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Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2017. március 30-i ülésére 

 

Tárgy: Felügyleti ellenőrzés (Városi Gondozási Központ Szentgotthárd) 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi ellenőrzési terve alapján a 

„Felügyeleti ellenőrzés (Városi Gondozási Központ Szentgotthárd)” c. belső ellenőrzési 

vizsgálat lefolytatásra került.  

 

Az ellenőrzés célja volt, hogy átfogó képet kapjunk az intézmény működéséről, 

gazdálkodásáról, humán erőforrás kihasználtságáról; feltárva az esetleges hiányosságokat és 

ha szükséges, javaslatot téve a munkavégzés továbbfejlesztéséhez. Az ellenőrzés a téma 

szempontjából átfogó és sok mindenre kiterjedő volt. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „Felügyeleti 

ellenőrzés (Városi Gondozási Központ Szentgotthárd)” c. belső ellenőrzési jelentést 

megismerte, az abban leírtakat elfogadja.  

 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt - munkaszervezet vezető 

Kern Henrietta - belső ellenőrzési vezető 

 

Határidő: közlésre azonnal  

 

Szentgotthárd, 2017. március 20.  

 Huszár Gábor 
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Szentgotthárd, 2017.  március 20. 

 

 

Ellenőrzést végző: Kern Henrietta 

   belső ellenőr 



Az ellenőrzés célja: 

 előírásoknak való megfelelés 

 

Az ellenőrzött szervezeti egység:  

 Városi Gondozási Központ 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

 Felügyeleti ellenőrzés  

 

Az ellenőrzés típusa:  

 szabályszerűségi ellenőrzés 

 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 komplex ellenőrzési módszer 

 

Vonatkozó jogi háttér: 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről 

 Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi Éves Ellenőrzési Terve 

 

Ellenőrzött időszak: 2016. év 

 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2017. március 06.; 2017. március 20. 

 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása 

 Fábián Béláné – Városi Gondozási Központ intézményvezetője 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.234561


A Városi Gondozási Központ felügyleti ellenőrzésére Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás 2017. évi Éves Ellenőrzési Terve alapján került sor.  

 

A belső ellenőrzést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján folytattam le. A 

szabályszerűségi ellenőrzés célja megállapítani,  hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység 

működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos 

jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai. 

 

1. Előírásoknak való megfelelés 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről, 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról , 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 

257/2000.  (XII.26.) Korm. rendelet a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről, 

33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 

orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről  

1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 

8/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak 

működési nyilvántartásáról, 

9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról,  

Iratkezelési Szabályzat 

 

2. Dokumentumok vizsgálata 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának intézményt érintő 

határozatai 



Iktatókönyv 

Továbbképzések dokumentumai (továbbképzési terv, adatlapok, igazolások)  

Munkaügyi dokumentumok (erkölcsi bizonyítvány, kinevezéshez szükséges okmányok, 

kinevezési okiratok, közalkalmazotti alapnyilvántartás, KIRA rendszer, munkaköri leírások, 

jelenléti ívek, megbízási szerződések) 

Intézményi dokumentáció (működési engedély, alapító okirat, SZMSZ, szakmai program, 

házirend, szabályzatok) 

Intézményi gazdálkodás  

 

 

Megállapítások: 

 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYESSÉGE, VEZETŐI MUNKA 

 

Az intézmény működésének összhangja a fenntartói döntésekkel 

 

A vizsgált időszakban Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

az intézmény tekintetében összesen 10 határozatot hozott, illetve a Társulás Közbeszerzési 

Bizottsága további 2 határozatot.  

 

 10/2016. (II.24.) sz. T.T határozat 

1.  Az intézmény Alapító Okiratának módosításának jóváhagyása.   

2. Az intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának 

jóváhagyása. 

 11/2016. (II.24.) sz. T.T. határozat 

1. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának megállapítása 2016. január 01. 

és 2016. április 30. között. A megváltozott térítési díjakat Szentgotthárd Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletbe foglalta. (9/2016. (IV.01) ÖKT 

rendelet). 

2. Az intézmény Étkeztetés és Házi segítésgnyújtás Szakmai Program módosításának 

jóváhagyása. 

 14/2016. (III.31.) sz. T.T. határozat 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2016. évi díjára vonatkozó 

javaslat elfogadása.  



A megváltozott térítési díjakat Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

rendeletbe foglalta. (13/2016. (IV.28) ÖKT rendelet). 

 16/2016. (III.31.) sz. T.T. határozat  

Pályázat benyújtása a Támogató Szolgálat gépjármű beszerzésére és a Közösségi 

Pszichiátriai Alapellátás számára színes multifunkciós nyomtató beszerzésére.  

 21/2016. (V.26.) sz. T.T. határozat  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2016. évi díjára vonatkozó 

módosító javaslat elfogadása.  

A megváltozott térítési díjakat Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

rendeletbe foglalta. (18/2016. (VI.2.) ÖKT rendelet). 

 22/2016. (V.26.) sz. T.T. határozat  

1. Étkezési személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem elutasítása. 

2. Étkezési személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem elutasítása. 

 28/2016. (IX.08.) sz. T.T. határozat  

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól különös 

tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól szóló 

tájékoztató megismerése és elfogadása.  

  29/2016. (IX.08.) sz. T.T. határozat  

Gépjármű értékesítés és új gépjármű beszerzés engedélyezése. 

 1/2016. (IX.26.) sz. K.B. határozat  

„Városi Gondozási Központ étkeztetés gépjármű beszerzése” beszerzési eljárás 

nyertes ajánlatának kinyilvánítása és az intézményvezető felhatalmazása a gépjármű 

beszerzésére. 

A gépjármű beszerzésre került.  

 1/2016. (IX.26.) sz. K.B. határozat  

„Városi Gondozási Központ támogató szolgálat gépjármű beszerzése” beszerzési 

eljárás nyertes ajánlatának kinyilvánítása és az intézményvezető felhatalmazása a 

gépjármű beszerzésére. 

A gépjármű beszerzésre került. 

 32/2016. (XI.30.) sz. T.T. határozat  

Az intézmény számára + 2 fő létszámbővítés engedélyezése 2016. december 01. 

napjától. 

 33/2016. (XI.30.) sz. T.T. határozat  



Az intézmény Szakmai Program Étkeztetés és Házi segítségnyújtás mellékleteinek 

jóváhagyása. 

 

Vezetői munka értékelése 

 

A fenntartó által hozott döntések végrehajtásra kerültek, az intézmény működése mindezekkel 

összhangban van.  

Az intézményvezető naprakész a jogszabályok, határozatok ismeretében, döntések 

végrehajtásában. E tekintetben minőségi munkát végez. Tevékenysége során a határozottság 

jellemző rá, dolgozói irányítását is ennek megfelelően látja el; munkájára a hatékonyság 

jellemző. Kapcsolata a fenntartóval és a dolgozókkal is megfelelő.  

 

SZABÁLYOZOTTSÁG 

 

Intézményi dokumentáció 

 

Az intézményi dokumentáció meglétét a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM 

rendelet 5. § (1)-(2) bekezdés előírásai alapján vizsgáltam. 

Az említett jogszabály kimondja, hogy: 

 

5.§ (2) A szociális intézménynek rendelkeznie kell 

a) az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti dokumentumokkal (szolgáltatói nyilvántartásba 

történő bejegyzés, alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, szakmai program, a 

foglalkoztatottak munkaköri leírása) 

b) házirenddel, 

c) az 1. számú mellékletben meghatározott szabályzatokkal, nappali ellátást nyújtó intézmény 

esetében az 1. számú melléklet I.2. pontja szerinti szabályzat kivételével. 

 

 Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés 

Az intézmény valamennyi szolgáltatása határozatlan időre szóló (2011. október 3-tól jogerős) 

működési engedéllyel rendelkezik, melyet az SZGY/785-6/2011. iktatószámon a Vas Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala adott ki. A változtatások átvezetése folyamatos, a  



legutóbbi döntés a Vas Megyei Kormányhivatal VA/HF06/90-1/2017. számú határozata, 

amely 2017. január 25. napját lett jogerős. 

 Alapító okirat 

Az intézmény alapító okirata 2009. július 1-től hatályos, melyet a 161/2009. sz. Képviselő-

testületi határozattal fogadtak el. A legutóbbi módosítást Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 10/2016. számú határozatával fogadta el. A 

Magyar Államkincstár a 2016. február 29.  napján kelt határozatában adott helyt a változási 

kérelemnek. 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

Az ellenőrzés idején érvényben lévő SZMSZ-t a 42/2011. sz. Társulási Tanácsi határozattal 

fogadták el, amely 2011. szeptember 1-től lépett hatályba. Módosítva a 32/2013. számú 

Társulási Tanács határozattal lett. Az intézmény SZMSZ-e az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 

5/B. §-ban meghatározottakat tartalmazza.  

 Szakmai program 

Az intézmény valamennyi alapszolgáltatására vonatkozóan rendelkezik szakmai programmal, 

az erre vonatkozó megállapításaim a következő táblázat szemlélteti: 

 

Szakfeladat Szakmai pr. 

elfogadó 

határozat 

1.sz. módosítás 

oka/határozat 

száma 

2.sz. módosítás 

oka/határozat 

száma 

3.sz. módosítás 

oka/határozat 

száma 

Jelzőrendszeres 

házi 

segítségnyújtás 

8/2013. T.T. 

határozat 

Megállapodások 

módosítása 

22/2013. T.T 

határozat 

Névváltozás 

32/2013. T.T. 

határozat 

Megállapodások 

módosítása  

17/2015. T.T. 

határozat 

Támogató 

Szolgálat 

8/2013. T.T. 

határozat 

Megállapodások 

módosítása 

22/2013. T.T 

határozat 

Névváltozás 

32/2013. T.T. 

határozat 

Megállapodások 

módosítása  

17/2015. T.T. 

határozat 

Közösségi 

pszichiátriai 

alapellátás 

8/2013. T.T. 

határozat 

Megállapodások 

módosítása 

22/2013. T.T 

határozat 

Névváltozás 

32/2013. T.T. 

határozat 

Megállapodások 

módosítása  

17/2015. T.T. 

határozat 

Nappali idősek 13/2013. T.T. Megállapodások Névváltozás Megállapodások 



klubja határozat módosítása 

22/2013. T.T 

határozat 

32/2013. T.T. 

határozat 

módosítása  

17/2015. T.T. 

határozat 

Étkeztetés és 

házi 

segítségnyújtás 

33/2016. T.T. 

határozat 

- - - 

 

 

Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/A. § (2) bekezdésében meghatározottak az intézmény 

szakmai programjaihoz mellékelve lettek.  

 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 

1/2017. (II.14.) EMMI rendeletnek megfelelően 2017. decembr 31-ig az összes szakmai 

programot újra kell írni, amelyre az előkészületeket az intézményvezető már megkezdte.  

 

 Foglalkoztatottak munkaköri leírása 

Az intézményben valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással. Az irattári 

példányokon szerepel az átvételt igazoló dolgozói aláírás.  

 Házirend 

Az intézmény Nappali idősek klubja rendelkezik házirenddel, a Társulási Tanács 2013. április 

25-én a 13/2013. számú határozatával hagyta jóvá. A házirend az intézményben ki van 

függesztve. 

 Szabályzatok 

Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 1.számú melléklete nevesíti a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmény szabályzatait: 

 

I. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok 

 

 Iratkezelési Szabályzat 

 

Az intézmény rendelkezik Iratkezelési Szabályzattal, amely a vonatkozó jogszabályok (1995. 

évi LXVI. törvény) figyelembevételével készült. Az említett szabályzat 1996. január 01. 

napján lépett hatályba. A jelenleg érvényben lévő 335/2005. (XII.29.) Korm.rendelet előírásai 



alapján felülvizsgálatra került, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 2016. április 

18-án jóváhagyta.  

 

Az intézményben az iktatást az intézmény vezetője és a közösségi gondozó végzi. Az 

intézmény külön iktatókönyvvel (jelzés: C.5230-175.) és név- és tárgymutató könyvvel 

(jelzés: C.5230-167/A.) rendelkezik, melyek megfelelnek a 335/2005. (XII.29.) Korm. 

rendeletnek. Az iktatókönyvben alszámos iktatás lehetséges. A vizsgálat időszakban téves 

ikatatás nem volt.  

