőrzés esetében sem 

volt. 

 

 

 

 

 

ac) A tanácsadó tevékenység bemutatása 
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Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnál belső ellenőrzést végző személy 2016. 

évben tanácsadó tevékenységet egy alkalommal sem végzett.  

 

 

B.) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok 

alapján az alábbiak szerint 

 

ba) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 

hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb 

javaslatok 

 

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és 

eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok a 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti „NYILATKOZAT”-ban kerülnek 

bemutatásra.  

 

bb) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 

 

A belső kontrollrendszer öt eleme a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 

szerinti „NYILATKOZAT”-ban került értékelésre. 

 

 

C.) Az intézkedési tervek megvalósítása 

 

Az ellenőrzést követő szükséges intézkedések végrehajtására vonatkozó intézkedési tervek a 

konkrét feladat, felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével készültek, s 

ezáltal véget vetettek a nem megfelelő működésnek és hozzájárultak a hatékonyabb, 

eredményesebb és gazdaságosabb működéshez. 

 

 

Szentgotthárd, 2017. március 24.   

 

 

 

Készítette: 

 

 Kern Henrietta 

 belső ellenőr 
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E L Ő T E R J E SZ T É S 

a Társulási Tanács 2017. május 30–i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadása 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 89.§-ában foglaltak szerint 

elkészítettük Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének 

számszaki beszámolóját, mely a 2016. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül 

bemutatásra. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése 

alapján a Társulási Tanács elnöke a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig 

terjeszti a Társulási Tanács elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet.  

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a 

Társulási Tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni a Társulás összes bevételét, kiadását, 

pénzeszközének változását; a Társulás összevont költségvetési mérlegét, adósság állományát; 

vagyonkimutatását; a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban 

és összesítve; valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.  

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése alapján „Az államháztartás 

önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az 

irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - 

szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.” 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (5) bekezdése szerint az 

államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító 

szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható 

összegéről.  

 

A)     Társulási feladatellátás általános értékelése 

B)     Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi számviteli beszámolójának 

értékelése 

C)     Intézmények 2016. évi gazdálkodásának elemzése 

 

 

A. A TÁRSULÁSI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE 

 

A Társulás 2016. évi tevékenységében a Társulás törekedett a hatékony működésre, a 

kialakított közszolgáltatási feladatellátásokat takarékos gazdálkodással biztosította a közös 

érdekek alapján. A Társulás 2016. évi költségvetési gazdálkodása keretében ellátta a Társulási 

megállapodásban vállalt feladatokat: 

- köznevelési feladat: óvodai nevelés 

- szociális alapszolgáltatások közül:  

 családsegítés,  

 házi segítségnyújtás,  

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

 támogató szolgálat 

 közösségi pszichiátria 

- gyermekjóléti szolgáltatás 
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- belső ellenőrzés 

A Társulás intézményfenntartóként és szervező tevékenységével egyaránt végzett 

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

Társulás: 

 

 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne: 

- Tótágas Bölcsőde intézményegység 

- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül: 

 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd) 

 Micimackó Tagóvoda (Magyarlak) 

 Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek) 

 Városi Gondozási Központ 

 Család- és Gyermekjóléti Központ 

 

Köznevelési feladat ellátása: 

Ennek keretében az óvodai nevelést látja el a Társulás. A Társulás e feladatot a fenntartása 

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

 

Szociális alapszolgáltatási feladatok: 

A szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi 

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

intézmény biztosítja, kistérségi működési területtel.  

A családsegítést szintén a kistérséghez tartozó valamennyi településen ellátja a Társulás 

intézménye, a Család- és Gyermekjóléti Központ. 

 

Gyermekjóléti alapellátási feladatok: 

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

település számára intézmény fenntartásával (Család- és Gyermekjóléti Központ, SZEOB 

Tótágas Bölcsőde). 

 

Belső ellenőrzés: 

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

munkaszervezetbe (Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd) integrálva egy fő belső 

ellenőr foglalkoztatásával.  

 

Éves belső ellenőrzési jelentés 

A 2016. évi Éves ellenőrzési jelentés a jelen előterjesztés 13. számú mellékleteként olvasható. 

A mellékletben szereplő jelentés a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-ában előírtak 

szerinti éves ellenőrzési jelentés – melynek elfogadását javasoljuk Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa számára.  

 

 

B. / A TÁRSULÁS 2016. ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJÁNAK 

ÉRTÉKELÉSE 

 

 

 Bevételi források és azok teljesítése 

 

Költségvetés módosított előirányzata:  540 181 923 Ft 

Teljesítés (forgalmi bevétel nélkül):     537 872 114 Ft 
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Teljesítés % (forgalmi bevétel nélkül) 99,6 % 

Központilag szabályozott bevételeket Szentgotthárd Város Önkormányzata kapta. 

   

Működési bevételek:    

- Intézményi működési bevételek:  65 347 980 Ft 

A bevételek jelentős részét az élelmezést nyújtó, valamint szociális-bölcsődei szolgáltatást 

nyújtó intézmény térítési díj bevételéből származik. 

A bevételi teljesítés:   97,1 %. 

    

Támogatásértékű bevételek: 396 778 524 Ft 

 

-  Működési célú támogatásértékű bevétel: 387 260 972 Ft 

- Felhalmozási célú támogatásértékű bev.:      9 517 552 Ft 

Működési célú átvett peszk:     0 Ft 

- Pénzforgalom nélküli bevételek:             75 745 610 Ft 

 

 Kiadások alakulása 

 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előir. 

Teljesítés Teljesítés 

% 

Összes kiadás 467 161 000 540 181 923 486 646 942 90,1 

Összes kiadásból: 

- működési kiadás + 

tartalék+pmaradv 

 

460 777 000 

 

503 952 024 

 

467 097 493 

 

92,7 

Megoszlási arány % 98,6 93,3 96  

Beruházás + felújítás 6 384 000 32 679 636 19 549 449 59,8 

Megoszlási arány % 1,4 6,7 4  

 

(forgalmi kiadás nélkül)   

 

Működési kiadások (e/Ft) 

 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előir. 

Teljesítés Teljesítés  

 

-személyi juttatás 

-munkaadót terhelő 

járulék 

 

269 884 000 

80 738 000 

 

290 259 682 

85 739 320 

 

277 117 422 

80 571 751 

 

95,5 

94 

Személyi jutt. + 

munkaadót terh. jár. 

megoszlás % 

 

76,1 

 

74,6 

 

76,6 

 

Dologi kiadás 108 322 000 114 956 816 96 412 114  83,9 

Dologi kiadás megoszlás 

% 

23,5 22,8 20,6  

Ellátottak pénzbeni jutt.     

Ellátottak pénzbeni jutt. 

megoszlás % 

    

Spec. célú támogatás 1 833 000 12 996 206 12 996 206 100 

Spec. célú tám. megoszl. 0,4 2,6 2,8  
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% 

 

(Fentiek a pénzmaradványt, tartalékot nem tartalmazzák.) 

 

A Társulási költségvetés összkiadásainak teljesítése 90,1% ezen belül a működési kiadások 

teljesítése 92,7%. 

 

 A Társulás vagyonának alakulása 

 

Vagyonmérleg adatok 2016. 

év 

Nyitó állomány Záró 

állomány 

          Változás 

növekedés      csökkenés        

Eszközök: 

A Befektetett eszközök: 

 

 

 

 

  

A/I. Immateriális javak 228 099 181 532  46 567 

A/II/1.Ingatlanok 4 589 563 4 463 702  125 861 

 A/II/2.Gépek, berendezések, 

járművek 

5 278 789 14 920 353 9 641 564  

   A/II/4.Beruházások, felújítás     

   A/II/5.Tárgyi eszköz 

értékhelyesbítése 

    

A/II. Tárgyi eszközök össz. 9 868 352 19 384 055 9 515 703  

A)Nemzeti vagyonba tartozó 

befektetett eszk. Össz. 

10 096 451 19 565 587 9 469 136  

 C/III. Forintszámlák 93 516 514 51 225 172  42 291 342 

C/III/1 Kincstáron kívüli 

forintszámlák 

    

C. Pénzeszközök összesen 93 516 514 51 225 172  42 291 342 

D/I .Ktsv-i évben esedékes 

követelések 

672 000 1 195 897 523 897  

D/II. Ktsv-i évet követően 

esedékes követelések 

3 486 000   3 486 000 

D/III.Követelés jellegű sajátos 

elsz. 

25   25 

D) Követelések 4 158 025 1 195 897  2 962 128 

E) Egyéb sajátos eszközoldali 

elsz. 

 640 000 640 000  

F) Aktív időbeli 

elhatárolások 

    

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 107 770 990 72 626 656  35 144 334 

G/I. Nemzeti vagyon 

induláskori értéke 

520 721 322 520 721 322   

G/II. Nemzeti vagyon 

változásai 

    

G/III. Egyéb eszközök 

induláskori értéke 

64 912 068 64 912 068   

G/IV. Felhalmozott eredmény -528 018 769 - 527 140 972  877 797 

G/V. Eszközök 

értékhelyesbítésének forrása 
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G/VI. Mérleg szerinti 

eredmény 

877 797 -14 248 259  13 370 462 

G) Saját tőke 58 492 418 44 244 159  14 248 259 

H/I. Ktsv-i évben esedékes 

kötelezettségek 

4 031 000   4 031 000 

H/II. Ktsv-i évet követően 

esedékes kötelezettség 

    

H/III. Kötelezettség jellegű 

sajátos elszámolások 

17 770 929   17 770 929 

H) Kötelezettségek 21 801 929   21 801 929 

J) Passzív időbeli 

elhatárolások 

27 476 643 28 382 497 905 854  

Források összesen 107 770 990 72 626 656  35 144 334 

 

  

Maradvány elszámolása 

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

kiadási megtakarításból jelentkező maradványból (számlaegyenleg) a rendező tételeket 

(forgalmi kiadás-bevétel) átvezettük. 

A maradvány egy része az elmaradt, illetve a későbbi időpontban esedékes, áthúzódó 

kifizetésekből tevődik össze, így a pénzmaradvány egy része kötelezettséggel terhelt. Szintén 

itt jelentkezik az intézmények zárolási, valamint forgalmi tételeinek összege. 

 

A Társulás maradványa az alábbiak szerint alakul: 

Összes maradvány:   Ft 

Intézmény pénzkészlet 

2016.decem

ber 31-én 

elvonás 

(rezsi) 

önk.tám.csö

kk.fel elm 

felhasznál

ható 

pénzmarad

vány 

Szentgotthárdi Egyesített Óvodák 

és Bölcsőde 

   

Játékvár Óvoda 4 429 124 2 529 124 1 900 000 

Tótágas Bölcsőde 6 805 852 3 805 852 3 000  000 

Micimackó Tagóvoda 371 824  371 824 

Csillagvirág Tagóvoda 682 361  682 361 

Városi Gondozási Központ 28 224 268 -18 146 521 10 077 747 

Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

7 885 405 -6 486 888 1 398 517 

Társulás 2 826 338  2 826 338 

 

A Társulás 2016. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek és az 

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

A Társulásnak 2016. december 31-én hitelállománya nem volt. A rendelkezésünkre bocsátott 

támogatással igyekeztünk a leghatékonyabban gazdálkodni – figyelembe véve a 

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

maradéktalanul rendelkezésre álljanak. 

 

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

elfogadni szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról 

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

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. 

sz. határozatának végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik: 

 

1) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás a 2016. évi költségvetésének  

- kiadási főösszegét 540 181 923 Ft-ban, azaz ötszáznegyvenmillió 

egyszáznyolcvanegy ezer kilencszázhuszonhárom forintban, 

- bevételi főösszegét 540 181 923 Ft-ban, azaz egyszáznyolcvanegy ezer 

kilencszázhuszonhárom forintban állapítja meg. 

 

2) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadásáról az összevont 

mérlegadatait az 1-2. melléklet tartalmazza. 

 

3)  A 2016. évi költségvetés bevételei az alábbiak:   

 eredeti bevételi előirányzat:      467 161 000 Ft, 

 módosított bevételi előirányzat:  540 181 923 Ft, 

 bevételi teljesítés:         537 872 114 Ft.  

          

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

e/Ft 

Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 

Működési bevételek 44 759 000 67 306 034 65 347980 

Felhalmozási 

bevételek 

 2 700 000 2 700 000 

Támogatás értékű 

bevétel 

416 018 000 387 612 727 387 260 972 

Tám.ért.felhalm.bv 6 384 000 6 817 552 6 817 552 

Pénzmaradvány  75 745 610 75 745 610 

 

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

 

6) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének kiadási 

főösszege: 

eredeti kiadási előirányzat:     467 161 000 Ft, 

módosított kiadási előirányzat:  540 181 923 Ft, 

kiadási teljesítés:      486 646 942 Ft.  

 

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

e/Ft 

Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 

Személyi juttatás 269 884 000 290 259 682 277 117 422 

Munkaadót terhelő 

jár. 

80 738 000 85 739 320 80 571 751 

Dologi kiadások 108 322 000 114 956 816 96 412 114 
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Ellátottak pénzbeni 

jutt. 

   

Spec. célú támogatás 1 833 000 12 996 206 12 996 206 

Felhalmozási kiadás 6 384 000 32 679 636 19 549 449 

Felújítási kiadás    

Tartalék  3 550 263  

 

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

tartalmazzák. 

 

9) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. december 31-i állapot szerinti 

vagyona a 7. melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok 

alapján a következő: 

 Eszközök: 72 626 656 Ft 

 Források: 72 626 656 Ft. 

 

10) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi felhasználható 

pénzmaradványa: 

   

                 Összes felhasználható pénzmaradvány:  20 256 787 Ft  

 

11) A felhasználható pénzmaradvány Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

költségvetési szerveiként az 6. melléklet szerinti részletezettséggel az alábbi: 

 

Intézmény Felhasználható pénzmaradvány (e/Ft) 

működési felhalmozási összesen 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde 

5 954 185 0 5 954 185 

Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat 1 398 517 0 1 398 517 

Városi Gondozási Központ 10 077 747 0 10 077 747 

Társulás 2 826 338 0 2 826 338 

Pénzmaradvány összesen: 20 256 787 0 20 256 787 

 

12) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi vagyon kimutatása a 7. 

melléklet szerinti.  

13) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi létszámkerete a 8. melléklet 

szerinti.  

14) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi közvetett támogatásait a 9. 

melléklet, hitelteher bemutatását 10. melléklet, a többéves kihatással járó kötelezettségeit a 

12. melléklet tartalmazza. 

15) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi pénzkészlet változásai a 11. 

melléklet szerinti. 

16) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi egyszerűsített beszámolóját 

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

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

közzé kell tenni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 
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17) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi éves 

ellenőrzési jelentést az Előterjesztés 13. számú melléklete szerint megismerte, az abban 

leírtakat elfogadja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt munkaszervezet vezető 

 

Szentgotthárd, 2017. április 10. 

 

                                                                                                        Huszár Gábor 

                     Társulási Tanács elnöke  

 

 

NYILATKOZAT 

(370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerint) 

 

A) Alulírott Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

(9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett 

költségvetési szervnél – Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás - gondoskodtam a 

belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. 

Gondoskodtam: 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

- az intézményi számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, 

átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó 

kiadásokat és bevételeket, 

- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére 

és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a 

hazai és közösségi szabályoknak, 

- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a 

vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő 

eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni 

tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül 

folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem 

eleget: 

Kontrollkörnyezet: 
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Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és 

működtettem. Az alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben, 

belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettem.  

Aktualizálásra került a SZMSZ a jogszabályi változások eredményeként bekövetkezett 

változásoknak megfelelően. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok tartalmát az érintettek 

megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.  

Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú 

munkavégzés lehetősége biztosított volt. 

A teljesítményértékelés keretében az egyes dolgozóknál az erkölcsi elismerés biztosított, ill. 

szükség szerint a fejlesztendő területek megismerhetők voltak. 

Kockázat értékelés: 

A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves 

működésben. Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és 

alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt. 

Kontrolltevékenységek: 

A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket 

szerveztem, a Képviselő-testület döntése alapján működtetett negyedéves 

kontrollmegbeszéléseken az irányítás alá tartozó költségvetési szervekkel a magas kockázatú 

területekre – jogszabályi-, szervezeti-, személyi-, változások, pályázati támogatások 

felhasználása, közbeszerzési eljárások - vonatkozó egyeztetések megtörténtek. Mindennek 

következtében a felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni A pénzügyi 

folyamatokban a FEUVE jól működött. A folyamatokban törekedtünk a megfelelő 

dokumentáltság biztosítására. 

Információ és kommunikáció: 

Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások, 

vezetői megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések, 

apparátusi értekezletek útján biztosítottam.  

A Hivatalon belül működő belső információs rendszer mindenki számára hozzáférhető volt, a 

gyors információáramlást – oda-vissza – biztosította.  

Monitoring: 

A működés során a hatóságok-, külső szervek (Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár, 

Pályázati forrásokat kezelő Irányító hatóságok) ellenőrzése, a könyvvizsgáló, a belső 

ellenőrzés, és a FEUVE révén biztosított volt szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes 

vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben határoztam meg az elvégzendő 

feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv – Képviselő-testület - felé teljesített szakmai és 

pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről. 

Az egyes szervezeti egységek vezetői heti rendszerességgel számoltak be az irányításuk alá 

tartozó egység munkájáról.  

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területei igényelnek fejlesztést: 

Továbbra is kiemelten fontos feladat a kontrolltevékenységek körében az információs 

technológiai kontrolltevékenységek fejlesztése, mind az általános kontrollok, mind az 

alkalmazási kontrollok területén. Az általános kontrollok körében a hozzáférési-, az 

alkalmazási szoftverek fejlesztési-, karbantartási-, a rendszer szoftver kontrollok, a 

feladatkörök elhatárolása és a folyamatos szerviz területein szükséges biztonságosabb, 

ellenőrzöttebb működés. Az alkalmazási kontrollok esetében olyan struktúrák, és eljárások 

kialakítása szükséges, amelyek az egyes számítógépes alkalmazások biztonságos működését-, 

működtetését teremtik meg. 

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a 

tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen – 

nem 
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Kelt: Szentgotthárd, 2017. április 20. 

P. H. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt  

          Jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2017. május 30-i ülésére 

 

Tárgy: A Városi Gondozási Központ Szakmai Program mellékleteinek módosítása 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Városi Gondozási Központ intézményvezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt 

Társulási Tanácshoz (1. sz. Melléklet). A csatolt melléklet alapján az intézmény 2015-ben 

elfogadott Szakmai Program mellékleteinek módosítása szükséges. 

 

2016. január 1-jei hatálybalépéssel átalakult a házi segítségnyújtás szakmai tartalma és két 

tevékenységi kör került kialakításra: szociális segítés és személyi gondozás. Az egyes 

szociális és gyerrmekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXVI.  

törvény alapján házi segítségnyújtás esetén a megállapodást szociális segítésre vagy személyi 

gondozásra kell megkötni. Mindez a normatív állami támogatás igénylése és elszámolása 

szempontjából fontos. (A szociális segítés fajlagos összege: 25.000,- Ft/fő. A személyi 

gondozás fajlagos összege 201.000,- Ft/fő, társulási feladatellátás esetén az összeg 273.000,- 

Ft/fő.) 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az intézmény Szakmai Program Mellékletének 

módosításait elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Városi Gondozási 

Központ Szakmai Program mellékleteinek módosítását az Előterjesztés 1. számú mellékletben 

foglaltak szerint jóváhagyja.  

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor elnök 

     Fábián Béláné intézményvezető 
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Szentgotthárd, 2017. május 22. 

 

 

                                         Huszár Gábor 

                          elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 1. 

Tel.: 94/554-168, 554-169. 

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

 

Üsz.: 109-1/2017. 

       Tárgy: Szakmai program módosításának  

       jóváhagyási kérelme 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsa 

Szentgotthárd 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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Széll Kálmán tér 11. 

 

 

Tisztelt Cím! 

 

 

A csatolt melléklet alapján kérem az Étkeztetés és Házi segítségnyújtás Szakmai 

Programja – 2016. 1. számú módosítását jóváhagyás céljából a fenntartó elé terjeszteni. 

 

Étkeztetés és Házi segítségnyújtás Szakmai Programja – 2016. mellékletének 1. 

számú módosítása 

 

Eredeti: 

3.1. sz. melléklet – Megállapodások 

3.1.2. sz. melléklet – Megállapodás házi segítségnyújtás igénybevételére 

Módosított: 

3.1. sz. melléklet – Megállapodások 

3.1.2./A. sz. melléklet – Megállapodás házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi 

gondozás igénybevételére 

3.1.2./B. sz. melléklet – Megállapodás házi segítségnyújtás keretében nyújtott szociális 

segítés igénybevételére 

 

A szakmai program mellékletét képező megállapodás módosításának indoka: 

2016. január 1-jei hatálybalépéssel átalakult a házi segítségnyújtás szakmai tartalma és két 

tevékenységi kör került kialakításra: szociális segítés és személyi gondozás. Az egyes 

szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXVI. 

törvény 3.§. (2) bekezdése alapján: 

(2) Az Szt. 63.§-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Házi segítségnyújtás esetén a 94/C. §. (1) bekezdése szerinti megállapodást 

szociális segítésre vagy személyi gondozásra kell megkötni.” 

Ennek a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvény 2. 

számú melléklete szerinti házi segítségnyújtásra vonatkozó differenciált normatív állami 

támogatás igénylése és elszámolása szempontjából van jelentősége. 

A szociális segítés fajlagos összege: 25.000 Ft/fő. 
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A támogatás a Szoctv. 63. § (3) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai 

szabályok alapján biztosított szociális segítés keretében kizárólag szociális segítésre 

megállapodást kötött ellátottak után jár. 

A személyi gondozás fajlagos összege: 210.000 Ft/fő. 

Társulási feladatellátás esetén az összeg: 273.000 Ft/fő. 

A támogatás a Szoctv. 63. § (4) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai 

szabályok alapján biztosított személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra 

megállapodást kötött ellátottak után jár. 