 

Az előírások alapján az irattárban őrzött iratokat legalább öt évenként felül kell vizsgálni. Az 

iratkezelési jegyzőkönyv megküldésre került a Magyar Nemezti Levéltár Vas Megyei 

Levéltárának, ahol a selejtezést a beküldött iratok vonatkozásában (iratok 1977-2006.) 

2016.10.28-án jóváhagyták. A megsemmisítés folyamatban van.  

 

II. Gazdasági szabályzatok 

 

Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely saját 

költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az 

alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy a pénzügyi-, gazdálkodási-, számviteli 

feladatait a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el az irányító szerv által 

jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. Az együttműködési megállapodást az 

intézmény, az irányító szerv (Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa) és Szentgotthárd Város Önkormányzata között 2005. július 28-án kötötték meg. A 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. 

(I.11.) Korm. rendeletnek megfelelően az intézmény az alábbi szabályzatokkal rendelkezik: 

 

 Számviteli Politika 

Az intézmény pénzügyi-, gazdálkodási-, számviteli feladatai ellátó Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal rendelkezik Számviteli Politikával, amely 2014. január 02-től 

hatályos. A szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelelő, hatálya kiterjed a Városi 

Gondozási Központra is.  

 

 

 



 Pénzkezelési Szabályzat 

Az intézmény pénzügyi-, gazdálkodási-, számviteli feladatai ellátó Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal rendelkezik Pénzkezelési Szabályzattal, amely 2016. augusztus 01-től 

hatályos. A szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelelő, hatálya kiterjed a Városi 

Gondozási Központra is.  

 

 Leltárkészítési és Leltározási Szabályzat 

A szabályzattal az intézmény pénzügyi-, gazdálkodási-, számviteli feladatai ellátó 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik, amely 2014. január 02-től 

hatályos. A szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelelő, hatálya kiterjed a Városi 

Gondozási Központra is.  

 

 Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének Szabályzata 

A szabályzattal az intézmény pénzügyi-, gazdálkodási-, számviteli feladatai ellátó 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik, amely 2014. január 01-től 

hatályos. A szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelelő, hatálya kiterjed a Városi 

Gondozási Központra is.  

 

 Eszközök és források értékelési Szabályzata 

A szabályzattal az intézmény pénzügyi-, gazdálkodási-, számviteli feladatai ellátó 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik, amely 2015. január 01-től 

hatályos. A szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelelő, hatálya kiterjed a Városi 

Gondozási Központra is.  

 

 Vagyonvédelmi Szabályzat 

Az intézmény saját Vagyonvédelmi Szabályzattal rendelkezik, amely 2013. május 02-től 

hatályos.  

 

III. Műszaki ellátási szabályzatok 

 

 Munkavédelmi Szabályzat 

Az intézmény rendelkezik Munkavédelmi Szabályzattal, amely 2015. január15. napján 

készült. Készítette a Blue Flame Gotthárd Tűz- és Munkavédelmi Kft. (Tóth Béla 



munkavédelmi technikus ). Az intézményvezető a szabályzatot 2016. január 19-én hagyta 

jóvá. 

 

Az intézményben a munkavédelmi képviselő megválasztásra került, aki a kötelező képzésen 

2017. február 10-én részt vett, melyről az igazolást az intézményvezető bemutatta.   

 

 Tűzvédelmi Szabályzat 

Az intézmény rendelkezik Tűzvédelmi Szabályzattal, amely 2014. március 01-én készült, 

készítette a Blue Flame Gotthárd Tűz- és Munkavédelmi Kft. (Tóth Béla tűzvédelmi 

technikus). Az intézményvezető a szabályzatot 2016. április 20-án hagyta jóvá.  

 

A munkáltató a munkavédelmi és a tűzvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően 

gondoskodott a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások megszervezéséről, melynek tényét a 

oktatási naplóban  dokumentált. A naplók vezetése az ellenőrzés idején folyamatos volt. A 

legutóbbi tűz- és munkavédelmi oktatás 2016. december 07-én volt, jellege:  ismétlődő 

oktatás, résztvevők: 35 fő. Az új belépők oktatában részesültek, erről igazolás az 

intézményvezetőnél található. 

 

 Gépjármű használati Szabályzat 

Az intézmény három Gépjármű Üzemeltetési Szabályzattal rendelkezik négy gépjárműre 

vonatkozóan. A szabályzatok 2017. január 01. napjától hatályosak.  

 

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁS 

 

A tárgykörre vonatkozó ellenőrzés során az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak 

kinevezését, a közalkalmazotti jogviszony dokumentálását, a besorolások szabályszerűségét, a 

megállapított illetmények, pótlékok mértékét, az egyes illetményelemek odaítélésének 

jogosságát, az alkalmazáshoz szükséges iskolai végzettség meglétét, a munkaköri leírásokat, a 

vezetői megbízást, a szabadságok nyilvántartását és a jelenléti ívek vezetését vizsgáltam. 

 

Az intézmény létszáma összesen 37 fő, amit a Társulás Tanács a 32/2016. (XI.30.) 

határozatával engedélyezte.  Ebből 36 fő főfoglalkozású és 1 fő részfoglalkozású 

közalkalmazott. Ezen kívül 3 fő dolgozik az intézményben 4 órás megbízási szerződéssel 

illete 1 fő vállalkozási szerződéssel.  



 

2016. évben 3 főnek keletkezett közalkalmazotti jogviszonya az intézményben (1 főnek 

határozatlan idejű kinevezéssel, 2 főnek határozott időre történő kinevezéssel).  

2016. évben 2 főnek szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjazás miatt.  

 

Kiválasztás: 

Az intézényben 2016. évben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A.§-a illetve a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.  (XII.26.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban. Vhr.) 1/A.§-a  értelmében munkakör betöltésére pályázat nem került kiírásra. 

A pályázat nélküli is betölthető munkaköröket az intézményvezető a helyben szokásos módon 

hirdeti meg (helyi tv, újság, az intézmény és az önkormányzat saját honlapja). 

 

2016. évben magasabb vezető és vezető beosztású munkakör betöltésére sem került kiírásra 

pályázat. Az ellenőrzéskor az intézményvezetőn kívül 3 közalkalmazott látott el vezetői 

feladatokat (intéményvezető-helyettes, nappali idősek klubja vezetőhelyettes, házi 

segítségnyújtás vezetője). Esetükben a vezetői megbizatás 5 évre szól (2016.01.01.-

2020.12.31.). 

 

Alkalmazási feltételek: 

A 2016. évben közalkalmazotti jogviszonyt létesített személyek a Kjt., a Vhr. és az 1/2000. 

(I.7.) SZCSM rendeletben fogalalt feltételeknek megfelelnek.  

A Kjt-ben foglalt,  büntetlen előéletet igazoló érvényes erkölcsi bizonyítvány megléte minden 

esetben biztosított volt.  

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerinti előzetes munkaköri 

alkalmassági vizsgálat az új belépőknél a munkába lépés előtt megtörtént. Az évente 

szükséges vizsálatokat az intézményvezető tartja nyilván és gondoskodik a dolgzók 

folyamatos beutalásáról a foglalkozás egészségügyi szakrendelésre.  

 

Képesítési követelmények 

A Kjt. előírásai alapján a közalkalmazotti jogviszony létesítésnek feltétele, hogy a 

közalkalmazott rendelkezzék a jogszabályban előírt iskolai végzettséggel vagy 

szakképzettséggel.  



A közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, a kinevezéshez szükséges adatokat, tényeket 

igazoló okmányokat a közalkalmazottak a kinevezést megelőzően bemutatták, és 

fénymásolatban a személyi anyagokhoz csatolták. Az előző foglalkoztatási jogviszonyból 

származó igazolások a személyi anyagokban megtalálhatók voltak, a személyi anyaghoz 

csatolták. A személyi anyagokat az intézményvezető kezeli. 

A közalkalmazotti alapnyilvántartást a Kjt. 83/B. §-a szerinti, a törvény 5. számú 

mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást (közalkalmazotti 

alapnyilvántartás) vezetik. 

 

Besorolás, illetmény megállapítása 

Az intézményben a közalkalmazottak besorolása és az illetmények megállapítása a Kjt. 61.§-

64.§-ainak  és a Vhr. 9.§-ának megfelelően történt. 

 

Kinevezés 

A közalkalmazottak kinevezése a Magyar Államkincstár számfejtési körébe tartozó 

intézményeknél a KIRA számítógépes munkaügyi rendszerben történik. Az intézményvben a 

rendszert a szociális segítő kezeli. 

Közalkalmazotti jogviszonya 2016. évben 3 főnek jött létre (1 fő határozatlan és 2 fő 

határozott időre szóló kinevezésse). A  kinevezési okmányok megfelelnek a Kjt. 21. § (3) 

bekezdésében és a 21/A.§-ában foglaltaknak.  

 

Munkaköri leírás 

A munkáltató a munkaköri leírásban köteles rögzíteni (felsorolni) a közalkalmazott által a 

munkakörében ténylegesen elvégzendő munkafeladatokat. Az intézményben valamennyi 

dolgozó rendelkezik munkaköri leírással. Az irattári példányokon szerepel az átvételt igazoló 

dolgozói aláírás.  

 

Előmeneteli- és illetményrendszer 

A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként eggyel 

magasabb fizetési fokozatba lép. A közalkalmazottat a tárgyév első napján kell a magasabb 

fizetési fokozatba besorolni. A magasabb fizetési fokozat elérésével a hároméves várakozási 

idő újra kezdődik. Az intézményvezető minden évben a költségvetés tervezésekor figyelembe 

veszi a magasabb fizetési fokozotba lépést, és az intézmény éves költségvetését már ennek 

megfelelően állítja össze.  



 

Közalkalmazotti jogviszon megszűnése, megszüntetése 

2016. évben 1 főnek szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjazás miatt, illetve 1 fő 

fő kezdte meg a nyugdíjazás miatti felmentését.  

 

Munkaügyi kapcsolatok helyi szabályozása 

 A Kjt. 2. §-a alapján a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdéseket a 

jogszabályokon kívül az intézményben két szabályzat rendezi: 

1. Munkáltatói belső rendelkezések: hatályos 2016. augusztus 01-től 

2. Közalkalmazotti szabályzat: az ellenőrzéskor felülvizsgálat alatt állt, mivel az 

intézményben új közalkalmozott tanács választása van folyamatban. 

 

Továbbképzések 

A 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet szerinti éves továbbképzési tervet az intézményvezető az 

ellenőrzéskor rendelkezésemre bocsátotta. A 2016. évi továbbképzési terv 2016. március 02-

án készült, a kötelező jogszabályi elemeket tartalmazza.  

A 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet alapán a  továbbképzésre kötelezettnek egy 

továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 

pontot kell megszereznie. 

2016. évben az intézményben 9 fő vett részt szakmai továbbképzésen, 2 fő szerzett szociális 

gondozó-ápoló szakképesítést, 1 fő szociális asszisztens szakképesítést és 1 fő vett részt 

személyszállító képzésben.  

 

Működési nyilvántartás 

A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló  

8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet alapján a személyes gondoskodást végző személyek adatait 

működési nyilvántartásba kell venni. A működési nyilvántartást az ellenőrzött időszakban a 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezette (2017. január 01-től ez a szerv a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság).  

Az intézményben a nyilvántartási adatok bejelentése a jogszabályban meghatározott adatlapon 

történik, a nyilvántartótól az igazolást az intézmény megkapta. Az intézményben a személyes 

gondoskodást végző valamennyi személy rendelkezik működési nyilvántartási számmal és a 

működési nyilvántartása érvényes.  



2016. évben a működési nyilvántartásba 6 fő került bejelentésre (3 fő szakképesítést szerzett, 

3 fő új belépő) és 1 fő került kijelentésre (nyugdíjazás miatt). 