 

 

Szentgotthárd, 2017. május 16. 

 

 

 

     Tisztelettel: 

 

 

             Fábián Béláné 

                intézményvezető 
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3.1.2. sz. melléklet – Házi segítségnyújtás Megállapodás                 Eredeti 

 

 

Városi Gondozási Központ    Nyilvántartási sz: ………….. 

9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 1. 

Tel.: 94/554-168, 554-169 

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

M E G Á L L A P O D Á S  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény alapszolgáltatásáról 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu


 24 

 

amely egyrészről létrejött a Városi Gondozási Központ (9970 Szentgotthárd, Arany J .u. 1.), 

képviseletében eljár Fábián Béláné intézményvezető, mint ellátást nyújtó szociális 

szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről 

 

a./ mint az ellátást igénybe vevő 

 

b./ mint az ellátást igénybe 

vevő törvényes képviselője 

 

- név:  - név:  

- leánykori név: - leánykori név:  

- születési hely:    - születési hely:  

- születés időpontja:. - születés időpontja:  

- anyja neve :  

 
- anyja neve:  

- lakcíme: 

- tart. helye:  
- lakcíme: 

- személyi ig. sz.  - személyi ig. sz.:  

- TAJ szám:   - telefonszám:  

- telefonszám:  - mobilszám:  

- nyugd. Törzsszáma :   

- legközelebbi hozzátartozó elérhetősége:  

 

     

 

 

 

 

mint ellátást igénybe vevő között házi segítségnyújtás keretén belül történő segítési,  

gondozási-ápolási szolgáltatás igénybevételére, az alábbiak szerint. 

 

Az intézmény házi segítségnyújtás keretében szociális segítést és / vagy személyi gondozást 

biztosít: 

  a Városi Gondozási Központ intézményvezetője és a háziorvos szakvéleménye által 

megállapított gondozási szükséglet alapján   

Megállapított gondozási szükséglet:  ….… óra / nap, de az ellátott igénye, szociális 

helyzete és szóbeli tájékoztatása alapján, a megállapított gondozási szükségletnél 

esetlegesen kevesebb napi/összevontan heti óraszám is igénybe vehető    
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1. A házi segítségnyújtás igénybevételének kezdő időpontja:    

 

2. A házi segítségnyújtás biztosításának időtartama: 

 határozatlan időtartamra 

 határozott időtartamra: 

3. A házi segítségnyújtás formája: A szolgáltatást az igénybevevő önálló életvitelének 

fenntartása érdekében – fizikai, egészségügyi, mentális, szociális szükségleteinek 

megfelelően az igénybevevő lakásán a Gondozási Központ, hivatásos szociális gondozó 

által biztosítja. 

 

4.  A házi segítségnyújtás módja: A házi segítségnyújtás keretében az intézmény az alábbi 

tevékenységeket nyújtja: 

 

 

 Szociális segítés 

(melyhez az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség nélkül is ellátható 

tevékenységek tartoznak) 

 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 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. 
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 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). 

  

Az intézmény a felsoroltak közül az egyéni szükségleteknek megfelelően a gondozási 

tervben szabályozott módon biztosítja a házi segítségnyújtást. 

 

5. A házi segítségnyújtás alapszolgáltatásért az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról 114.§-a, 116.§-a, valamint Szentgotthárd  és Térsége 

Önkormányzati Társulásának ……………számú Társulási Tanácsi határozata alapján 

térítési díjat kell fizetni. 

 

6. Az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg, évente legfeljebb két alkalommal. 

 

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjai:  

 Szociális segítés intézményi térítési díja :  ……………………Ft/óra 

 Személyi gondozás intézményi térítési díja :  ……………………Ft/óra 

 

Az egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  ………………..- .Ft 
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A fizetendő személyi térítési díj összegéről és azok változásairól a Gondozási Központ 

Vezetője a szolgáltatás biztosításának megkezdése előtt írásban értesíti az ellátottat, vagy 

a térítési díj fizetésére kötelezett személyt. 

 

Az Ön által házi segítségnyújtás keretében igénybevett : 

 

 Szociális segítés személyi térítési díja : ……………………Ft/óra 

 Személyi gondozás személyi térítési díja ………………………ft/óra 

                    

 

A személyi térítési díj fizetése utólag történik, készpénzfizetési számla ellenében az 

intézmény által meghatározott napokon, a tárgyhót követő hó 10-ig. 

Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézmény 

vezetője 15 napos határidő megjelölésével a befizetésre kötelezett személyt írásban 

felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a megjelölt határidőre nem történik meg 

a befizetés teljesítése, ismételt írásban történő felszólítás kerül kiküldésre. Amennyiben 

ezek után is eredménytelen a felhívás, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét 

és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, majd negyedévenként tájékoztatja erről a 

fenntartót. 

7. Az intézményi jogviszony megszűnik: 

 határozott idejű gondozási kérelem esetén a megjelölt időtartam lejártával, 

 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

 a jogosult halálával, 

 a jogosultnak, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezése alapján a megegyezés 

szerinti időpontban, 

 ha a jogosult más személyes gondoskodást nyújtó ellátást kér, 

 ha az ellátás nem indokolt, 

 a jogosult együttműködő magatartása hiányában, 

 ha a jogosult nem tesz eleget személyi térítési díj fizetési kötelezettségének, a Szoc. tv. 

102. §-a szerint 

 Jelen megállapodásnak a szociális törvényben szabályozottak alapján történő 

felmondásával 

 

A megállapodást az ellátást nyújtó írásban az alábbi esetekben jogosult felmondani: 

a) ha az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további 

intézményi elhelyezési nem indokolt, 

b) ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési 

díj-fizetési kötelezettségének – a Szoc. tv. 102. § szerint – nem tesz eleget. 

 

Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj-

fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ha 
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a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó 

napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és 

b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 

 

Ha az ellátott, a tőrvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, 

jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj 

megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az 

intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az 

intézményvezető a jövedelemvizsgálatot a Szoc. tv. szabályai szerint lefolytatja, és a 

személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg. 

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a 

rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását, őt – a jelen pontban írtak tekintetében – úgy 

kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj 

megfizetését. 

 

Ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat 

megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon 

belül a fenntartóhoz fordulhat. 

Bíróságtól kérhető a fenntartói döntés jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott, 

a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vitatja. 

 

Az ellátást nyújtó által közölt felmondás esetén a felmondási idő 15 nap. 

 

Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy által között 

felmondás esetén a felmondási idő mértéke az ellátott, a törvényes képviselője vagy a 

térítési díjat megfizető személy által a felmondásban megjelölt időtartam. Amennyiben a 

felmondásban a felmondási idő mértéke nem kerül feltűntetésre, úgy a felmondási idő 

mértéke 15 nap. 

 

8. A szolgáltatást nyújtó intézmény tájékoztatta az ellátást igénybe vevőt és hozzátartozóját: 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 

azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/20006. ( XI.20.) Korm. rendelet 

13/B.-13/I. §-a értelmében az ellátottak szóbeli és a  megállapodáson keresztül írásbeli 

tájékoztatása megtörténik arra vonatkozóan, hogy személyes adataik az igénybevevői 

nyilvántartás elektronikus adatbázisában is rögzítésre kerülnek. 

 panaszjog gyakorlásának módjáról, valamint arról, hogy megismerheti az intézmény 

által vezetett nyilvántartásokat, 

 arról, hogy az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni az ellátottat és 

az általa megjelölt hozzátartozóját, az igénybe vevő állapotáról, annak lényeges 

változásairól. 
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9. A jogosult és hozzátartozója köteles nyilatkozni: 

 hitelt érdemlő dokumentumokkal jövedelméről, 

 minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához szükséges, 

különös tekintettel a tartási, öröklési szerződésekre, 

 a személyazonosító adataiban beállt változásokról, 

 arról, hogy nem szenved fertőző betegségben és együttműködik a gondozást résztvevő 

személyekkel, 

 minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony fennállását, illetve megszűnését 

befolyásolhatja, vagy más okból fontosnak tartja, 

 a megállapodásban foglaltak tudomásulvételéről és annak tiszteletben tartásáról. 

 

10. Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet 

kiterjed a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira. 

 

11. Az ellátást igénybe vevők, illetve a hozzátartozók a házi segítségnyújtást érintő 

panaszukkal a Gondozási Központ vezetőjéhez fordulhatnak, aki a kivizsgálás 

eredményéről írásban értesíti 30 napon belül a panaszost. Ha a kivizsgálás eredményével 

az ellátott nem ért egyet, a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátott jogai gyakorlásához igénybe 

veheti az ellátottjogi képviselő segítségét, akinek személyéről és  aktuális elérhetőségéről 

az intézmény tájékoztatást nyújt. 

 

12. A megállapodás módosítására csak közös megegyezéssel kerülhet sor, kivéve a térítési díj 

megállapítását. Annak változásáról az intézmény vezetője írásban értesíti a jogosultat. 

 

A szociális intézmény minden elvárhatót megtesz, hogy a szerződésből eredő kötelezettségeit 

a lehető legjobban teljesítse. A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy a vitás kérdéseiket 

elsősorban tárgyalás útján kívánják rendezni. A jelen megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekben a Ptk., továbbá az idősek ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

 

A felek a megállapodást, mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

 

A 2015. évi CXXXIII. törvény által előírt gondozási szükséglet megállapítását tartalmazó 

értékelő adatlap másolata e megállapodással egyidejűleg átadásra került. 

 

 

 

Szentgotthárd,        év                  hó       nap 
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 ……………………………………   …………………………….. 

 ellátást igénylő, és vagy törvényes   ellátást nyújtó intézmény 

  képviselője      képviselője 

 

 

 

 

Átvétel időpontja:………………………………………………… 

 

3.1.2./A. sz. melléklet Módosított 

Városi Gondozási Központ       Iktatószám: 

9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 1. 

Tel.: 94/554-168, 554-169 

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

M E G Á L L A P O D Á S  

Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás igénybevételére 

 

amely egyrészről létrejött a Városi Gondozási Központ (9970 Szentgotthárd, Arany J .u. 1.),  

mint ellátást nyújtó szociális szolgáltató intézmény (a továbbiakban: intézmény), 

képviseletében eljár Fábián Béláné intézményvezető, másrészről 

 

a./ mint az ellátást igénybe vevő 

 

b./ mint az ellátást igénybe 

vevő törvényes képviselője 

 

- név:  - név:  

- leánykori név: - leánykori név:  

- anyja neve:    - anyja neve:  

- születési hely, idő: - születési hely, idő::  

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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- lakcíme: 

- tart. helye:  
- lakcíme: 

- telefonszám:  - személyi ig. szám.:  

- személyi ig. szám:   - telefonszám:  

- TAJ szám:   

- nyugdíjas törzsszám:   

- legközelebbi hozzátartozó neve: 

- legközelebbi hozzátartozó elérhetősége:  

 

     

 

 

 

mint ellátást igénybe vevő jogosult között a szociális alapszolgáltatás keretében biztosított 

házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás igénybevételére az alábbiak 

szerint: 

 

1. Az intézmény az Ön …………. napján végzett gondozási szükséglet vizsgálatának 

eredménye, egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos, kezelőorvos 

vizsgálata alapján a jelen megállapodásban és a hatályos jogszabályokban szabályozott 

feltételek mellett házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást biztosít. A 

jogosultság megállapítása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.    