 

Munkaidő- és szabadság nyilvántartások 

Az intézményben a közalkalmazottak szervezeti egységenként külön jelenléti ívet vezetnek a 

munkában töltött idejük nyilvántartására. Az intézmény valamennyi dolgozója vezeti a 

jelenléti ívet, azon a munkába töltött idejét, távolmaradásának okát (betegség, szabadság stb.) 

feltűnteti.  

A jelenléti ívek vezetése kapcsán azonban megállapítom, hogy azokon a hibákat, elírásokat 

szabályosan (áthúzással) javítják.  

 

Az alap és pótszabadság megállapítása a Kjt. 56.§-56.§-ai szerint töréntik. A szabadságok 

megállapítása év elején a KIRA programból történik, de az intézmény saját nyilvántartást is 

vezet a szabadságokról. Az intézmény minden szakfeladatra külön szabadság-engedély 

tömbbel rendelkezik, melyek vezetése szabályszerű.  

 

Megbízási szerződések 

A vizsgált időszakban az intézmény az informatikai karbantartási feladatok ellátására 

rendelkezett szerződéssel.  

 

INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS 

 

Az intézmény gazdálkodását, a pénzügyi és szakmai felügyeletét, az irányítását a fenntartó 

végzi. Az intézmény a meghatározott pénzügyi folyamatokat a fenntartó és a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek csoportja utasításai 

alapján látja el. Az intézmény folyamatos kapcsolatban áll a fenntartóval, beszámol az 

elvégzett feladatokról, jelzi a feladatellátás során kialakult problémákat, és együttműködik 

azok megoldásában.  

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője (vagy helyettese) gyakorolja 

a kötelezettségvállalás, a szakmai teljesítés igazolás és az utalványozás jogát.  

A kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzésére a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek csoportjának köztisztviselője 

jogosult. Az intézmény vezetője önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.  

  



A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek 

csoportja külön főkönyvi könyvelésben gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően 

elkülönüljenek az intézmény gazdasági eseményei egymástól. Az intézmény önálló 

bankszámlával rendelkezik.  

 

Az intézmény 2016. évi bevételek és kiadások megoszlását összesen illetve a címenkénti és 

feladatonkénti megoszlását a jelentés 1. számú melléklete tartalmazza.  

 

Megállapítások összegzése: 

Az ellenőrzés során megállapítom, hogy az intézmény működése összhangban van a 

fenntartói döntésekkel. A vizsgált időszakban hozott, intézkedést igénylő határozatok 

végrehajtása megtörtént. Az intézéményvezető ismerete az intézménnyel kapcsolatos jogi és 

egyben szabályozásokkal naprakész, a vezetői munka precíz. 

Az intézmény szabályozottsága megfelel a jogszabályi követelményeknek. Az intézmény a 

jogszabályokban nevesített valamennyi szabályzattal rendelkezik, melyek aktualizálása 

folyamatos. 

Az intézményben a személyi anyagok áttekinthetőek, rendezettek. A közalkalmazotti 

jogviszony létesítéséhez, megszüntetéséhez szükséges okmányok, igazolások a személyi 

anyagokban megtalálhatók. Pályázati felhívás kiírására az ellenőrzött időszakban nem került 

sor. Az intézményben a munkába töltött idő nyilvántartására szolgáló jelenléti ív  és a 

szabadságok nyilvántartásának vezetése folyamatos.  

Az intézmény 2016. évre vonatkozó továbbképzési terve elkészült, amely a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő elemeket tartalmazza. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének 

nyilvántartó felé történő megküldését az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

adatlapon teljesítette. 

Az intézményben a vizsgált időszakban a működési nyilvántartásba történő adatok 

bejelentése, az adatok nyilvántartásból való törlése az előírásoknak megfelelően megtörtént.  

 

Javaslat: 

A témával kapcsolatos javaslattal nem élek. 

 

Szentgotthárd, 2017. március 20. 

  Kern Henrietta 

   belső ellenőr 



 

Tárgy: Térítési díj meghatározása a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében  
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Társulási Tanács 2017. március 30-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

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

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

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 

ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell 

fizetni.  

 

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

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

szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell 

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

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

(együttesen gondozásra), valamint a gyermekétkeztetésre. A jogszabály a fenntartóra bízza 

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

az adott bölcsődében. 
 

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

gondozási díjat tartalmazza. 

 
 Beíratott 

gyermekek 

száma/év 

Gondozási díjból 

származó összes 

bevétel 

Gondozási díjat 

fizető gyermekek 

száma / év 

átlagban 

Fizetés alól 

mentesülő 

gyermekek száma 

/ év átlagban 

2012 72    997.730.-Ft 51 21 

2013 72 1.698.695.-Ft 51 21 

2014 75 2.300.750.-Ft 55 20 

2015 70 3.323.610.-Ft 36 34 

2016 90 3.667.625.-Ft 66 11 

 

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

A 2013., 2014. illetve 2015. évben a gondozási díjat az intézmény a játszóudvar 

korszerűsítésére, fejlesztésére szerette volna használni, de a fenntartó döntése alapján az 

intézményi működés költségvetésébe került beépítésre. A 2016. évben a 2015-ös befizetett 

térítési összegből az NRSZH ellenőrzésen megállapított hiányosságok pótlását tűzték ki. Ez 

jelenleg is folyamatban van. 2017. évben az intézmény a tavaly befolyt gondozási díjból a 

szociális helyiségek, játszóudvar korszerűsítését, babaház cseréjét szeretné 

megvalósítani. 
 

A 2017. ÉV TERVEZÉSE 

 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézménnyel történt egyeztetés kapcsán mind az 

intézményvezető, mind a bölcsődei intézményegység-vezető az alábbiakat javasolja a 2017. 

évre: 



 

Az intézményi térítési díj megállapításának levezetése az előterjesztés 1. számú 

mellékletében részletesen olvasható. A szolgáltatási költség és az állami normatíva 

különbözete -> elosztva a férőhelyekkel -> és az ellátási napok számával -> levonva belőle az 

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

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

maximálisan megállapítható gondozási térítési díj: 1.822, - Ft/fő/nap. (Ezen összeg 

azonban a normatíva igénylés miatt egy becsült összeg, mivel pontos létszámot év elején nem 

tudnak a normatíva igénylésnél beírni, viszont amennyiben a létszám az év folyamán tartósan 

változik úgy a plusz normatívát meg tudja igényelni a fenntartó - ez történt tavaly is, mikor 

plusz 10 fő után még pótigényt tudtunk benyújtani.) 

 

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

kell a gondozást biztosítani: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, 

- a három vagy több gyermeket, 

- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok számára, 

- illetve azok részére, akik jövedelemmel nem rendelkeznek. 

 

Az intézmény vezetése a gondozási díj meghatározására az alábbi javaslatot teszi: a 

bölcsődei gondozási díj ne változzon. Az elmúlt évekhez hasonlóan maradjanak a 

jövedelemsávok, a díj  max. mértéke 795.- Ft/fő/nap (lásd: 2. számú Melléklet). 

 

Indokok: 

 A TAJ alapú jelentés alapján kapja az intézmény az állami támogatást. Ha a szülő a 

gondozási díjfizetési kötelezettség miatt nem, vagy kevesebbet viszi a gyermeket a 

bölcsődébe, úgy  nemcsak a gondozási díjtól, hanem a „normatíva” egy havi 

összegétől is elesik az intézmény (fenntartó) a gyermek havi 10 napnál nagyobb 

hiányzása esetén. 

 Az intézmény azt kéri, hogy a befolyt éves összeget, az éves fenntartói támogatás 

felett folyamatosan kapja meg az intézményegység, amit ütemezett, folyamatos 

fejlesztésekre fordíthat. A fejlesztési igényt továbbra is indokolják a 2015. október 

25-én a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ellenőrzési szakreferense által 

végzett ellenőrzés megállapításai miszerint a tárgyi feltételeket a bölcsődei 

nevelés-gondozás szakmai szabályaiban foglaltaknak megfelelően kell kibővíteni 

(vízpermetező telepítése, berendezések folyamatos cseréje, szociális helyiségek 

korszerűsítése – utóbbiak az épület felújítás során elmaradtak-, játszóudvar 

korszerűsítése, babaházak, játszóasztalok telepítése – melyek hozzávetőleges költsége 

több millió forint.) 

 

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

díj összege ne emelkedjen, ezzel is segítve a bölcsődei korosztály gondozását-nevelését, 

illetve ezzel talán a beíratott gyermeklétszám emelkedését is elősegíthetjük. Ez nem csak a 

bölcsődei felújítási pályázatban (2018-ban teljesítendő) vállalt plusz létszám miatt fontos, 

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

intézmény. 

 



A bölcsődei ellátás keretében biztosított nappali ellátásra vonatkozó személyi térítési díjat az 

intézményvezető állapítja meg a fenntartó által meghatározott kedvezmények, mentességek és 

a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével. Az intézményvezető a személyi térítési 

díjak összegét az intézményi térítési díjak elfogadását követő 30 napon belül köteles 

felülvizsgálni. 

 

Jelen előterjesztést a szentgotthárdi képviselő-testület 217. március 29-én tárgyalja, 

javaslatát a Társulási Tanácsi ülésen ismertetni fogjuk. 

 

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

és javaslatot tenni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2017. évben a 

SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményegység által a gyermekek számára biztosított 

napközbeni ellátás tekintetében az alábbiakat fogadja el: 

 

1.822,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltséget határoz meg  azzal, hogy:  

- ténylegesen a 2. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díj 

és kedvezményeket alkalmazzák, 2017. május 01. időponttól, 

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

és a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok képezzék,  

- a 2016. évben befolyt gondozási díjat teljes egészében az éves fenntartói 

támogatás felett kapja meg a bölcsődei intézményegység, melyből a bölcsődei 

nevelés-gondozás szakmai szabályi c. dokumentumban minimális felszerelésként 

előírtakat szerezheti be az intézmény (elsősorban az ellenőrzésnél megállapított 

hiányosságokat). 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / elnök 

Varjuné Molnár Katalin igazgató 

Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

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

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

tartozó kedvezményeket-mentességeket a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

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

rendeletében szabályozza. 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra 2017. áprilisi testületi ülés 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / elnök 

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

 

Szentgotthárd, 2017. március 22. 

 

         Huszár Gábor 

                         elnök 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

        
     

 
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 
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 Iktatószám   :      Szsz./173.-10./2017. sz. 

  Tárgy             :      Intézményi javaslat a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a szolgáltatási  
                                önköltség, gondozási díj 2017. évi megállapításához, illetve kérelem a         
                                gondozási térítési díjból származó bevétel felhasználásához.                                 
  Ügyintéző     :      Dr. Dancseczné Kovács Tünde 

               Címzett         :      Dr. Gábor László 

                                             Önkormányzati Térségi és Erőforrások vezető                                        

 

 

 

Tisztelt Irodavezető Úr! 

 

 

A 2017. március havi Képviselő-testületi ülés előterjesztéséhez a 7/2012. (III.1.) ÖKT 
rendeletben és az 1997. évi XXXI. (Gyvt.) törvényben foglaltakra tekintettel az alábbi 
adatokat tudom szolgáltatni. 
  
 Intézményi javaslat a szolgáltatási önköltség megállapításához: 
A Gyvt. 147.§ (1) bek. alapján az intézményi térítési díj alapja a szolgáltatási önköltség és a 
normatív állami támogatás különbözete. 

1. a bölcsőde szolgáltatási költsége (2017. évi kiadási előirányzat):   51.410 e/Ft 

2. éves központi normatív támogatás:            -      15.341 e/Ft 

Az ide vonatkozó rendelkezés alapján az intézményi térítési díj alapja:               36.069  e/Ft 
 
A hivatkozott jogszabály alapján tehát az intézményi szolgáltatási díj számításának alapja: 
36.069 e/Ft. 
 
A szolgáltatási önköltség számítási módja: 

1. 36.069 e/Ft: 68 fő (érvényes alapító okirat szerinti férőhely)= 530.426 Ft/fő/év  

(normatívát nem tartalmaz) 

2. 530.426 Ft: 230 nap (2016. évi központi költségvetési törvény szerinti napok 

száma) = 2.306 Ft/nap/férőhely 

ebből:  
 napi 4x-i étkezési térítési díj: 484 Ft /fő/nap 

 napi gondozási, intézményi térítési díj: 1.822 Ft/fő/nap 
 

 

 

 

 

        
     

 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

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

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

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 

honlap: www.ovodaksztg.hu 
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A GYvt.147. § (2) bek. alapján külön kell meghatározni a gondozási és étkezési térítési díjat. 
A GYvt. 148. § (4) bek. alapján a személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi 
térítési díj összegét. 
Ezek alapján maximálisan megállapítható gondozási térítési díj: 1.822Ft/fő/nap. 
 
Az irányszámok alapján a napi gondozási intézményi térítési díj összege magasabb a tavalyi 
évben megállapított összegnél. A szolgáltatási önköltség számításánál figyelembe vett, éves 
központi normatív támogatás, egy becsült gyermeklétszám alapján történik, a támogatás 
tényleges elszámolásánál azonban a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves 

tényleges létszáma alapján történik.  
A 2016-os évben, a támogatás igénylésénél a becsült adatok alapján 32 gyermekkel tudtunk 
tervezni, elszámolásnál viszont 42 gyermek után tudtuk igénybe venni a központi 
normatívát. Az utólag igényelt különbözet (fajlagos összeg: 494.100,- Ft/fő), plusz 
bevételként jelenik meg az intézmény költségvetésében, ami csökkenti a szolgáltatási 
önköltség meghatározásánál az intézményi térítési díj számítási alapját.  
 
 
A fenti adatok alapján a tavalyi évben kedvezőbb volt kihasználtság, nagyobb volt az igénybe 
vételi hajlandóság.  Ezen pozitív tapasztalatok érdekében, javaslatunk a következő: 
 
2017. évben a személyi gondozási díjra vonatkozó intézményi javaslat: 

1. a díj ne változzon, 
A javaslat indoklása: 

1. A TAJ alapú jelentés alapján kapjuk az állami támogatást. Ha a szülő a gondozási díj 
miatt nem vagy kevesebbet viszi a gyermeket a bölcsődébe úgy  nemcsak a gondozási 
díjtól, hanem a „normatíva” egy havi összegétől is elesik az intézmény, a gyermek 
havi 10 napnál nagyobb hiányzása esetén. 

2. Kérjük, hogy a változatlan formában és mértékben megmaradt gondozási díjból  
befolyt éves összeget, az éves fenntartói támogatás felett folyamatosan kapja meg az 
intézményegység, amit ütemezett fejlesztésre fordíthat. 
A fejlesztési igényt indokolják, szociális helyiségek korszerűsítése – utóbbiak az épület 
felújítás során elmaradtak-, játszóudvar korszerűsítése, babaház cseréje. 
 

Szentgotthárd, 2017. március  6. 
 

Tisztelettel:   
    

Varjuné Molnár Katalin                        Dr.Dancseczné Kovács Tünde       

 intézményvezető                   intézményegység-vezető 
 

 

 

 

 

2. sz. Melléklet 

 



A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2016. 

évben: 795,- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 

 

 

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

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 

50.001 –  80.000.- 140.- 

80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 

110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 795.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Család-és Gyermekjóléti Központ 2016. évi munkájáról szóló 

beszámoló  

 

BESZÁMOLÓ 

a Társulási Tanács 2017. március 30-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Az intézmény jelentős szakmai változáson ment keresztül a tavalyi évben. A 2015. évi 

CXXXIII. tv alapján 2016. január 1. időponttól települési szinten a család és gyermekjóléti 

szolgálat, járási szinten a család és gyermekjóléti központ keretében biztosítja és látja el a 

segítő tevékenységet.  A szükséges előkészítést és integrációt követően, a Család-és 

Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd Intézménye felállt, az intézmény működési engedélye 

pedig határozatlan időre szól.  

 

Az integrációt követő átalakulás a következő változásokat hozta az Intézmény életében:  

- speciális feladatok bevezetése és ellátása a jogszabályi változások miatt: utcai 
szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, készenléti 

szolgálat, pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, meditáció, felügyelt 

kapcsolattartás – ezekhez az ellátásokhoz az intézmény a megfelelő szakembert is 

biztosítja, 

- 1 fő státusszal bővült az intézmény létszáma (májustól szociális asszisztens), így az 
intézmény létszáma összesen 9 főre változott (valamennyien szakképzettek), 

- új munkakörök kerültek kinevezésre (esetmenedzser, tanácsadó, szociális asszisztens). 
 

Az intézmény az átalakulást követően továbbra is változatlanul működteti a Helyettes szülői 

ellátást, az alapszolgáltatás keretében, 1fő helyettes szülővel. 

Ugyancsak változás volt az intézmény életében, hogy 2016. január 1-jétől Kondorfa község 

ellátásával bővült az ellátási területe is, így összesen már 16 település feladatát látja el. 

Az intézmény a szakmai munka ellátása során folyamatosan kapcsolatban áll az alábbi 

intézményekkel: 

- Vas Megyei Főügyészség, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 

- Körmendi Járásbíróság, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási és 
Gyámügyi Osztály 

- Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. 
A fenti intézmények mellett a bölcsőde, óvoda, iskolák intézményeivel, a védőnői 

szolgálattal, a háziorvosokkal, a pedagógiai szakszolgálattal is napi kapcsolatban állt az 

intézmény. 

 

Megtartották az Éves Szakmai Tanácskozást, valamint – jogszabályi előírásoknak 

megfelelően - 6 alakalommal ülésezett a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs 

Bizottság is. Az intézményvezető szerint a jelzőrendszer - védőnői, pedagógiai, szociális 

szféra, hatósági - tagjaira jellemző volt a tavalyi évben is, hogy jelzéseiket megtették, több 

esetben sajnos még mindig késve, de továbbra is kevésbé motiváltak arra, hogy 

kezdeményezzenek hatósági intézkedés megtételét pl.: a Járási Gyámhivatal felé irányított 

jelzést.  



 

2016 őszén körvonalazódott, hogy az intézmény áthelyezése 2017. évben megtörténik a 

Szentgotthárd, Vajda János út 6. szám alá ( ez 2017. március 10-én megtörtént ). Az 

intézmény áthelyezésével kapcsolatos előmunkálatokban az intézmény aktívan vett részt. 

 

Az intézmény elkészítette és megküldte a 2016. évi részletes beszámolóját - lásd 1. sz. 

melléklet. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási tanácsot, hogy a beszámolót megismerni szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Család-és 

Gyermekjóléti Központ 2016. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és  

A./ elfogadja  

B./az alábbi kiegészítéssel fogadja el:  

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

 

Határidő:  azonnal 

Felelős  : Uhor Anita intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2017. február 17. 

 

                              Huszár Gábor 

                                   elnök 

 

 

 

 

  



 

1. számú melléklet 

 

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd Járás Székhelyű Település 

2016. évi tevékenységére vonatkozóan  

 

 

Az év kezdetével 2016. 01. 01. napjával Intézményünk életében jelentős mértékű szakmai és 

formai átalakulás következett be. A változások jogszabályi hátterét indikálta, hogy az 

Országgyűlés 2015. 07. 06-i ülésén elfogadta az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. tv., amely a Magyar Közlöny 102. sz. 

jelent meg. Az elfogadott törvény értelmében, települési szinten a család és gyermekjóléti 

szolgálat, járási szinten a család és gyermekjóléti központ keretében biztosítja és látja el a 

segítő tevékenységet.   

 

Ez alapján, a családsegítésre vonatkozó feladatokat továbbra is az 1993. évi III. törvény, 

illetve a gyermekjóléti szolgálat, továbbá a központ feladatait, az 1997. évi XXXI. törvény 

szabályozza,  továbbá az említett két törvényhez tartózó 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, és az 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet - végrehajtási jogszabályok rendezik. Intézményünk, az 

átalakulást követően továbbra is változatlanul működteti a Helyettes szülői ellátást, az 

alapszolgáltatás keretében, 1fő helyettes szülővel, aki 2 fő gyermeknek a befogadására 

alkalmas.  

 

Szentgotthárd mivel járás székhelyű település, speciálisnak mondható helyzetéből adódóan a 

szükséges integrációt követően, a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

Intézménye felállt, minden olyan szükséges változtatást végrehajtott mely alapján a hatályos 

működési engedély kiadhatóvá vált, határozatlan időre szól, Tanúsítványunk a 

jogszabályokban meghatározottak szerint kifüggesztésre került, mely 2016. 04. 13-től 

érvényes.  

 

A fent leírt jogszabályi háttérnek eleget téve, a Fenntartóval közösen számos egyeztetést, 

intézkedést követően 2 hónap alatt kialakítottuk és felállítottuk közösen, a szakma 

elvárásának megfelelően a névváltozást követően a Család- és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd Intézményét.  

 

Az integrációt követő átalakulás, a következő radikális változásokat hozta az Intézmény 

életében:  

 

 plusz egy fő státusz létesítését,  

 a korábbi szolgáltatások elkülönülését, újabb munkakörök kinevezését, 

 speciális feladatok bevezetését,  

  plusz egy terület ellátását.  

 

2016. 05. 02-án 1 fő teljes munkaidős, határozatlan idejű, közalkalmazotti 

munkajogviszonyban megkezdte, szociális asszisztens kinevezésével tevékenységét, jelenleg 

a végzettségének megszerzését végzi.   

 



Az intézmény által nyújtott korábbi szolgáltatások élesen elkülönítésre kerültek egymástól,  a 

korábbi családsegítő munkakörök helyett a  család-és gyermekjóléti szolgáltatás esetében a 

családsegítő munkakörök kerültek kinevezésre, továbbá a család-és gyermekjóléti 

központot érintően, mely a hatósági közeli tevékenységek összességét foglalja magában, az 

esetmenedzseri, a tanácsadói, illetve a szociális asszisztens munkakör alapján állt össze a 

szakmai team.  

 

A speciális feladatok kialakítása, külsős szakemberek- pszichológus, jogász, mediátor – 

bevonását indokolták, akikkel az együttműködési megállapodások elfogadását követően, 

2016.áprilisától indult el a konkrét segítő – tanácsadó tevékenység, Intézményünk keretei 

között.  

Központunk által nyújtott speciális szolgáltatások:  

 

Utcai szociális munka, melynek keretében, heti rendszerességgel feltérképeztük a Város 

frekventált köztereit, célja a magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését 

veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése, 

valamint a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy a gondozója által a lakásából kitett, ellátás 

és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének 

elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban 

részesítésének kezdeményezése. A segítő tevékenységről a kollégák feljegyzéseket 

készítettek, melyből kiolvasható, hogy krízishelyzetben lévő gyermekkel nem 

találkoztunk, mely azonnali beavatkozást igényelt volna esetlegesen az adott gyermek 

életében.  

  

Kapcsolattartási ügyelet célja, a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 

kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely 

biztosítása, amelyet kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosít intézményünk a 

gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult számára. Az év folyamán 2 kiskorú volt érintett, 

melyet Járási Bíróság Végzései alapján biztosítottunk.  

 

Kórházi szociális munka alapvető célja a szülészeti- nőgyógyászati osztályon - kórházi 

védőnővel együttműködve - a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermeke, valamint a 

gyermekosztályon az elhanyagolt és bántalmazott gyermekek részére szükséges intézkedések 

megtétele. Intézményünk felvette a kapcsolatot, igényfelmérés céljából a Rehabilitációs 

Osztállyal, aki szükségesnek tartotta a kórházi szociális munka biztosítását, a Kórház keretei 

közt. Az egészségügyi intézménnyel kötött Együttműködési Megállapodásnak megfelelően, a 

kórházi szociális munkát intézményünk esetmenedzsere heti négy órában tudja biztosítani 

Szentgotthárd Városában található Rehabilitációs Osztályon a betegei körében.  

 

Készenléti szolgálat célja, hogy az Intézmény nyitvatartási idején túl a felmerülő 

krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A 

készenléti szolgálat egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával került 

megszervezésre úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű, konkrét segítséget ad, 

vagy ilyen segítséget mozgósít. A készenléti szolgálat keretében az esetkezelések száma 

egyre gyakoribb, a klienskörön kívüli személyek is gyakorta kérnek konkrét tanácsadást, 

segítséget.  