 

2. A házi segítségnyújtás igénybevételének kezdő időpontja: 

Az ellátás biztosításának időtartama: 

- határozatlan időtartam 

- határozott időtartam 

 

3. A házi segítségnyújtás biztosításának időtartama: 

Az ellátás biztosításának időtartama – óra/nap – és gyakorisága – alkalom/hét – valamint 

az ellátott által igényelt gondozási tevékenységek és résztevékenységek megnevezése 

jelen megállapodás 1. számú mellékletében kerül rögzítésre. (Újabb igény esetén az 

időpont megjelölésével az 1. számú melléklet módosítandó.) 

 

 

 

4. A házi segítségnyújtás formája:  
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Az intézmény a szolgáltatást az ellátást igénybevevő önálló életvitelének fenntartása 

érdekében szükségleteinek, életkorának, élethelyzetének, egészségi állapotának 

megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével az 

igénybevevő lakásán hivatásos szociális gondozók által biztosítja. 

 

5. Házi segítségnyújtás keretében a gondozási tevékenységeket az ellátást igénybevevővel 

együttműködésben szükségleteinek megfelelően az 1. számú mellékletben rögzítettek 

szerint biztosítja az intézmény, amely az alább felsorolt résztevékenységek közül kerülnek 

meghatározásra. 

A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységei és résztevékenységei az 

1/2000.(I.7.)SZCSM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja értelmében: 

 

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), gyógyszer kiváltása 

–    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 hóeltakarítás és síkosságmentesítés 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 ápolása 
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–    körömápolás, bőrápolás 

–    folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) 

–    mozgatás ágyban 

–    decubitus megelőzés 

–    felületi sebkezelés 

–    sztómazsák cseréje 

–    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) 

Az ellátást igénybe vevő illetve törvényes képviselője a személyes segítés keretében 

végzett tevékenységeket (lakás belül és kívül egyaránt) annak elvégzését követően a 

gondozó által dokumentált tevékenység naplóban aláírásával igazolja. 

 

6. Térítési díj megállapítása  

-   A házi segítségnyújtás alapszolgáltatásért a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) korm. rendelet, 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásának a térítési díjakra vonatkozó 

mindenkor hatályos Társulási Tanácsi határozata valamint Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos a szociális igazgatás 

és az egys szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló önkormányzati 

rendelete alapján térítési díjat kell fizetni. 

-    Az intézményi térítési díjat a fenntartó a személyi térítési díjat pedig az intézmény   

vezetője állapítja meg, az ellátást igénybevevő által benyújtott jövedelemigazolás 

alapján.  

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjai, a szolgáltatási önköltség, valamint 

az ellátást fizetendő személyi térítési díj összege a 2. számú mellékletben kerül 

rögzítésre. (Jövedelemváltozás, illetve felülvizsgálat során az időpont 

megjelölésével a 2. számú melléklet módosítandó.) 

   Az ellátást igénybe vevő vagy a térítési díjat megfizető személy írásban egy év 

időtartamra vállalhatja az intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díj 

megfizetését, ilyen esetben a jövedelemvizsgálatot nem kell elvégezni és nem 

érvényesíthető az e szolgáltatásra vonatkozó %-os jövedelmi kedvezmény. 

   Amennyiben az ellátást igénybe vevő az ellátására tartási vagy öröklési szerződést 

kötött, a térítési díj fizetésére a tartását és gondozását szerződésben vállaló a 

kötelezett. 

- A tevékenységnapló képezi az ellátásért fizetendő személyi térítési díj      

számításának alapját. Térítési díjat a lakáson belül és kívül végzett 

tevékenységekért kell fizetni. 
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A személyi térítési díj összege az igénybevevő részére megállapított óradíj és a 

tárgyhónapban a gondozásra fordított idő szorzata, amelynek összege nem 

haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, valamint az ellátást 

igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át, amennyiben az igénybevevő 

a házi segítségnyújtás mellett étkeztetésben is részesül, a házi segítségnyújtás és 

étkeztetés térítési díja együttesen nem haladhatja meg a rendszeres havi 

jövedelmének 30 %-át. 

A személyi térítési díj megfizetése számla ellenében utólag történik az intézmény 

által meghatározott napokon, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig a szakmai 

egység vezetőjénél. 

Ha az ellátást igénybevevő vagy a térítési díjat megfizető személy a megállapított 

személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését 

kéri, úgy az értesítéstől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához 

fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető. 

A fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban 

megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni. 

Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a befizetést elmulasztotta, az 

intézmény vezetője 15 napos határidő megjelölésével a befizetésre kötelezett 

személyt tértivevényes levélben írásban felszólítja az elmaradt térítési díj 

befizetésére. Ha a megjelölt határidőre nem történik meg a befizetés teljesítése, 

ismételt írásban történő felszólítás kerül kiküldésre. 

Amennyiben ezek után is eredménytelen a felkérés, az intézmény vezetője a 

kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, majd 

negyedévente tájékoztatja erről a fenntartót. 

- A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két 

alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme 

oly mértékben csökkent, hogy a térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud 

eleget tenni, illetve ha olyan mértékben növekedett, hogy az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladta. 

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

vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi 

térítési dj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tud eleget tenni, köteles 

az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatást kezdeményezni. 

Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot lefolytatja és a személyi térítési díjat a 

jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg. Ha az ellátott, a 

törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a 

jövedelemvizsgálat lefolytatást úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi 

viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 

 

7. A szolgáltatást nyújtó intézmény tájékoztatta az ellátó igénybevevőt és 

hozzátartozóját: 

- a szolgáltatás biztosításának legkorábbi időpontjáról, annak tartalmáról és 

                  feltételeiről, 

- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 
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- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 

      azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló  226/2006. (XI.20.) Korm. 

      rendelet 13/B.-13/I. §-a értelmében az ellátottak szóbeli és a megállapodáson  

      keresztül írásbeli tájékoztatása megtörténik arra vonatkozóan, hogy személyes  

      adataik az igénybevevői nyilvántartás elektronikus adatbázisában is rögzítésre 

      kerülnek, 

- a panaszjog gyakorlatának módjáról, 

- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, 

- a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás  

      következményeiről, 

- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 

 

8. A jogosult és hozzátartozója köteles nyilatkozni: 

-     hitelt érdemlő dokumentumokkal jövedelméről, 

-     minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához  

      szükséges, különös tekintettel a tartási, öröklési szerződésekre, 

-     a személyazonosító adataiban beállt változásokról, 

-     arról, hogy nem szenved fertőző betegségben és együttműködik a gondozást  

      résztvevő személyekkel, 

-  minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony fennállását, illetve 

megszűnését befolyásolhatja 

-     a megállapodásban foglaltak tudomásulvételéről és annak tiszteletben tartásáról. 

 

9. Az intézményi jogviszony megszűnik: 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

- a jogosult halálával, 

- határozott idejű szolgáltatás igénybevétele esetén a megjelölt időtartam lejártával, 

kivéve ha a Szoc. tv. rendelkezései alapján a megállapodás időtartama 

meghosszabbítható, 

- jelen megállapodás Szoc. tv. alapján történő felmondásával. 

 Jelen megállapodást az ellátott, illetve törvényes képviselője indoklás nélkül bármikor 

írásban felmondhatja. 

 

Az intézményi jogviszonyt az intézményvezető felmondja, ha az ellátott: 

- másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további szolgáltatás  

biztosítása nem indokolt. 
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- Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési 

díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 

- Az ellátott jogosultsága megszűnik 

Ha a jogosultság jogszabályváltozás miatt szűnik meg, a jogszabályban megjelölt 

időponttal 15 napon belül felmondható. 

 

Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj 

fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ha 

a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj tartozás áll fenn és az a hatodik hónap 

utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és  

b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 

 Az intézmény vezetője az ellátás felmondásáról írásban értesíti az ellátást 

igénybevevőt. A felmondási idő 15 nap, kivéve ha az ellátást igénybevevő és/vagy 

törvényes képviselője azonnali hatállyal vagy meghatározott időponttól kéri a 

jogviszony megszüntetését. 

 Amennyiben az ellátás felmondását az ellátást igénybevevő és/vagy törvényes 

képviselője vitatják, úgy a kézhezvételtől számított 8 napon felül az intézmény 

fenntartójához – Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak címzett, de a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán 

tér11.) benyújtott panasszal élhet, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata 

bíróságtól kérhető. Ilyen esetben a szolgáltatást változatlan feltételek mellett 

mindaddig kell biztosítani, amíg a fenntartó nem dönt, illetve a bíróság jogerős 

határozatot nem hoz. 

 

10. Panaszkezelés 

Az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője, hozzátartozója az ellátással 

kapcsolatosan panasszal élhet, elsődlegesen az ellátásnyújtás helyszínén, a 

szolgáltatást biztosító munkatárs, illetve a házi segítségnyújtás szakmai vezetője felé. 

Amennyiben a panasz az előbbi szinten nem orvosolható, a panasztevőnek panaszával 

lehetősége van közvetlenül az intézmény vezetője felé fordulni. 

Panasz benyújtására írásban az intézmény címére címzett levél formájában, e-mail-ben 

, illetve szóban is van lehetőség. A szóban előterjesztett panaszról feljegyzés készül. A 

vizsgálat eredményéről az intézményvezető a panasztevőt a panasz bejelentés 

időpontjától számított 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni. Amennyiben a 

panasz kivizsgálására határidőben intézkedés nem történik vagy a panasztevő az 

intézkedéssel nem ért egyet, úgy a fentiek alapján az intézmény fenntartójához 

benyújtandó panasszal élhet. A fenntartó döntésének felülvizsgálata a bíróságtól 

kérhető. Az ellátott jogai gyakorlásához igénybe veheti az ellátottjogi képviselő 

segítségét, akinek személyéről és aktuális elérhetőségéről az intézmény tájékoztatást 

ad. 

 

11. A megállapodás módosítására csak közös megegyezésre kerülhet sor, kivéve a 

térítési díj megállapítását. Annak változásáról az intézményvezető a 2. számú 

melléklet módosításával értesíti a jogosultat. 
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12.  Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely 

ügylet kiterjed a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira. 

 

13. Személyes adatok kezelése 

A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatait az 1993. évi III. tv. rendelkezései alapján 

nyilvántartja. Az adatokat a 2011. évi CXII. tv. (az információs önrendelkezési 

jogról és az információ szabadságról) előírásainak megfelelően titkosan kezeli.  

 

14. Záró rendelkezések 

- A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy a vitás kérdéseiket elsősorban 

tárgyalás útján kívánják rendezni. A jelen megállapodásban nem szabályozott 

kérdésben a Ptk., továbbá a mindenkor hatályos szakmai jogszabályok 

rendelkezési az irányadók. 

 

- Alulírott ellátott kijelentem, hogy a biztosított szolgáltatás igénybevételének 

feltételeiről, tartalmáról a vezetett nyilvántartásokról, a teljesítés feltételeiről, 

illetve a mulasztás következményeiről az ellátotti jogokról és kötelezettségekről a 

panaszjog gyakorlásának módjáról, az ellátottjogi képviselőről és elérhetőségéről a 

megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem. 