 

Pszichológiai tanácsadás célja, hogy a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetben lévő 

magatartási problémával, családi krízissel, tanulmányi nehézségekkel küzdő, veszteség 

élményt (válás, gyászreakció) átélő gyermekek számára pszichológiai, életvezetési 



tanácsadást biztosítunk előre egyeztetett időben. A pszichológus heti rendszerességgel, 

pénteki napokon biztosít tanácsadást, az Együttműködési Megállapodás alapján. A szakember 

előre egyeztetett időpontok alapján végzi munkáját, folyamatos esetkezelést biztosít a 

gyermekeknek, a szülőknek egyaránt, illetve a kollégák is gyakorta konzultálnak a közös 

esetek kapcsán. Lehetőség nyílt, hogy a pszichológus szakember, csoportos Szupervízió 

keretében segítette elő a kollégák szakmai munkáját, az esetkezelések során fellépő lelki 

terheltséget oldotta, mely 5 alkalmat ölelt fel. A jogszabályi változásnak köszönhetően, mivel 

kötelező feladat a szupervízió a Központok részére, konkrét lehetőséggé vált a 

kiégésszindróma kezelése is, mely probléma a szociális ágazatban jelentős mértékben 

eredményezte a pályaelhagyást.  

 

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

biztosít, előre egyeztetett időpontok szerint, az Együttműködési Megállapodás alapján. A jogi 

szakember, az Intézményünk keretei közt látja el a jogi segítségnyújtást, előre egyeztetett 

időpontok alapján. Többnyire azokkal a kliensekkel foglalkozik, ahol súlyos családi 

konfliktusok vannak jelen a család életében, ebből kifolyólag szükséges rendezni a család 

kapcsolatrendszerét jogi vonatkozásban is.  
 

Mediáció célja a konfliktuskezelés, melynek eredményeképpen pl.: házastársak, családok 

megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. Speciális segítség a válás folyamatában, 

főleg a kapcsolattartásra jogosult szülő és a gyermek alapvető jogainak a biztosítása 

érdekében. Intézményünk a mediációs ellátást 2 külsős szakemberrel, de az intézményen belül 

biztosítja a kliensek számára, előre egyeztetett keretek közt, a megkötött Együttműködési 

Megállapodás alapján. Az év folyamán havi rendszerességgel valósult meg a mediációs 

eljárás, továbbá a felügyelt kapcsolattartást is biztosított a 2 mediátor szakember.  

 

Kondorfa község csatlakozása a Járás közigazgatási területéhez, mellyel bővült ellátási 

területünk:  

 

Kondorfa polgármesterével az integráció megszervezése előtt megtörtént a kapcsolat felvétel, 

a szükséges ellátási formákról való tájékoztatása megtörtént. Az Együttműködési 

Megállapodás, mely főképp a település vonatkozásában a fogadóórák megtartására 

vonatkozik – elkészült, aláírásra került. Kondorfa község esetében is, mint újonnan ellátott 

terület a lakosság szociális szempontból feltérképezésre került. A fogadóórákat heti 

rendszerességgel megtartjuk, a meghatározott feladatokat, mint pl.: jelzőrendszer működtetése 

megvalósítjuk, a hozzánk jelzett vagy forduló személyeket a szükséges szinten ellátjuk.  

A szükséges tájékoztatásokat a publikációs felületeken megjelentettük, fontosnak tartottuk a 

személyes kapcsolatok útján történő tájékoztatások megtartását, ennek megfelelően a 

településen illetékes családsegítő kolléga személyesen konzultált a helyi szinten érintett 

jelzőrendszerrel.    

 

A fent leírtak alapján érzékelhető, hogy a törvényi változásokat, a szükséges integrációt 

követően, Szervezetünk életében az új feladatok megszervezése, ellátása, kiépítése nagy 

kihívást jelentett az Intézmény számára. A gördülékenység érdekében a Fenntartó 

támogatása mellett, indikált volt folyamatosan konzultálni szakmailag országos és 

megyei szinten egyaránt. 

 

2016. 02. 24.én a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló jogszabálynak eleget téve megszerveztük, és megtartottuk az 



Éves Szakmai Tanácskozást. A tanácskozáson előadást tartott a Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményének a pszichológusa Köbli Mónika, A lelki 

bántalmazás pszichológiája címmel, továbbá Nyári – Németh Veronika rendőrhadnagy a 

Gyermekbántalmazás, családon belüli erőszak címmel. A tanácskozáson részt vettek az 

ellátási területen működő gyermekvédelmi tevékenységet ellátók képviselői, ezzel is segítve 

mindennapi munkájukat. Továbbá a törvényi előírásoknak eleget téve, a tanácskozáson 

megjelentek, javaslatokat tehettek a jövőre nézve a gyermekvédelmi munka hatékonyabbá 

tételére.  

 

Intézményünk 2016. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmaközi együttműködésre.  

 

2016-ban a Központ több alkalommal vette fel a kapcsolatot a Vas Megyei Főügyészséggel 

állásfoglalás céljából, továbbá egyes gyermek veszélyeztetés kivizsgálása ügyében, kértek 

be írásos tájékoztatókat az általunk végzett munkáról, illetve a tapasztaltakról.   

A veszélyeztetett gyermekek ellátása során szükség szerint, rendszeresen kapcsolatot 

tartottunk a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályával, konkrét 

esetkezelések kapcsán kaptunk gyermekvédelmi segítséget. 

 

2016. évben is szoros kapcsolatot tartottunk fenn a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával szakmai kérdések megbeszélése miatt. A 

megbeszélések célja, a kötelező védőoltásokat megtagadó szülők gyermekeinek gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi ellátása, Központunk kompetenciái, a lehetséges intézkedési tervek 

kialakítása a kiskorúak jólétének érdekében, illetve jelzéssel éltek 1 család ügyében, aki 

ellátási területünkön tartózkodik életvitelszerűen.  

 

A Körmendi Járásbíróság több estben idézte Bírósági tárgyalásra az illetékes 

esetmenedzsert, a gyermek veszélyeztetésének gyanúja ügyében a törvényes képviselő ellen 

folytatott eljárás keretében.  

 

 2016. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt 

szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal 

Hatósági, Foglalkoztatási és Gyámügyi Osztályával is szoros kapcsolatot tartott fenn az 

Intézmény. A súlyos fokban veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban, szükség 

szerint személyes konzultációra is sor került a Járási Gyámhivatallal.  

 

Központunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2016-ben is rendszeres kapcsolatot tartott a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal, mind szakmai – gyermekvédelmi, mind 

szociális jellegű kérdések megbeszélése miatt. Intézményünk szakfeladatai nem lennének 

képesek a hátrányokkal vagy veszélyeztetettségben élő családok, egyének helyzetének 

javítására az Intézmény fenntartója, a helyi Önkormányzat, és a Képviselő Testület maximális 

pozitív irányú figyelme és segítsége nélkül.  

 

2016. évben szabálysértési esetekben, a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási 

Hivatal Hatósági Osztály szabálysértési ügyintézőjével, több esetben volt közös 

esetkezelésünk a szülők, a diákok motiváltsága miatt. Több esetben jelzéssel éltek a 

gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó jelzőrendszeri tagok, a súlyos deviáns 

magatartást mutató tanulókkal kapcsolatban.  

 

2016. évben is az St.Gotthard Spa & Wellness igazgatónőjével a partneri viszony 

fenntartására törekedtünk, a veszélyeztetett és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 



érdekében, melynek keretében a kiskorúak a fürdőzési lehetőségeknek köszönhetően, 

maradandó élményekkel gazdagodhattak.  

 

2016. évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 6 alkalommal valósult meg szakmaközi 

megbeszélés, a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság keretein belül. A 

szakmaközi megbeszélések célja, hogy az adott szakmák képviselői és a Központ munkatársai 

közt, még hatékonyabb legyen a kommunikáció, és egymást segítve végezzük 

gyermekvédelmi tevékenységünket. A megbeszélések érintették a közbiztonság, a védőnői 

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

szervezetek szakmai területeit.  

Intézményünk, 2016-ban is folyamatosan kapcsolatot tartott a helyettes szülővel, aki 

potenciális segítő lehet egy-egy esetkezelés kapcsán. Helyettes szülőhöz átmeneti 

gondozásra, gyermek nem került. A helyettes szülővel történt beszélgetések során 

megfogalmazható, hogy Krajczár Irén jelenleg is motivált a feladata ellátásával 

kapcsolatban. Egészségi, mentális, és szociális helyzetében negatív változás nem következett 

be.  

 

A családok hatékonyabb megsegítése érdekében megvalósítottuk a tartós élelmiszergyűjtést. 

2016. év november - december hónapjában az Intézmény élelmiszer gyűjtési akciót hirdetett. 

Központunk számára felajánlott tartós élelmiszereket, december hónapban a szociálisan nehéz 

életkörülmények között élő családok körben kiosztottuk. Ezen felül az alapszolgáltatás ruha 

adományokkal, és háztartási eszközök felajánlásával is segítette a családokat. A Család és 

Gyermekjóléti Szolgáltatás a keres - kínál szolgáltatást is folyamatosan működteti.  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd és a jelzőrendszeri tagok 

együttműködésének bemutatása: 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

Szolgáltatás, továbbá a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd észlelő – 

jelzőrendszert működtet. 

 

2016 szeptemberében is a törvényi előírásnak megfelelően, feltérképeztük járási szinten az 

oktatási és nevelési intézmények körében a veszélyeztetett, a halmozottan hátrányos, illetve 

a hátrányos helyzetű gyermekeket. Az ifjúságvédelmi, illetve a gyermekvédelmi felelősök 

által leadott lista alapján egy összesítő készült, 13 fő veszélyeztetett, 39 fő hátrányos 

helyzetű, továbbá 9 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket jelöltek meg, a határidőt 

követő Koordinációs Bizottsági Ülésen átbeszélésre kerültek a jelzőrendszer által készített 

adatok.  

 

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok, 

a bölcsőde, az óvoda, az általános iskolák és középiskolák, a Pedagógiai Szakszolgálat, Járási 

Gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, egyházak, a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek, munkaügyi kirendeltség. A jelzőrendszeri 

tagok intézményeinek képviselői többnyire részt vesznek a havonta megrendezésre kerülő 

Családvédelmi és Egészségnevelő koordinációs Bizottsági ülésen. Tapasztalható, hogy a 

törvény szintű változások ellenére sem mozdul meg az egészségügy orvosi területe, továbbra 

sem tesz eleget jelzőrendszeri kötelezettségének.   

 

A jelzőrendszer - védőnői, pedagógiai, szociális szféra, hatósági- tagjaira jellemző volt, hogy 

jelzéseiket megtették, több esetben sajnos még mindig késve, kevésbé motiváltak jelenleg is 



arra, hogy kezdeményeznek hatósági intézkedés megtételét pl.: a Járási Gyámhivatal felé 

irányított jelzést.  

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd tapasztalatai 2016-ban Járási 

szinten: 
 

 Krízisesetek száma: 12 gyermeket érintett, akik esetében ideiglenes hatályú elhelyezésre 

került sor, Központunk kezdeményezése alapján.  

 

2015 évhez képest (9 gyermek) 12 gyermek esetében krízis ellátásra volt szükség súlyos 

gyermek veszélyeztetettség miatt, mivel a családi kapcsolati tényezők olyan mértékben 

diszfunkciós állapotokhoz vezetettek, hogy konkrétan több esetben a gyermekek életének 

megmentése vált szükségessé.  

Vezető probléma a szülők közti kapcsolati nehézségek, melyek hosszabb folyamatok után 

életveszélyes állapotokhoz vezettek, családon belüli bántalmazás, továbbá a gyermekek 

súlyos fizikai elhanyagolása. A következő súlyos szociális probléma, mely azonnali 

intézkedést igényelt, gyermekkorú súlyos önveszélyes magatartása miatt azonnali 

fekvőbeteg ellátást igényelt esetkezelésünk, szuiciditás is fennállt. Az eseteket jelenleg is 

gondozzuk, visszagondozás céljából, hatóság közeli tevékenység keretében, az 

esetmenedzserek, a tanácsadó által, melyben bevonásra kerültek a szociális segítő 

tevékenység keretében a családsegítő kollégák.  