Nyilatkozom, hogy a gondozási szükséglet megállapítását tartalmazó értékelő 

adatlap másolata e megállapodással egyidejűleg átadásra került. 

 

Az együttműködési megállapodás aláírásával vállalom az együttműködést a Városi 

Gondozási Központtal. Tudomásul veszem, hogy a jogszabályban meghatározott 

intézményi nyilvántartáshoz köteles vagyok adatokat szolgáltatni. Amennyiben a 

jogosultsági feltételekben, valamint a személyi azonosító adatokban változás 

következik be, köteles vagyok azt azonnal jelezni. 

 

Alulírott Ellátott a megállapodás egy példányát átvettem és a benne foglaltakat 

tudomásul vettem. 

 

Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után mind akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

 

Szentgotthárd, 20…... év                  hó       nap 
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 ……………………………………   …………………………….. 

 ellátást igénylő, és vagy törvényes           intézményvezető 

  képviselője       

 

 

Kapják: 

1. ………………………. Az ellátást igénybe vevő és vagy törvényes képviselője 

2. Városi Gondozási Központ - irattár 

 

Átvétel időpontja:………………………………………………… 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

 

A házi segítségnyújtás keretében biztosított személyi gondozás időtartama, gyakorisága,  

az ellátott által igényelt és az intézmény által biztosított gondozási  

tevékenységek és résztevékenységek megnevezése 

 

 

………………………  időponttól → 

 

- A személyi gondozás időtartama: …………………  óra/nap. 

- A személyi gondozás gyakorisága: ………………… alkalom/hét. 

- Az ellátott által igényelt és az intézmény által biztosított gondozási tevékenységek és 

résztevékenységek megnevezése: 
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Nyilatkozom, hogy az 1. számú melléklet tartalmával egyetértek. 

 

 

 

Szentgotthárd, 20….. év                  hó       nap 

 

 

 

 ……………………………………   …………………………….. 

 ellátást igénylő, és vagy törvényes           intézményvezető 
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  képviselője       
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2. számú melléklet 

 

Tájékoztatás a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjairól, a szolgáltatási 

önköltségről és értesítés az ellátásért fizetendő személyi térítési díj összegéről 

 

 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ………….. számú 

Társulási Tanácsi határozata, valamint Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének ………………….. ÖKT. rendelete alapján a házi segítségnyújtás intézményi 

térítési díjai: 

 

 Számított intézményi térítési díjak: 

1. szociális segítés: ……………. Ft/óra 

2. személyi gondozás: ……………… Ft/óra 

 Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díjak: 

1. szociális segítés: …………… Ft/óra 

2. személyi gondozás: ………………. Ft/óra 

3. gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi térítési díja: 

………….. Ft/óra 

 Az egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: ……………… Ft. 

 

 

 

Értesítem, hogy 

 Az Ön által benyújtott jövedelemigazolás alapján a kérelem benyújtását 

megelőző havi saját rendszeres jövedelme: ……….. Ft. 

 Az Ön által fizetendő személyi térítési díj mértéke a következő felülvizsgálat 

időpontjáig: 

- szociális segítés személyi térítési díja: …………………….. Ft/óra 

- személyi gondozás személyi térítési díja: …………………… Ft/óra. 

 

 

 

Szentgotthárd, 20…… év ………….. hó ………….. nap. 

 

 

        ………………………………… 
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         intézményvezető 

 

 

Átvétel időpontja: 20…… év ………….. hó ………….. nap. 

 

 

        …………………………………. 

        ellátást igénylő és vagy törvényes 

         képviselő 

 

 

 

 

 

3.1.2./B. sz. melléklet Módosított 

Városi Gondozási Központ       Iktatószám: 

9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 1. 

Tel.: 94/554-168, 554-169 

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

M E G Á L L A P O D Á S  

Házi segítségnyújtás keretében nyújtott szociális segítés igénybevételére 

 

amely egyrészről létrejött a Városi Gondozási Központ (9970 Szentgotthárd, Arany J .u. 1.),  

mint ellátást nyújtó szociális szolgáltató intézmény (a továbbiakban: intézmény), 

képviseletében eljár Fábián Béláné intézményvezető, másrészről 

 

a./ mint az ellátást igénybe vevő 

 

b./ mint az ellátást igénybe 

vevő törvényes képviselője 

 

- név:  - név:  

- leánykori név: - leánykori név:  

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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- anyja neve:    - anyja neve:  

- születési hely, idő: - születési hely, idő::  

- lakcíme: 

- tart. helye:  
- lakcíme: 

- telefonszám:  - személyi ig. szám.:  

- személyi ig. szám:   - telefonszám:  

- TAJ szám:   

- nyugdíjas törzsszám:   

- legközelebbi hozzátartozó neve: 

- legközelebbi hozzátartozó elérhetősége:  

 

     

 

 

 

mint ellátást igénybe vevő jogosult között a szociális alapszolgáltatás keretében biztosított 

házi segítségnyújtás keretében nyújtott szociális segítés igénybevételére az alábbiak 

szerint: 

 

1. Az intézmény az Ön …………. napján végzett gondozási szükséglet vizsgálatának 

eredménye, egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos, kezelőorvos 

vizsgálata alapján a jelen megállapodásban és a hatályos jogszabályokban szabályozott 

feltételek mellett házi segítségnyújtás keretében szociális segítést biztosít. A jogosultság 

megállapítása az intézményvezető hatáskörébe tartozik a 36/2007. (XII.22.) SZMM 

rendelet 3/A. § (1) bekezdés b) pont …… alpontja szerinti egyéb körülmény alapján.   

 

2. A házi segítségnyújtás igénybevételének kezdő időpontja: 

Az ellátás biztosításának időtartama: 

- határozatlan időtartam 

- határozott időtartam 

 

3. A házi segítségnyújtás biztosításának időtartama: 

Az ellátás biztosításának időtartama – óra/nap – és gyakorisága – alkalom/hét – valamint 

az ellátott által igényelt gondozási tevékenységek és résztevékenységek megnevezése 

jelen megállapodás 1. számú mellékletében kerül rögzítésre. (Újabb igény esetén az 

időpont megjelölésével az 1. számú melléklet módosítandó.) 

 

 

4. A házi segítségnyújtás formája:  

Az intézmény a szolgáltatást az ellátást igénybevevő önálló életvitelének fenntartása 

érdekében szükségleteinek, életkorának, élethelyzetének, egészségi állapotának 
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megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével az 

igénybevevő lakásán hivatásos szociális gondozók által biztosítja. 

 

5. Házi segítségnyújtás keretében a gondozási tevékenységeket az ellátást igénybevevővel 

együttműködésben szükségleteinek megfelelően az 1. számú mellékletben rögzítettek 

szerint biztosítja az intézmény, amely az alább felsorolt résztevékenységek közül kerülnek 

meghatározásra. 

A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységei és résztevékenységei az 

1/2000.(I.7.)SZCSM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja értelmében: 

 

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), gyógyszer kiváltása 

–    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 hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt 

–    kísérés 

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult 

veszélyhelyzet elhárításában 

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 

 

Az ellátást igénybe vevő illetve törvényes képviselője a személyes segítés keretében 

végzett tevékenységeket (lakás belül és kívül egyaránt) annak elvégzését követően a 

gondozó által dokumentált tevékenység naplóban aláírásával igazolja. 

 

6. Térítési díj megállapítása  

-   A házi segítségnyújtás alapszolgáltatásért a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) korm. rendelet, 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásának a térítési díjakra vonatkozó 

mindenkor hatályos Társulási Tanácsi határozata valamint Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos a szociális igazgatás 

és az egys szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló önkormányzati 

rendelete alapján térítési díjat kell fizetni. 

-    Az intézményi térítési díjat a fenntartó a személyi térítési díjat pedig az intézmény   

vezetője állapítja meg, az ellátást igénybevevő által benyújtott jövedelemigazolás 

alapján.  

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjai, a szolgáltatási önköltség, valamint  

az ellátást fizetendő személyi térítési díj összege a 2. számú mellékletben kerül 
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rögzítésre. (Jövedelemváltozás, illetve felülvizsgálat során az időpont 

megjelölésével a 2. számú melléklet módosítandó.) 

   Az ellátást igénybe vevő vagy a térítési díjat megfizető személy írásban egy év 

időtartamra vállalhatja az intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díj 

megfizetését; ilyen esetben a jövedelemvizsgálatot nem kell elvégezni  és nem 

érvényesíthető az e szolgáltatásra vonatkozó %-os jövedelmi kedvezmény. 

   Amennyiben az ellátást igénybe vevő az ellátására tartási vagy öröklési szerződést 

kötött, a térítési díj fizetésére a tartását és gondozását szerződésben vállaló a 

kötelezett. 

- A tevékenységnapló képezi az ellátásért fizetendő személyi térítési díj      

számításának alapját. Térítési díjat a lakáson belül és kívül végzett 

tevékenységekért kell fizetni. 

A személyi térítési díj összege az igénybevevő részére megállapított óradíj és a 

tárgyhónapban a személyi segítésre fordított idő szorzata, amelynek összege nem 

haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, valamint az ellátást 

igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át, amennyiben az igénybevevő 

a házi segítségnyújtás mellett étkeztetésben is részesül, a házi segítségnyújtás és 

étkeztetés térítési díja együttesen nem haladhatja meg a rendszeres havi 

jövedelmének 30 %-át. 

A személyi térítési díj megfizetése számla ellenében utólag történik az intézmény 

által meghatározott napokon, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig a szakmai 

egység vezetőjénél. 

Ha az ellátást igénybevevő vagy a térítési díjat megfizető személy a megállapított 

személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését 

kéri, úgy az értesítéstől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához 

fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető. 

A fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban 

megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni. 

Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a befizetést elmulasztotta, az 

intézmény vezetője 15 napos határidő megjelölésével a befizetésre kötelezett 

személyt tértivevényes levélben írásban felszólítja az elmaradt térítési díj 

befizetésére. Ha a megjelölt határidőre nem történik meg a befizetés teljesítése, 

ismételt írásban történő felszólítás kerül kiküldésre. 

Amennyiben ezek után is eredménytelen a felkérés, az intézmény vezetője a 

kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, majd 

negyedévente tájékoztatja erről a fenntartót. 

- A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két 

alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme 

oly mértékben csökkent, hogy a térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud 

eleget tenni, illetve ha olyan mértékben növekedett, hogy az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladta. 

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

vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi 

térítési dj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tud eleget tenni, köteles 

az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatást kezdeményezni. 

Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot lefolytatja és a személyi térítési díjat a 

jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg. Ha az ellátott, a 

törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a 
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jövedelemvizsgálat lefolytatást úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi 

viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 

 

 

8. A szolgáltatást nyújtó intézmény tájékoztatta az ellátó igénybevevőt és 

hozzátartozóját: 

- a szolgáltatás biztosításának legkorábbi időpontjáról, annak tartalmáról és 

                  feltételeiről, 

- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 

- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 

      azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló  226/2006. (XI.20.) Korm. 

      rendelet 13/B.-13/I. §-a értelmében az ellátottak szóbeli és a megállapodáson  

      keresztül írásbeli tájékoztatása megtörténik arra vonatkozóan, hogy személyes  

      adataik az igénybevevői nyilvántartás elektronikus adatbázisában is rögzítésre 

      kerülnek, 

- a panaszjog gyakorlatának módjáról, 

- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, 

- a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás  

      következményeiről, 

- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 

 

 

8. A jogosult és hozzátartozója köteles nyilatkozni: 

-     hitelt érdemlő dokumentumokkal jövedelméről, 

-     minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához  

      szükséges, különös tekintettel a tartási, öröklési szerződésekre, 

-     a személyazonosító adataiban beállt változásokról, 

-     arról, hogy nem szenved fertőző betegségben és együttműködik a gondozást  

      résztvevő személyekkel, 

-  minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony fennállását, illetve 

megszűnését befolyásolhatja 

-     a megállapodásban foglaltak tudomásulvételéről és annak tiszteletben tartásáról. 

 

 

15. Az intézményi jogviszony megszűnik: 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

- a jogosult halálával, 
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- határozott idejű szolgáltatás igénybevétele esetén a megjelölt időtartam lejártával, 

kivéve ha a Szoc. tv. rendelkezései alapján a megállapodás időtartama 

meghosszabbítható, 

- jelen megállapodás Szoc. tv. alapján történő felmondásával. 

 Jelen megállapodást az ellátott, illetve törvényes képviselője indoklás nélkül bármikor 

írásban felmondhatja. 

 

Az intézményi jogviszonyt az intézményvezető felmondja, ha az ellátott: 

- másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további szolgáltatás  

biztosítása nem indokolt. 

- Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési 

díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 

- Az ellátott jogosultsága megszűnik 

Ha a jogosultság jogszabályváltozás miatt szűnik meg, a jogszabályban megjelölt 

időponttal 15 napon belül felmondható. 

 

Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj 

fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ha 

c) hat hónapon át folyamatosan térítési díj tartozás áll fenn és az a hatodik hónap 

utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és  

d) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 

 

 Az intézmény vezetője az ellátás felmondásáról írásban értesíti az ellátást 

igénybevevőt. A felmondási idő 15 nap, kivéve ha az ellátást igénybevevő és/vagy 

törvényes képviselője azonnali hatállyal vagy meghatározott időponttól kéri a 

jogviszony megszüntetését. 

 Amennyiben az ellátás felmondását az ellátást igénybevevő és/vagy törvényes 

képviselője vitatják, úgy a kézhezvételtől számított 8 napon felül az intézmény 

fenntartójához – Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak címzett, de a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán 

tér11.) benyújtott panasszal élhet, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata 

bíróságtól kérhető. Ilyen esetben a szolgáltatást változatlan feltételek mellett 

mindaddig kell biztosítani, amíg a fenntartó nem dönt, illetve a bíróság jogerős 

határozatot nem hoz. 

 

16. Panaszkezelés 

Az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője, hozzátartozója az ellátással 

kapcsolatosan panasszal élhet, elsődlegesen az ellátásnyújtás helyszínén, a 

szolgáltatást biztosító munkatárs, illetve a házi segítségnyújtás szakmai vezetője felé. 

Amennyiben a panasz az előbbi szinten nem orvosolható, a panasztevőnek panaszával 

lehetősége van közvetlenül az intézmény vezetője felé fordulni. 

Panasz benyújtására írásban az intézmény címére címzett levél formájában, e-mail-

ben, illetve szóban is van lehetőség. A szóban előterjesztett panaszról feljegyzés 

készül. A vizsgálat eredményéről az intézményvezető a panasztevőt a panasz 

bejelentés időpontjától számított 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni. 

Amennyiben a panasz kivizsgálására határidőben intézkedés nem történik vagy a 
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panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet, úgy a fentiek alapján az intézmény 

fenntartójához benyújtandó panasszal élhet. A fenntartó döntésének felülvizsgálata a 

bíróságtól kérhető. Az ellátott jogai gyakorlásához igénybe veheti az ellátottjogi 

képviselő segítségét, akinek személyéről és aktuális elérhetőségéről az intézmény 

tájékoztatást ad. 

 

17. A megállapodás módosítására csak közös megegyezésre kerülhet sor, kivéve a 

térítési díj megállapítását. Annak változásáról az intézményvezető a 2. számú 

melléklet módosításával értesíti a jogosultat. 

 

18.  Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely 

ügylet kiterjed a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira. 

 

19. Személyes adatok kezelése 

A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatait az 1993. évi III. tv. rendelkezései alapján 

nyilvántartja. Az adatokat a 2011. évi CXII. tv. (az információs önrendelkezési 

jogról és az információ szabadságról) előírásainak megfelelően titkosan kezeli.  

 

20. Záró rendelkezések 

- A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy a vitás kérdéseiket elsősorban 

tárgyalás útján kívánják rendezni. A jelen megállapodásban nem szabályozott 

kérdésben a Ptk., továbbá a mindenkor hatályos szakmai jogszabályok 

rendelkezési az irányadók. 

 

- Alulírott ellátott kijelentem, hogy a biztosított szolgáltatás igénybevételének 

feltételeiről, tartalmáról a vezetett nyilvántartásokról, a teljesítés feltételeiről, 

illetve a mulasztás következményeiről az ellátotti jogokról és kötelezettségekről a 

panaszjog gyakorlásának módjáról, az ellátottjogi képviselőről és elérhetőségéről a 

megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem. 

Nyilatkozom, hogy a gondozási szükséglet megállapítását tartalmazó értékelő 

adatlap másolata e megállapodással egyidejűleg átadásra került. 

 

 

Az együttműködési megállapodás aláírásával vállalom az együttműködést a Városi 

Gondozási Központtal. Tudomásul veszem, hogy a jogszabályban meghatározott 

intézményi nyilvántartáshoz köteles vagyok adatokat szolgáltatni. Amennyiben a 

jogosultsági feltételekben, valamint a személyi azonosító adatokban változás 

következik be, köteles vagyok azt azonnal jelezni. 

 

Alulírott Ellátott a megállapodás egy példányát átvettem és a benne foglaltakat 

tudomásul vettem. 
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Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után mind akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

 

Szentgotthárd, 20…….. év                  hó       nap 

 

 

 ……………………………………   …………………………….. 

 ellátást igénylő, és vagy törvényes           intézményvezető 

  képviselője       

 

 

Kapják: 

3. ………………………. Az ellátást igénybe vevő és vagy törvényes képviselője 

4. Városi Gondozási Központ - irattár 

 

 

Átvétel időpontja:………………………………………………… 
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2. számú melléklet 

 

A házi segítségnyújtás keretében biztosított szociális segítés időtartama, gyakorisága,  

az ellátott által igényelt és az intézmény által biztosított gondozási  

tevékenységek és résztevékenységek megnevezése 

 

 

………………………  időponttól → 

 

- A szociális segítés időtartama: …………………  óra/nap. 

- A szociális segítés gyakorisága: ………………… alkalom/hét. 

- Az ellátott által igényelt és az intézmény által biztosított gondozási tevékenységek és 

résztevékenységek megnevezése: 
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Nyilatkozom, hogy az 1. számú melléklet tartalmával egyetértek. 

 

 

 

Szentgotthárd, 20….. év                  hó       nap 

 

 

 

 ……………………………………   …………………………….. 

 ellátást igénylő, és vagy törvényes           intézményvezető 

  képviselője       
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2. számú melléklet 

 

 

Tájékoztatás a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjairól, a szolgáltatási 

önköltségről és értesítés az ellátásért fizetendő személyi térítési díj összegéről 

 

 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ………….. számú 

Társulási Tanácsi határozata, valamint Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének ………………….. ÖKT. rendelete alapján a házi segítségnyújtás intézményi 

térítési díjai: 

 

 Számított intézményi térítési díjak: 

1. szociális segítés: ……………. Ft/óra 

2. személyi gondozás: ……………… Ft/óra 

 Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díjak: 

4. szociális segítés: …………… Ft/óra 

5. személyi gondozás: ………………. Ft/óra 

6. gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi térítési díja: 

………….. Ft/óra 

 Az egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: ……………… Ft. 

 

 

 

Értesítem, hogy 

 Az Ön által benyújtott jövedelemigazolás alapján a kérelem benyújtását 

megelőző havi saját rendszeres jövedelme: ……….. Ft. 

 Az Ön által fizetendő személyi térítési díj mértéke a következő felülvizsgálat 

időpontjáig: 

- szociális segítés személyi térítési díja: …………………….. Ft/óra 

- személyi gondozás személyi térítési díja: …………………… Ft/óra. 

 

 

 

Szentgotthárd, 20…… év ………….. hó ………….. nap. 
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        ………………………………… 

         intézményvezető 

 

 

Átvétel időpontja: 20…… év ………….. hó ………….. nap. 

 

 

        …………………………………. 

        ellátást igénylő és vagy törvényes 

         képviselő 
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Tárgy: SZEOB kérelme – bölcsődei csoport indítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Szentgotthárd és Térségi Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanácsának 2017. május 30-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója a mellékelt 

kérelemmel fordul a fenntartó Társulási Tanácshoz (1. sz. Melléklet). 

2017. szeptember 1-jétől az 5. bölcsődei csoport megnyitását, valamint az ehhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítását kéri. Jelenleg 54 férőhelyen 54 kisgyermek van. 

Ebből 35 kisgyermek elmegy óvodába, az előzetes „beíratáson” pedig 41 kisgyermek szülője 

kérte a felvételt a bölcsődébe. Jelenleg így szeptember 1-jétől 60 kisgyermek igényli a 

bölcsődei ellátást. 

 

A magasabb igényt a születési adatok is bizonyítják: 

2014-ben  68 gyermek 

2015-ben  73 gyermek 

2016-ban   90 gyermek született Szentgotthárdon. 

 

A jelenlegi jogszabályi rendelkezés szerint csak a tízezernél több lakossal rendelkező 

városoknak kell bölcsődét üzemeltetni, a jövőben azonban (2018. december 31-től) minden 

egyes településen kell majd ilyen intézményt fenntartani vagy szolgáltatást biztosítani, ahol 

legalább öt gyermek után igénylik. Ezért a kistérség településeit is előzetesen megkértük, 

hogy hozzávetőlegesen mérjék fel, milyen igény mutatkozik a településükön a bölcsődei 

ellátás iránt. Valószínűsíthető, hogy amennyiben a térségben is kérik az ellátást, azt a SZEOB 

Tótágas Bölcsődéjében fogják igényelni, ami pedig további gyermeklétszám növekedést fog 

jelenteni. (Jelenleg kizárólag Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítja a bölcsőde 

működéséhez szükséges forrást a Társulás költségvetésében.) 

 

Mivel a 60 fő már nem helyezhető el 4 csoportban – 2 éves kor alatt 1 csoportban 12 fő, 2 

éves kor felett egy csoportban 14 fő lehet -, ezért szükségesnek látszik a plusz csoport 

biztosítása.  