 

Védelembe vételek tapasztalatai 

Járási szinten a védelembe vett gyermekek száma 22 fő volt. A gyermekek 

veszélyeztetettsége főképp a családi kapcsolati problémák miatt alakult ki. A jelzőrendszerrel 

folyamatos és szoros kapcsolat valósult meg a kiskorúak élethelyzetének figyelemmel 

kísérése érdekében, az elkészített gondozási nevelési terv alapján, az esetmenedzserek által.  

A Járási Gyámhivatal felé a szükséges felülvizsgálatok megvalósítása érdekében 

Intézményünk a komplex szakvéleményt minden esetben megküldte, több gyermek helyzete 

javult, illetve ellátási területünkről való elköltözés során áthelyezése megtörtént az illetékes 

Gyermekjóléti Központ felé. Esetmegbeszéléseket, esetkonferenciákat szerveztünk az 

érintett gyermekek veszélyeztetettségének a feltérképezése érdekében, a feladatok és a 

felelősök pontos megbeszélése érdekében, az illetékes jelzőrendszeri tagok, illetve a Hatóság 

bevonásával.  

 

Nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartás:  
A Járási Gyámhivatal a gyermeket nevelésbe veszi: - ha a gyermek fejlődését a családi 

környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított 

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

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

biztosítható. Ha a Járási Gyámhivatal a gyermeket nevelésbe veszi, a szakellátás ellátás 

keretében teljes körű ellátást és segítséget kap a fejlődését veszélyeztető körülmények 

elhárításához, a családi környezetébe történő visszahelyezéséhez. 19 nevelésbe vett kiskorú 

esetében foglalkoztunk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel. Az érintett 

gyermekvédelmi gyámokkal folyamatos kapcsolattartás valósult meg az esetmenedzserek és 

a tanácsadó kolléga által. A törvényi előírásnak megfelelően, félévente elkészítettük a 

komplex felülvizsgálati iratanyagainkat a Járási Gyámhivatal számára. A gondozás 

folyamatába a szociális segítő tevékenysége megvalósulása érdekében, a családsegítő 

kollégák is bekapcsolódtak. Az érintett szülőkkel való tevékenység során, figyelemmel 

kísérünk két fontos tényezőt, a szülő gyermek kapcsolatának alakulását, illetve a szülő 

életkörülményeiben bekövetkezett változásokat.  



 

Családba fogadás tapasztalatai:  
A családba fogadás alapvető célja, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy 

más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmeneti 

időre befogadja, gondozza és neveli. 2016. évben 12 családba fogadott gyermekkel 

tartottunk kapcsolatot. Az érintett kiskorúak nagy része a kistérségi községekben él, 

valamelyik nagyszülő gondozásában, otthonában. Mivel a gyámként kirendelt nagyszülők a 

koruknál fogva ügyeik vitelében segítségre, érdekképviseletre szorulnak, így a családsegítő 

tart velük kapcsolatot szükség esetén, az érintett esetmenedzser tartja a jelzőrendszerrel a 

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

keretében elkészíti a komplex szakvéleményt a családba fogadás fenntartására esetlegesen a 

megszüntetésére a Járási Gyámhivatal felé.  

 

Kapcsolattartási ügyelet tapasztalatai:  
A kapcsolattartási ügyelet célja, a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 

kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely 

biztosítása. Intézményünk e mellett önálló szakmai módszertani programmal rendelkező 

kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosítja a speciális ellátást. A kapcsolattartási 

ügyeletnek komoly keretei, szabályai vannak, melyeket az adott feleknek be kell tartani a 

gyermek érdekében. Ezen lehetőséget az illetékes Bíróságok rendelik el, 2 kiskorú ellátása 

valósult meg az év folyamán. Továbbá egy esetben, a szülők közt lévő súlyos kapcsolati 

problémák miatt, a szülő kérte (nem bírósági, gyámhatósági végzés alapján) a felügyelt 

kapcsolattartást a 2 mediátor szakember bevonásával, 1 kiskorú volt érintett. A mediáció 

folyamata hosszadalmas, ez abból adódik, hogy sokszor 10, 20 év alatt kialakult 

diszfunkciókat kell kezelni.   

 

A Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás  tapasztalatai 2016-ban Járási szinten: 
Az érintett veszélyeztetett kiskorúak száma az év folyamán 28 fő, mely 18 kiskorú esetében  

környezeti, 5 fő esetében magatartási, további 5 érintett kiskorú esetében pedig egészségi 

probléma miatt vált veszélyeztetetté. A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzá 

járuljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban 

történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez Gyermekjóléti 

alapellátás és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 

családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. A gyermekjóléti alapellátás missziója a 

gyermekek jogainak érvényesülése érdekében egyrészt azon családok támogatása és 

megerősítése, amelyek gyermekeik felnevelésében nélkülözik a szükséges feltételeket, illetve 

ezeknek megteremtésében támogatásra szorulnak; másrészt a védelem biztosítása a 

gyermekek számára a fejlődésüket akadályozó vagy hátráltató veszélyek ellen. Az elmúlt 

évben is fő célunk a gyermekjóléti szolgáltatás terén a fokozatosság megtartása volt . 

Tapasztalataink szerint a szülők többsége az önkéntesen igénybe vehető alapellátást szívesen 

fogadták, biztonságban folyt a családok szociális, mentális ellátása 2016-ban is. 

Gyermekjóléti Szolgáltatás részéről ezen ellátási forma keretein belül nagymértékben 

megszüntethető a családban kialakult konfliktusos helyzet, ha a szülő együttműködést tanúsít. 

A családsegítő kollégák, 11 esetben éltek jelzési kötelezettségükkel a Központ felé az 

érintett kiskorúak veszélyeztetettségére vonatkozóan, mivel az alapszolgáltatás keretében a 

gyermek életében kialakult veszélyeztetettséget megszüntetni nem lehetett. Ezt követően az 

esetmenedzserek bekapcsolódtak az esetkezelésbe, esetkonferencia/esetmegbeszélés 
megszervezésére került sor, ahol körvonalazódott, hogy hatósági intézkedés megtétele 

szükséges a Járási Gyámhivatal felé.  

 



Gondozáson kívüli esetek tapasztalatai: 

2016. évben 52 fő vett részt tanácsadottként az Intézménynél (elsődleges  - prímér preventív 

ellátás, konkrét gondozást elkerülendő tevékenység). Az érintettek az egyszeri esetkezelések 

kapcsán problémaként a családi kapcsolati nehézségek, az ügyintézésekben, az 

információnyújtásban való segítség, az iskolai igazolatlan hiányzásokból adódó jelzések, a 

gyermeknevelési problémák, az anyagi, a lakhatási problémák, a kiskorúakat érintő tanulási, 

magatartási problémáinak kezelése valósult meg.  

 

Iskolai hiányzásokkal kapcsolatos esetek tapasztalati:  
2016. évben több gyermek ügyében jeleztek az oktatási intézmények igazolatlan 

hiányzásokat. A Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás, minden esetben felvette a kapcsolatot 

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

pótlékkal kapcsolatos változásokról. A szükséges intézkedési terv az érintett gyermekkel, 

szülővel, ifjúságvédelmi felelőssel elkészítésre került, a további eseteleges hiányzások 

elkerülése érdekében.  

 

Önkéntes munka lehetőségének biztosítása:  
2016. évben is kiemelt figyelmet fordítunk a munkánk során, 13 fő önkéntes bevonására 

került sor az Intézmény által megszervezett programba. Az előző évhez hasonlóan részt 

vettek az egy hetes Menő Manó nyári napközbeni tábor keretében, mely az ellátási 

területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára került megszervezésre. Számos 

középiskolás diák jelentkezett a nyári Menő Manó táborba önkéntesnek az SZMSZC III. 

Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája továbbá a SZOI Vörösmarty Mihály 

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

gyermekeknek szervezett program lebonyolításában, a gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek 

igazoló dokumentumot kaptak az önkéntes munka teljesítéséről Intézményünk által.  

 

Egyéni készségfejlesztés/korrepetálás  
2016 évben is biztosítottuk a pedagógusi végzettséggel rendelkező kollégák által, a 7 fő 

szociálisan hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek, iskolai felkészítését. Ezek a 

szülők nem tudnak segíteni gyermekeiknek a tanulásban, a különórákat nem tudják igénybe 

venni, mert a szakemberek magas árat kérnek az iskolán kívüli felzárkóztatásukért.  

 

Az Esetmenedzser/Tanácsadó és a Családsegítő kapcsolata 
A Központhoz tartozó kollégák, Járási szinten látják el a munkakörükhöz kapcsolódó 

hatóság közeli tevékenységet, az esetek elosztásáról, az intézményvezető dönt. A 

családsegítő kollégák körében változatlan maradt a területileg történő felosztás, így a 

területileg illetékes családsegítő látja el alapszolgáltatás keretében, a családsegítést és a 

gyermekjóléti alapellátást.  
Tevékenységünk szakmailag elkülönül, ugyanakkor mégsem választható szét teljes 

mértékben. A hatóság közeli tevékenység- védelembe vett, a nevelésbe vett, a családba 

fogadott, az ideiglenes hatállyal elhelyezett- során, szükséges a szociális segítő munka 

bekapcsolása, azaz a családsegítő kolléga jelenléte az adott család életében. Ezen családok 

megsegítése, közös családlátogatásokkal, oktatási- nevelési intézménylátogatásokkal 

történnek, többnyire a családsegítő kolléga követi nyomon az adott gyermek 

veszélyeztetettségének az alakulását, a szülők életkörülményeiben való változást. Erről 

beszámol az esethez tartozó esetmenedzsernek/tanácsadónak, a hatóságokkal, illetve a 

gondozásba bevont jelzőrendszeri tagokkal, akiknek jelzési kötelezettségük van változás 

tapasztalása esetén a Központ felé, folyamatosan konzultál az esetmenedzser/tanácsadó. 

Szükség esetén az esetmenedzser/tanácsadó esetkonferenciát, esetmegbeszélést szervez, a 



szakmai munkában segíti, támogatja a családsegítő kollégát, a kompetencia határok 

betartásával.  

 

Megvalósult prevenciós programjaink 

 Nyári napközben gyermek tábor: 2016. június 20-től- 24-ig az előző évekhez 

hasonlóan, megszervezésre került a gyermekek nyári táboroztatása. A táboroztatást 

ismét kistérségi szinten valósítottuk meg. A kistérségi hivatalok anyagilag és 

erkölcsileg is támogatták a programunk megvalósítását. A tábor egy hétig tartott, 

naponta 25 gyermek töltötte náluk hasznosan szabadidejét. Az egy hét alatt a fő 

szempontunk a tavalyi évhez hasonlóan a gyermekek egymás közti pozitív 

együttműködésének fejlesztése volt. Burkoltan az agresszivitás mértékének 

csökkentése, egy nagyon hatásos módszerrel a humánumra való neveléssel, és a 

kortárs kapcsolatok erősítésével. Vendégül hívott előadónk, az iskolavédőnő, játékos 

foglalkozás keretében az egészséges táplálkozással kapcsolatos, hasznos ismeretekkel 

szolgált a gyermek korosztály számára, továbbá az Őrségi Nemzeti Park tartott egy 

kalandos és tartalmas délutánt, a természetben, azok csodáiról.  

 

 Nyári napközben gyermekfelügyelet: 2016. évben második alkalommal szerveztük 
meg a gyermekfelügyeletet, 2016. 07.11- től – 2016. 07. 15-ig, továbbá 2016. 08. 08-

tól- 08. 12-ig valósult meg. Naponta 6 fő gyermek részvételével szabadtéri, ügyességi 

és játékfoglalkozásokkal, valamint csoportos jelleggel készségfejlesztő kézműves 

tevékenységekkel töltöttük el a szabadidőt. A foglalkozások során a zárkózottabb 

gyermekek is megnyíltak, élményeikről örömmel beszámoltak, a játékok során is 

együttműködőek voltak, találékonyságukkal segítették a színvonalas együttlétet. Nagy 

figyelmet fordítottunk a gyermekek egészségére is. Beszélgettünk a helyes 

táplálkozásról, mozgáskultúráról. A helyes testtartás, motorikus mozgásuk 

fejlesztésére különböző torna- és ügyességi gyakorlatokat végeztünk egy-egy 

foglalkozás között. A délutánok során a mese világában tettünk látogatást 

meseolvasás, diafilm vetítés során. A mai gyermekek többsége a hétköznapokban a 

technika világában (TV, internet, okos telefon) él. Ebből a világból emeltük ki a 

gyerekeket, s természet-közeli élményekhez juttattuk őket. 