 

A személyi és tárgyi feltételek jelenleg csak 54 kisgyermek ellátására biztosítottak. A plusz 

csoport indításához 2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka szükséges, melyek 

személyi juttatása a 2017. évi költségvetést tekintve (3 hónapra, szeptember-november) 

nagyságrendileg + 2,5 M Ft többletet jelentene. Dologi kiadások (kiságyak, pelenkázó stb.) 

beszerzése is szükséges lesz az új csoport indításához, ezen kiadások összege 

hozzávetőlegesen + (bruttó) 1 M Ft az intézményvezető számítása szerint. Mindezek alapján a 

SZEOB Tótágas Bölcsődéjének 2017. évi költségvetését hozzávetőlegesen +3,5 M Ft-tal kell 

megemelni a plusz csoport indítása esetén. 

 

Természetesen a kiadások mellett bevétel is jelentkezik, arányosan az állami normatívából 

(494.100,- Ft/kisgyermek /év) és a gondozási díjból is, ezek a kiadási oldalt csökkentik 

majd. 

 

Az intézményi alapdokumentumok (Alapító Okirat, Működési engedély) vonatkozó 

módosítása már korábban megtörtént a bölcsőde-felújítást biztosító NYDOP-5.1.1./B-11 
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kódszámú, megvalósult pályázati projekt miatt, de ebben csak a maximális felvehető 

létszámot határoztuk meg, és a működő 4 csoportot. Így a csoport számát fel kell emelni 5-re. 

Ehhez az Alapító Okiratban ezt módosítani szükséges. 

 

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

szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

 

1./Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a SZEOB kérelmét 

támogatja és engedélyezi a SZEOB Tótágas Bölcsődében 2017. szeptember 1. időponttól 1 

új csoport (5. csoport) indítását, azzal, hogy:  

- az új csoport indításához szükséges személyi feltételek (2 fő kisgyermeknevelő + 

1 fő bölcsődei dajka) biztosításához 2017. szeptember 1. időponttól a Tótágas 

Bölcsőde engedélyezett létszáma 15 főre, a SZEOB összlétszáma pedig 61 főre 

változzon, 

- a plusz csoport indításához szükséges személyi és tárgyi feltételek 

megteremtéséhez a Társulás költségvetésében az intézmény 2017. évi 

költségvetéséhez legfeljebb 3,5 M Ft többletköltséget Szentgotthárd Város 

Önkormányzata biztosítja. 

Határidő : azonnal 

Felelős    : Huszár Gábor  elnök 

                 dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                 Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető 

 

2./Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Alapító Okiratát módosító okiratot az 

előterjesztés 2. számú melléklet alapján jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor  elnök 

           törzskönyvi átvezetésre: Dr. Gábor László Önk. és Térs Erőforrások vezető 

 

3./Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratát az előterjesztés 3. számú melléklet alapján jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor  elnök 

        törzskönyvi átvezetésre: Dr. Gábor László Önk. és Térs. Erőforrások vezető 
 

Szentgotthárd, 2017. május 25. 

          Huszár Gábor 

               elnök 

 

1. sz. Melléklet 
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Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 
SZEOB 

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 
OM azonosító:036456 

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

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 
honlap: www.ovodaksztg.hu 

Iktatószám   : Szsz./246.-10/2017. sz. 

            Tárgy           : Kérelem újabb bölcsődei csoport személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához 

            Címzett        : Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási    Tanácsa,  

                                    Szentgotthárd 

                                    Huszár Gábor Úr, a Társulási Tanács elnöke részére 

 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatójaként, kérem, hogy 

2017. szeptember 1-től újabb (5. csoport) bölcsődei csoport megnyitásához engedélyezzék a 

személyi és tárgyi feltételek biztosítását. 

Kérelmemet az alábbiakkal indoklom: 

1. a „SZEOB Tótágas Bölcsődéje felújítása, átalakítása” című, NYDOP-5.1.1/B-11 

számú sikeres pályázatnak megfelelően +14 fő gyermeklétszám növekedést kell 

felmutatni 2020-ig, 

2. az idei, 2017. évi bölcsődei előjegyzés növekvő gyermeklétszámot mutat, vagyis 2017 

szeptemberében összesen 60 kisgyermek szülője jelezte a bölcsődei ellátás igényét. 

Jelenleg a személyi és tárgyi feltételek 54 gyermek ellátására biztosítottak,  

3. a 2014., 2015., 2016. évi születési adatok is gyermeklétszám növekedést mutatnak. A 

védőnői hálózat által kapott adatok: 2014.-ben: 68 gyermek 

                           2015.-ben: 73 gyermek 

                           2016.-ban: 90 gyermek született 

                                               Ezek csak szentgotthárdi adatok!!! 
4. a 2017. január 1-től hatályba lépett 6/2016 EMMI rendelet szerint, minden olyan 

településen kötelező lesz bölcsődei ellátást biztosítani, ahol:  

- arra legalább 5 gyermek napközbeni felügyeletére igény jelentkezik, 

vagy 

- a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt 

A fent említett rendelet alapján valószínűsíthető, hogy a kistérségben élő családok 3 év 

alatti gyermekei is a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében fogják igényelni az ellátást, ami 

újabb gyermeklétszám növekedést jelenthet.  

 

A SZEOB Tótágas Bölcsődéje 2017. évi költségvetését az alábbi tétellel kérjük módosítani: 

(decemberig: személyi juttatás kb.: 2.500.000 Ft, dologi kiadások kb.: 1.000.000 Ft) 

 

Kérem a Tisztelt Fenntartót az újabb bölcsődei csoport megnyitásához szükséges személyi és 

tárgyi feltételekhez létszámemelést engedélyezni és anyagi erőforrást biztosítani szíveskedjen. 

      

Szentgotthárd, 2017. 05. 25.   

Tisztelettel:  

         Varjuné Molnár Katalin 

                       igazgató 

 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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Okirat száma:2801-1/2017. 

Módosító okirat 

 
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde  Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete  által 2016. február 29. napján  kiadott433-1/2016.számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§(2) bekezdése  alapján a  Szentgotthárd és 
Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ……/2017.  számú határozatára 
figyelemmel  a következők szerint módosítom: 
 

1. Az Alapító  Okirat 6.3. pontja  4. sorában az alábbira módosul: 

a. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

4 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje 

5 csoport 68 

 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Szentgotthárd, 2017. május …. 
 

P.H. 

Huszár Gábor  elnök 
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3.sz. Melléklet 

Okirat száma: 2801/2017. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Szentgotthárd és Kistérsége 
Egyesített  Óvodák és Bölcsőde  alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1.A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése:  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák  és Bölcsőde  

1.1.2. rövidített neve: SZEOB 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye:  9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u.14. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje 

9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u.16. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.04.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése:Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

2.2.2. székhelye:9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Városi Óvoda 9970  Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 

2 Tapsifüles Óvoda 9952  Gasztony , Fő utca 20. 
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3 Kerekerdő  Óvoda  9954 Rönök, Petőfi S. utca 16. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa 

3.1.2. székhelye:       9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése:Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

3.2.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
- óvodai nevelés, köznevelési feladat 

-bölcsőde, gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni ellátása 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai  nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Az óvodai nevelés; a nemzetiségekhez tartozók óvodai nevelése ( székhelyen 1-1 óvodai 
csoportban  szlovén és német, a Csillagvirág  Tagóvodában  kizárólag magyar nyelven roma 
óvodai nevelés ); a kiemelten tehetséges gyermekek óvodai nevelése; hátrányos és halmozottan 
hátrányos  helyzetű gyermekek óvodai nevelése; hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek óvodai fejlesztő program szerinti  nevelése a Csillagvirág Tagóvodában ( fejlesztő 
nevelés ); sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása ( mozgásszervi,  
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos tanulási, figyelem –vagy 
magatartásszabályozási zavarral küzd ) 

 
A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekek 
napközbeni ellátása, melyet meghatározó jogszabályok - az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről – alapján lát el. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
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 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

5 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

6 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

7 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

8 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés,  ellátás szakmai feladatai 

9 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

10 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

11 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

12 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

13 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

14 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Szentgotthárdi  kistérség közigazgatási  területe. A  felvételnél a Szentgotthárdi székhely  
óvoda és a bölcsődei ellátás esetében elsősorban  a Szentgotthárdon , a tagóvodák 
esetében elsősorban  az adott  tagóvoda  településén  lakóhellyel  vagy tartózkodási 
hellyel  rendelkező  gyermeket kell  felvenni az intézménybe,  azt követően pedig a 
maximális  férőhely erejéig a kistérségi igényeket is kielégíti az intézmény. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézményvezetőjét Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 
tanácsa nyilvános pályázat útján  bízza meg határozott időre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992, évi XXXIII. törvény 23.§ alapján. Az egyéb munkáltatói jogkört a 
Társulás elnöke gyakorolja.            
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti  jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  

törvény 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 

3 megbízási jogviszony 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 

4 

közfoglalkoztatotti 
jogviszony 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: Többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény óvodai 
intézményegységgel, és egy a nevelőmunkához kapcsolódóan nem 
köznevelési tevékenységet ellátó bölcsődei egységgel. 

 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény  4.§  1. a.) óvodai nevelés, b.) nemzetiséghez tartozók 
óvodai nevelése, r.) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai  nevelése és iskolai  
nevelése-oktatása. 

 
6.1.3.  gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A vonatkozó jogszabályok szerint a   
         gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat a Szentgotthárdi Közös  

         Önkormányzati Hivatal  ( 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. ) látja el  

          az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési  megállapodás alapján. 

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 
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1 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde Csillagvirág Tagóvodája 

9962 Csörötnek , Vasúti utca 16. 

2 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde Micimackó Tagóvodája 

9963 Magyarlak, Temető utca 1. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde  Játékvár Óvodája  

10 csoport 240 

2 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde Csillagvirág Tagóvodája 

1 csoport 25 

3 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde Micimackó Tagóvodája 

1 csoport 25 

4 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje 

5 csoport 68 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

9970 Szentgotthárd , Kossuth L. u. 
14. 

1034/2 Szentgotthárd 
Város 
Önkormányzata 

óvodai 
nevelés 

2 

9963 Magyarlak , Temető u. 1. 500/3 Magyarlak 
Község 
Önkormányzata 

óvodai 
nevelés 

3 

9962  Csörötnek,  Vasút u. 16. 455/1 Csörötnek 
Község  
Önkormányzata 

óvodai 
nevelés 

7. Záró rendelkezés 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde  2017. május 30. napján kelt, 2017.  



 63 

………… napjától alkalmazandó 2801-1/2017 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott 
módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: Szombathely, 2017. június…… 

 

P.H. 

 

 

 

Magyar Államkincstár 
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Tárgy: Pályázati lehetőség a támogató szolgálat fejlesztésére 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2017. május 30-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Megjelent a támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek 

fejlesztésére kiírt pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet a támogató szolgáltatást 

működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére. A pályázat közvetlen célja a 

támogató szolgáltatások működési feltételeinek javítása. 

 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázatban igényelt és megítélt 

támogatás 100%-a, saját forrást nem igényel. Az igényelhető támogatás mértéke minimum 

2 millió Ft - maximum 9 millió Ft. A pályázat előfinanszírozású, a lebonyolító a támogatási 

összeget a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül előre utalja át.  

 

Pályázni a szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlására lehet, 

használt gépjármű gyártási éve 5 évnél korábbi nem lehet.  

 

A támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartói pályázhatnak, vagyis esetünkben a 

Gondozási Központot fenntartó Társulás. 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2017. június 21. 

 

A Városi Gondozási Központ vezetőjének kérelme az előterjesztés 1. számú mellékletét 

képezi: az általuk kistérségi szinten működtetett támogató szolgálat részére a meglévő 

gépjárműparkjának bővítésére 1 db személygépkocsi beszerzésére szeretne pályázatot 

benyújtani. A szolgálat részére tavaly saját forrásból 1 db új Renault Trafic 8+1 férőhelyes 

mikrobusz vásárlása megtörtént, de ez a kisbusz napi szinten gyermekeket szállít 

Szombathelyre, így a helyi szállítási igények kielégítése nehézkes, melyek döntő többsége az 

egészségügyi intézményekbe való szállítást jelent a délelőtti órákban. Továbbá a 

gondozónőknek a kistérséghez tartozó településekre való eljutása szintén nehézséget okoz, 

mivel a személyzet saját gépkocsival nem rendelkezik, illetve a folyamatos munkavégzés 

helyi tömegközlekedéssel nem megoldható. 

 

A beszerzendő gépjármű becsült költsége 4-5 millió Ft körül várható. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges?  

Az előterjesztésben ismertetett nehézségek feloldásához nagyban hozzájárulna egy új 

személyautó beszerzése. A Szentgotthárdon illetve a kistérségen belüli napközbeni  

szállításhoz – közlekedéshez egy új jármű a jelenleginél jobb szinvonalú ellátást 

biztosít.  

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

feltételek?  
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Rendelkezésre állnak a személyi és tárgyi feltételek, a pénzügyi feltételt a sikeres 

pályázat alapozza meg. 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? 

A gépjármű beszerzését követően az új jármű finanszírozása a jelenleginél olcsóbb, így 

a szolgáltatás fenntarthatóbb lehet.   

Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns.  

4. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?  

A Társulás és az intézmény nem vagy saját forrásból valósítja meg ezt a beszerzést. 

5. Az előterjesztés adminisztratív terhei?  

A pályázati projekt megvalósítása és elszámolása jelent adminisztratív terhet. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy a 

Társulás pályázatot nyújtson be a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által a 

támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére kiírt 

2017. évi pályázati felhívásra a Városi Gondozási Központ által biztosított támogató 

szolgáltatás fejlesztésére. 

Határidő: 2017. június 21. 

Felelős: Huszár Gábor elnök 

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

                  

Szentgotthárd, 2017. május 25.                                                                                                          

 

                                                                                                          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 

 

Ikt. Szám:  112-1/2017. 

 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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     Tárgy: Pályázat benyújtásához fenntartói hozzájárulás kérése 

 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Dr. Gábor László 

Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető 

9970 Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

 

 

Tisztelt Dr. Gábor László! 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a támogató szolgáltatást működtető és 

befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére. A pályázat célja a támogató szolgáltatások 

működési feltételeinek javítása. 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázatban igényelt és megítélt 

támogatás 100%-a, saját forrást nem igényel. 

A felhívás során a támogatás a szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű 

vásárlása, meglévő járműpark bővítésére vagy járművek cseréjére használható fel. 

 

A Városi Gondozási Központ az általa működtetett Támogató Szolgálat részére a meglévő 

gépjárműparkjának bővítésére 1 db személygépkocsi beszerzésére kíván pályázatot 

benyújtani. 

A Szolgálat részére 2016-ban saját forrásból 1 db új Renault Trafic 8+1 férőhelyes mikrobusz 

vásárlása megtörtént, amely alkalmas kerekesszékes személyek szállítására, rendelkezik 

mobil rámpával, 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel, a busz oldalajtajához szerelhető kazettás 

lépcsővel. 

 

A járműpark bővítésének indoka: 

- A rendelkezésre álló kisbusz napi szinten gyermekeket szállít 60 km-es távolságra 

Szombathelyre és Rumba, így a helyi szállítási igények kielégítése nehézkes, melyek döntő 

többsége az egészségügyi intézményekbe való szállítást jelent a délelőtti órákban.  

- A személyi segítést végző gondozónőknek, valamint a házi segítségnyújtás szakfeladaton 

foglalkoztatott gondozónőknek a kistérséghez tartozó településekre való eljutása- a hatékony 

és zökkenőmentes feladatellátás érdekében - szintén nehézséget okoz, mivel a személyzet 

saját gépkocsival nem rendelkezik, illetve a folyamatos munkavégzés helyi 

tömegközlekedéssel nem megoldható. 

- Az előrejelzések alapján 2017. szeptemberétől Szombathelyre és Rumba szállítandó 

gyermekek létszáma meghaladja a kisbusz befogadó képességét. 

 

A beszerzendő gépjármű becsült költsége 4-5 millió Ft. 

Kérjük a fenntartó hozzájárulását a Támogató Szolgáltatást működtető és befogadott 

szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására. 

 

Szentgotthárd, 2017. május 25. 

Tisztelettel: 

Fábián Béláné sk. 

intézményvezető 
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Tárgy: Projekt partnerség a mentális egészségfejlesztés pályázatban 

(EFOP-1.8.20-17) 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Társulási Tanács 2017. június 12-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A 2016-ban kiírt HU12-0002-PP3-2016 számú Norvég Finanszírozási Mechanizmusból 

támogatott „Módszertani, strukturális és kapacitásfejlesztés a lakosság mentális 

egészségfejlesztésére irányuló beavatkozások támogatására” című projekt keretében az 

Országos Tisztiorvosi Hivatal a már meglévő egészségfejlesztési irodákhoz (Ilyen működik 

Szentgotthárdon is) kapcsoltan alakított ki Lelki Egészség Központokat pilot jelleggel az 

országos kiterjesztés megalapozása érdekében. Az ország 61 egészségfejlesztési irodája közül 

hatot választottak ki az első lépésként 2017 áprilisáig tartó programban való részvételre, 

köztük a szentgotthárdi irodát. A program célja a szakmai együttműködések megteremtése 

olyan célok megvalósítása érdekében, mint az egészséget meghatározó életmód, illetve az 

egészségmagatartást befolyásoló szokások, attitűdök javítása, a lakosság 

egészségtudatosságának növelése, valamint a lelki egészség fejlesztésére irányuló programok 

tervezésében és megvalósításában történő együttműködés. Szentgotthárdon a mintaprojekt 

időtartama alatt és finanszírozásában 2 fő szakember végezte a felmerülő - elsősorban 

módszertan kidolgozásához kapcsolódó - feladatokat. 

 

Időközben megjelent „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - 

népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén” EFOP-1.8.20-

17 kódszámú felhívás a már működő egészségfejlesztési irodák mentális egészségfejlesztés 

funkcióval való kibővítése céljával, vagyis a fentebb bemutatott pilot program továbbvitelére 

és finanszírozására. A Rendelőintézet fenntartója, Szentgotthárd Város Önkormányzata 

jóváhagyta a pályázaton történő indulást A már működő egészségfejlesztési iroda mentális 

egészségfejlesztés funkcióval való bővítésére igényelhető a támogatás, egyrészt a 

kapcsolódó szakemberállomány biztosítására, másrészt az iroda működtetésére, közte az iroda 

felújítására - átalakítására, az infrastrukturális feltételek megteremtésére. 

 

A kötelezően végzendő szakmai támogató feladatokat is meghatározza a felhívás, többek 

között: 

- a járásban már meglévő civil együttműködések támogatása, összehangolása, 

- tanácsadás és tájékoztatás nyújtása prevenciós témában a térség oktatási és nevelési 

illetve szociális és egészségügyi intézményeiben dolgozó szakembereknek, 

- kapcsolattartás a járásban található alapellátást vagy szakellátást nyújtó egészségügyi 

szolgáltatókkal, 

- kötelező képzések teljesítése, s a szakmai irányító által előírt kompetenciák feltételek 

biztosítása a feladatellátáshoz; 

- támogató hálózatok kialakítása a lakosság egészségtudatosságának fejlesztése céljából. 

- prevenciós célú szolgáltatások nyújtása a járás lakosai számára (pl.: 

információnyújtás, tájékoztatás, figyelemfelhívás); 

- szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek megvalósítása, támogatása 

védőnőkkel szoros együttműködésben (pl. szülőklubok); 
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- csoportos programok szervezésében és megvalósításában való részvétel (pl.: önsegítő 

csoportok, szenvedélybeteg hozzátartozói csoport, életkészség tréning, kiégés- 

prevenciós tréning, művészetterápiás csoport, szerhasználatot megelőző csoport, 

önsegítő csoportok beteg családtaggal élő családok számára); 

- mentális egészségfejlesztés keretében végezhető preventív feladatok megvalósítása, 

- depresszió és öngyilkosság megelőzés helyi programjainak megvalósítása. 

 

Az EFI létrehozásával kapcsolatos korábbi, már megvalósított TÁMOP pályázat konzorciumi 

szerződése szerint a Társulás a projektfenntartás végéig, azaz 2021.06.29-ig együttműködik a 

Rendelőintézettel. A Rendelőintézet vezetőjének aktuális kérelme (lásd: 1. sz. melléklet) 

alapján a Rendelőintézet és a Társulás között együttműködési megállapodás kerülne 

aláírásra abból a célból, hogy – a pályázat pozitív elbírálása esetén - a fentebb felsorolt 

tevékenységek közül többet (csoportfoglalkozások leendő szülők/fiatalok számára, baba-

mama foglalkozások, ismeretterjesztő, figyelemfelhívó előadások, anyagok elhelyezése, 

stb.) az Egészségfejlesztési Iroda a járásban is térítésmentesen megvalósítson.  
 

A tervezett EFOP megvalósítása (jelenlegi állás szerint 2017. november - 2019. december) a 

korábbi TÁMOP projekt fenntartási időszakába esik bele, így ez plusz terhet amúgy sem 

jelent a Társulás és a tagönkormányzatok számára, tulajdonképpen a már meglévő 

együttműködésre épülve a létrejövő EFI-LEK a mentális egészség területén is nyújt majd 

szolgáltatást a járásban. Az együttműködés anyagi kötelezettségvállalást nem jelentene a 

Társulás és a községi tagönkormányzatok számára. A projekt megvalósítás befejezésétől 

számított 36 hónapig fenntartási kötelezettség is terheli a kedvezményezettet, a fenntartási 

kötelezettség minden vonzatát azonban Szentgotthárd Város Önkormányzata vállalta fel. 

 

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

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy a 

Társulás és a Rendelőintézet Szentgotthárd intézmény között együttműködési megállapodás 

jöjjön létre „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - 

népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén” EFOP-1.8.20-17 

kódszámú felhívásra benyújtandó pályázat kapcsán az előterjesztésben megfogalmazottak 

megvalósítására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor elnök 

                 Dr. Klósz Beáta intézetvezető 

                  

Szentgotthárd, 2017. június 12. 

                             Huszár Gábor 

                                  elnök 