 

 Turi: Szolgálatunk természetbeni segítségnyújtás – adományok közvetítésével is 
igyekszik segíteni az anyagi gondokkal küzdő személyeket, családokat. Erre jelentős 

az igény a településen. A ruha adományokon felül játékokat, illetve felajánlott tartós 

használati cikkekhez, bútorokhoz való hozzájutást biztosítunk. 2016- ban a 

Falugondnoki Szolgáltatással karöltve láttuk el a főképp Rönök és Gasztony 

többszörösen hátrányos helyzetben élő idős korosztályát az évszaknak megfelelő 

ruházattal, melynek az abban részesülők nagyon örültek. 2016. decemberében 

Központunkhoz nagyon sok ruha, tartós élelmiszer adomány érkezett, melyből 

jelentős adományozás valósulhatott meg a szociális szempontból rászorulók körében. 

Felemelő érzés volt főképp a Karácsonyi időszakban azzal segíteni klienseink 

számára, amire valóban szükségük volt.  

 

  „cipős doboz” akciót hirdettek a gyermekek számára a Szentgotthárd és Térsége 

Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája, a Panon Kapu Kulturális 

Egyesület, és a St.Gotthard Spa & Wellness melynek keretében, nagy mennyiségű  

tartós élelmiszert, ruha és játékadományokat sikerült összegyűjteni, a Kollégák 

közreműködésével eljutattuk  az ünnepek előtt a rászoruló családok gyermekei részére.  

 



 Iskolakezdési akció: Minden év augusztusában meghirdetjük ezen programot, 

használható állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtünk a 

hátrányos helyzetben élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek.  

 

A Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd jövőbeli céljai: 

 2016-ban a Központunk továbbra is nagy hangsúlyt fektet az elektronikus 

tanácsadásra a Tanácsadás-Sztg közösségi oldalon. Célunk továbbra is olyan 

információk megjelenítése az internetes közösségi felületen, ami segítségül szolgálhat 

a fiataloknak. Továbbá virtuális úton, több esetkezelés is történt konkrét tanácsadással, 

mivel a segítségre szoruló, személyesen nem vállalta fel az egyéni problémáját.  

 2018. január 1-től kötelezővé válik, az iskolai szociális munka bevezetése, 

alkalmazása, ez a jelenlegi 9 fő státusz további 2 fő bővítésével elképzelhető. Az 

iskolai szociális munka elképzeléseink szerint, egy lehetőség arra, hogy a szociális 

munka keretein belül, a mentálhigiénés szaktudás felhasználásával, nyújtson segítő 

tevékenységet. Központunk az oktatási- nevelési intézmények összességében, 19 

intézményben tervezi az iskolai- óvodai szociális munka bevezetését. Ennek 

keretében a gyermekeknek, családjaiknak, és a diákokkal foglalkozó 

szakembereknek nyújt támogatást azzal, hogy segíti a gyermeket a korának 

megfelelő, tanulmányi és óvodai kötelezettségeinek a teljesítéséhez. Szükség szerint 

segítséget nyújt, a nevelési – oktatási intézményekbe való beilleszkedéshez szükséges 

kompetenciák fejlesztésében, a gyermek tanulmányi kötelezettségét akadályozó 

tényezők feltárásában, azok megoldásában, a gyermek a későbbi munkavállalásának 

kibontakozásának lehetőségében. Ezáltal biztosítjuk az elsődleges prevenciót, mivel 

hozzájárulunk a gyermek esetleges veszélyeztetettségének megelőzéséhez, a 

másodlagos prevenció keretében, a már kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetéséhez. 

 

2016. év októberében körvonalazódott a többszöri megbeszélések során, hogy az 

intézmény áthelyezése 2017. évben megtörténik Szentgotthárd, Vajda János út 6. szám 

alá. Az intézmény áthelyezésével kapcsolatos pénzügyi stb… feladatok rögzítésre 

kerültek, jelenleg is folyik a jelzett ingatlan felújítása.  

 

Összegzés:  
A fenti leírtak alapján, komplexen kiolvasható, hogy a törvényi változásokat követően, az 

előírásoknak megfelelően, eleget tettünk az elvárásoknak, a kihívásoknak és a 

Fenntartóval közösen felállítottuk viszonylag rövid idő alatt a Központunkat, mely járási 

szinten látja el a járásszékhelyhez tartozó 15 települést. Szakmai tevékenységünk során, 

biztosítja az alapszolgáltatást, illetve a hatóság közeli tevékenységet. A speciális feladatok 

kialakításával, biztosításával, konkrét, azonnali segítséget tudunk nyújtani a klienseink 

számára az Intézmény keretei közt, mely gyakorta krízis közeli helyzeteket segít elhárítani. A 

statisztikai adataink az előző évekhez képest emelkedést mutatnak, melyek jól tükrözik, 

hogy az esetkezeléseink során, egyre súlyosabb, összetettebb problémákat, helyzeteket 

kezelünk, a tőlünk elvárható maximális szakmai odaadással, alapszemléletünket a kihívások 

ellenére is a gyermek mindenek feletti érdekének a fókuszba helyezése, továbbá a 

fokozatosság elvének a megtartása jellemezte és kísérte végig az év folyamán.  

 

Szentgotthárd, 2017. február 12.                        

                                    ____________________________ 

                 Uhor Anita s.k. 

               intézményvezető         



Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2017. 

évi díjai 
 

Előterjesztés 
a Társulási Tanács 2017. március 30-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A fenntartónak a tárgyévre vonatkozó, a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 

szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját április 01-jéig kell megállapítani. A Városi 

Gondozási Központ Szentgotthárd vezetője a Szt. 115. § (1) és (8) bek. alapján 2017. évre az  

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

 

I. A TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSA: 

 

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

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

ellátások intézményi térítési díját a fenntartó évente kétszer állapíthatja meg. Első alkalommal 

minden év április 01. időpontig, második alkalommal szükség szerint (szeptember hónap).  A 

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

Szt.) 114 § -116.§ és a 63. § (10)-(11)  alapján kerül meghatározásra az intézményi térítési díj. 

 

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

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

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

önköltséget. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként 

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

szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

 

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

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

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

önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, 

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

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

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

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

a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.) 

 

2016. január 01-jétől átalakult a Házi segítségnyújtás szakmai tartalma és két tevékenységi 

kör került kialakításra: szociális segítés és személyi gondozás. A fenntartónak a házi 

segítségnyújtás területén a szociális segítés intézményi térítési díját és személyi gondozás 

intézményi térítési díját is meg kell határozni. 

 

Tájékoztatásul: a 2017. évi központi költségvetés az alábbiak szerint határozza meg a 

feladatalapú állami támogatások összegét szolgáltatásonként:  

 

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS FAJLAGOS ÖSSZEG/FŐ 

 



Idősek nappali ellátása 109.000.-Ft/fő/év 

Szociális étkeztetés 55.360.-Ft/fő/év 

Házi segítségnyújtás 

- személyi gondozás 

- szociális segítés 

 

210.000.-Ft/fő/év 

25.000.-Ft/fő/év 

 

A támogató szolgálat és a közösségi ellátás esetén állami feladatalapú finanszírozás van 

(normatív támogatás), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2017. december 31-ig 

várhatóan lesz finanszírozási szerződés az elmúlt évekhez hasonlóan. 

 

Tájékoztatásképpen: a tavalyi (2016.) évben a Gondozási Központ Szentgotthárd intézménye 

által nyújtott szolgáltatások fenntartása az alábbi hozzájárulást igényelte a fenntartótól: 

 

SZOLGÁLTATÁS FENNTARTÓ (ÖNKORMÁNYZATI 

TÁRSULÁS) HOZZÁJÁRULÁSA 2016. 

ÉVBEN A SZOLGÁLTATÁS 

MŰKÖDTETÉSÉHEZ 

 

szociális étkeztetés 10.636.544.-Ft 

házi segítségnyújtás 30.170.484.-Ft 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  7.705.265.-Ft 

támogató szolgálat 7.494.014.-Ft 

közösségi pszichiátriai ellátás  449.784.-Ft 

idősek klubja (nappali szociális ellátás) 44.610.550.-Ft 

 

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

személyi térítési díjat.  

 

II. A 2017. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 

 

A 2017. évi térítési díjakra az intézmény által tett javaslatoknál olyan összegek 

meghatározására törekedtek, amelyek a jogszabályi előírások szerint ugyan figyelembe veszik 

az önköltség emelkedését, de tekintettel vannak a szolgáltatások szociális mivoltára és 

arra, hogy az emelés mértéke a szolgáltatást igénylők számát jelentősen ne csökkentse - az 

egyes szolgáltatásokra kötött finanszírozási megállapodásokban vállalt feladatmutatók 

teljesülése szempontjából sem mellékesen.   

 

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

szociálisan rászorultak által fizetendő intézményi térítési díjak alakulását az alábbi táblázat 

tartalmazza:  

 

 

SZOLGÁLTATÁS 2013. 2014.  2015.  2016.  2017.évre 

javasolt 

Emelés 

mértéke 

Étkeztetés szállítás nélkül 540,- 

Ft/adag 

570,-

Ft/adag 

600.-

Ft/adag 
620.- 

Ft/adag 

640.-

Ft/adag 

3,2% 

szállítással 640,- 680,- 720.- 750.- 780.- 4,4% 



Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag 

Házi segítségnyújtás 

- személyi gondozás 

900,- 

Ft/óra 

950,-

Ft/óra 

1.000.-

Ft/óra 
1000.-

Ft/óra 

800.-

Ft/óra 

-20% 

-  szociális segítés - - - 500.-

Ft/óra 

800.-

Ft/óra 

60% 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

80,- 

Ft/nap 

90,-

Ft/nap 

100.-

Ft/nap 
100.-

Ft/nap 

100.-

Ft/nap 

0% 

Támogató 

szolgálat 

személyi 

segítés 

650,- 

Ft/óra 

700,-

Ft/óra 
500.-

Ft/óra 

750.- 

Ft/óra 

800.-

Ft/óra 

6,6% 

szállít

ási 

kmdíj 

szállítá

s 

110,- 

Ft/km 

120,-

Ft/km 

130.-

Ft/km 
130.- 

Ft/km 

130.-

Ft/km 

0% 

heti 

rendsz

eres 

szállítá

s 

80,- 

Ft/km 

90,-

Ft/km 

100.-

Ft/km 
100.-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

0% 

munka

időn 

túl, 

ünnep

napok

on 

120,- 

Ft/km 

130,-

Ft/km 

150.-

Ft/km 
150.-

Ft/km 

150.-

Ft/km 

0% 

Idősek 

klubja 

szolgáltatás 

étkezés nélkül 

(tartózkodás) 

170,- 

Ft/nap 

180,-

Ft/nap 

190.-

Ft/nap 
190.-

Ft/nap 

140.-

Ft/nap 

-26% 

+ ebéd 540,- 

Ft/adag 

570,-

Ft/adag 

600.-

Ft/adag 
620.-

Ft/adag 

640.-

Ft/adag 

3,2% 

+ reggeli 250,- 

Ft/adag 

250,-

Ft/adag 

250.-

Ft/adag 
250.-

Ft/adag 

250.-

Ft/adag 

0% 

 

A fenti táblázatból kitűnik, hogy az intézmény az étkeztetés szakfeladaton, a házi 

segítségnyújtás szociális segítés szakfeladaton, a támogató szolgálat személyi segítés 

szakfeladaton és az idősek klubjában biztosított ebéd esetén javasolt emelést,  a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgálat szállítás szakfeladaton NEM 

javasol emelést, a házi segítségnyújtás személyi gondozás  és az idősek klub tartózkodás 

szakfeladaton pedig csökkentést javasolt a 2017. évre. 

 

„SZOLGÁLTATÁSI” DÍJ: 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatot szociálisan nem 

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

díjról beszélhetünk, amelynek összegének meghatározására szintén tett javaslatot az 

intézmény. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat heti 

rendszerességgel köznevelési intézménybe szállítása esetén 2017. évben a díj változatlan 

formában történő meghagyására tett javaslatot az intézmény. A támogató szolgálat személyi 
segítés esetében – mivel a jogszabályi változás az eddigi rászorultak esetében megszorításokat 

eredményezhet – az intézmény csökkentést javasolt, hogy aki esetleg szociálisan rászorult 

körből kiesik, a szociálisan nem rászorultak körében még igénybe vehesse a szolgáltatást. A 

támogató szolgálat szállításánál javasolt díjemelést az intézmény, az is mindösszesen 10%-os. 



(A szociálisan nem rászorultak által fizetendő díjakat a fenntartó csak határozatban 

állapíthatja meg, rendeletet nem alkot.) 

 

 2013.  2014.  2015. 

 

2016. 

évre 

  

2017.évre 

javasolt 

Idei 

emelés 

mértéke 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

295,- 

Ft/nap 

405,-

Ft/nap 

250.-

/nap 
250.-

Ft/nap 

250.-

Ft/nap 

0% 

Támogató 

szolgálat 

személyi segítés 1020,- 

Ft/óra 

1.490,-

Ft/óra 

1.500.-

Ft/óra 
1.000.-

Ft/óra 

1000.-

Ft/óra 

0% 

szállítás

i kmdíj 

szállítás 140,- 

Ft/km 

150,-

Ft/km 

170.-

Ft/km 
180.-

Ft/km 

200.-

Ft/km 

10% 

heti 

rendszeres 

közoktatási 

intézménybe 

szállítás 

esetén 

80,- 

Ft/km 

90,-

Ft/km 

100Ft/k

m 
100 .-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

0% 

 

Az intézmény által nyújtott közösségi pszichiátriai ellátás, éppen úgy, mint a családsegítés, a 

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

törvény alapján térítésmentesen kell biztosítani. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosító intézmény fenntartója a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, mivel azonban a Társulási Megállapodás 

alapján a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított valamennyi 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata alkot rendeletet, a fenntartó 

jóváhagyását követően – rendeletet 2017. áprilisában Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete alkot. 

 

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

és javaslatot tenni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2017. évi díjára vonatkozó javaslatokat az 

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

meghatározott térítési díjakat Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

foglalja rendeletbe. 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2017. áprilisi testületi ülés 

                alkalmazása: 2017. május 01. időponttól. 

Felelős:   Huszár Gábor elnök/polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2017. március 22. 

                                                                                                     Huszár Gábor 

                                                                                                            elnök  



 

1. sz. Melléklet 

 

Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

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

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

Üsz: 67-1/2017.  

     

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

9700 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

 

 

 

Tisztelt Jegyző Úr! 

 

 

A 4/2015.(II.26.) ÖKT. Számú rendelet 6. számú melléklete szabályozza a személyes 

gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. 

 

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

 

Intézményünk a Szt. 115. § (1) – től (8) – ig bekezdése alapján a pénzügyi iroda 

munkatársával együttesen elvégezte az intézményi térítési díjak kiszámítását. 

A csatolt számítások alapján javasoljuk a 2017. évi intézményi és személyi térítési díjak 

meghatározását. 

A számításokhoz felhasznált költségvetési adatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Irodájának munkatársa, Váradi Ferencné bocsátotta intézményünk rendelkezésére.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő Testület által elfogadott rendeletet a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásával, mint az intézmény fenntartójával is 

kérjük jóváhagyatni. 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2017. március 14. 

 

 

     Tisztelettel:  

 

        Fábián Béláné  

        Intézményvezető  
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Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

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

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

 

 

2017. évi intézményi térítési díjak kiszámítása 

 

 

Szt. 114. § (1) alapján 

Ha a törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési 

díjat kell fizetni. 

 

Szt. 114. § (3) alapján 

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,  

a) aki jövedelemmel nem rendelkezik. 

 

Szt.115. § (1) alapján 

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

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

1-jéig állapítja meg. 

Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. 

Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell 

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

szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

 

Szt. 115. § (2) alapján 

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

intézményvezető konkrét összegben állapít meg. 

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

 

Szt. 115. § (3) alapján 

A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében 

foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni 

viszonyai ezt indokolttá teszik. 

 

Szt. 115. § (4) alapján 

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

térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri,  

a) állami fenntartó esetén az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 

fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól 

kérhető. 

 

Szt. 115. § (5) alapján 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu


A fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított 

személyi térítési díjat kell megfizetni. 

 

Szt. 115. § (7) alapján 

A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a 

fenntartó rendelkezik. 

Szt. 116. § (2) alapján 

Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknak a szociálisan nem rászorult személy 

esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. 

 

Változás - Házi segítségnyújtás vonatkozásában: (Megállapította a 2016. évi CLXVI. Törvény 

3. § (3) bekezdése.) 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. § (10)-(11) 

bekezdése szerint: 

„(10) Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is 

ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a 

szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.” 

(11) A (10) bekezdés szerinti esetben a) az ellátott után központi költségvetésről szóló 

törvényben biztosított támogatás nem vehető igénybe. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2017. március 14. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Fábián Béláné 

Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ÉTKEZTETÉS 
 

A./ Intézményi térítési díj  

 

● Ebéd szállítással:  

 ● Számított intézményi térítési díj: 1440 Ft/nap/adag 

 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 780 Ft/nap/adag→Ebéd: 640 Ft 

               Szállítási díj: 140 Ft 

● Ebéd szállítás nélkül:  

  ● Számított intézményi térítési díj: 1190 Ft/nap/adag 

  ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 640 Ft/nap/adag  

 

B./ Személyi térítési díj  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

A. B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítással 

Ebéd 
Ft/adag 

ÁFA Összesen Szállítás 
Ft/alkalom 

ÁFA Összes 

1. 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1 -  31000 78,74 21,26 100 7,87 2,13 10 

3. 31001 – 42750 267,72 72,28 340 7,87 2,13 10 

4. 42751 – 57000 362,20 97,80 460 31,50 8,50 40 

5. 57000 – 71250 417,32 112,68 530 55,12 14,88 70 

6.  71251 – 85500 456,69 123,31 580 78,74 21,26 100 

7.  85501 - 503,94 136,06 640 110,24 29,76 140 

 

A B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítás nélkül  

Ebéd 
Ft/adag 

ÁFA Összesen 

1. 0 0 0 0 

2. 1 -  31000 78,74 21,26 100 

3. 31001 – 42750 267,72 72,28 340 

4. 42751 – 57000 362,20 97,80 460 

5. 57000 – 71250 417,32 112,68 530 

6. 71251 – 85500 456,69 123,31 580 

7. 85501 - 503,94 136,06 640 



 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség  

● Ebéd szállítással: 30291,66 Ft  

● Ebéd szállítás nélkül: 25079,16 Ft 

 

 

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 

A./ Intézményi térítési díjak 

 ● Számított intézményi térítési díjak:  

1. szociális segítés: 1770 Ft/óra 

2. személyi gondozás: 1770 Ft/óra 

 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díjak:  

1. szociális segítés: 800 Ft/óra 

2. személyi gondozás: 800 Ft/óra 

3. Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi térítési díja:   

    1770,- Ft/óra 

 

B./ Személyi térítési díj:  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

A B  C 

Fizetendő térítési díj: Ft/óra 

Sorsz.  Jövedelmi sáv Szociális segítés Személyi gondozás 

1. 0 0 0 

2.  1         - 30000 300 300 

3. 30001 - 42750 400 400 

4.  42751 - 57000 500 500 

5.  57001 - 71250 600 600 

6.  71251 - 85500 700 700 

7.  85501 - 800 800 

Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott személy térítési díja: 1770,- Ft/óra. 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 111.166,66 Ft  

 

 

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 

A./ Intézményi térítési díj:  

● Számított intézményi térítési díj: 520 Ft/nap 

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  

1) Szociálisan rászorultak esetében: 100 Ft/nap 

2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 250 Ft/nap 

 

B./ Személyi térítési díj: - 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 15.884,16 Ft 

 



 

4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 
 

A./ Intézményi térítési díj  

1.) Személyi segítés óradíja: 

● Számított személyi segítés óradíja: 5.190 Ft/óra  

● Fenntartó által elfogadott személyi segítés óradíja:  

 1) Szociális rászorultság esetén: 800 Ft/óra  

 2) Szociálisan nem rászorultak esetén: 1000 Ft/óra 

2.) Szállítási kilométerdíj 

 ● Számított szállítási kilométerdíj: 1.030 Ft/km  

 ● Fenntartó által elfogadott kilométerdíjak  

 

1) Szociálisan rászorultak esetében.  

- Szállítási kilométerdíj: 130 Ft/km 

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

- Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási 

kilométerdíj: 150 Ft/km  

2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 200 Ft/km 

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

 

B./ Személyi térítési díj – személyi segítés  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

 

Szociálisan rászorultak esetén  

 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: Ft/óra  

1. 0 0 

2. 1         - 30000 300 

3. 30001 – 42750 400 

4. 42751 – 57000 500 

5.  57001 – 71250 600 

6.  71251 – 85500 700 

7.  85501 - 800 

 

Szociálisan nem rászorultak esetén: 1000 Ft/óra  

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 41.004,76 Ft 

 

 

5. NAPPALI ELLÁTÁS 
 

A./ Intézményi térítési díj  

● 1 adag ebéd + 1 adag reggeli számított intézményi térítési díja: 1510 Ft/fő/nap  

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  

1) Étkeztetés intézményi térítési díj 

 ● ebéd: 640 Ft/fő/nap  

 ● reggeli: 250 Ft/fő/nap 



 

2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj  

● Számított intézményi térítési díj: 4290 Ft  

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 140 Ft  

 

B./ Személyi térítési díj:  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

 

Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         - 31000 20 39,37 10.63 50 78,74  21,26 100 

3. 31001 - 42750 100 157,48 42,52 200 267,72  72,28 340 

4. 42751 - 57000 110 165,35 44,65 210 362,20  97,80 460 

5.  57001 - 71250 120 181,10 48,90 230 417,32 112,68 530 

6.  71251 - 85500 130 188,98 51,02 240 456,69 123,31 580 

7. 85501 - 140 196,85 53,15 250 503,94 136,06 640 

 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  

 

 Étkezés: 31.591,67,- Ft 

 Étkezés nélküli tartózkodás:  89.820,83,- Ft 

 Étkezés és tartózkodás együtt: 121.412,50,- Ft 

 

Szentgotthárd, 2017. március 14. 

 

 

        Fábián Béláné  

        Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZÁSOK 

 

1. Étkeztetés 

Ebéd szállítás nélkül 

620 Ft-ról → 640 Ft-ra    Emelés: 20 Ft – 3,2 % 

 

Ebéd szállítással 

750 Ft-ról → 780 Ft-ra    Emelés: 30 Ft – 4,0 % 

 

2. Házi segítségnyújtás 

1000 Ft-ról → 800 Ft-ra → személyi gondozás  Csökkenés: 200 Ft – 20 % 

500 Ft-ról → 800 Ft-ra → szociális segítés Emelés: 300 Ft – 60 % 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

100 Ft- változatlan    Emelés: 0 Ft – 0 % 

 

4. Támogató Szolgálat 

Személyi segítés 

750 Ft-ról → 800 Ft-ra    Emelés: 50 Ft – 6,6 % 

 

Szállítás 

130 Ft- változatlan    Emelés: 0 Ft – 0 % 

 

5. Nappali Idősek Klubja 

Reggeli 

250 Ft - változatlan    Emelés: 0 % 

Ebéd 

620 Ft – ról 640 Ft-ra    Emelés: 20 Ft – 3,2 % 



Tartózkodás 

190 Ft – ról 140 Ft-ra    Csökkenés: 50 Ft – 26 % 

 

 

Vásárolt élelmezés 

JUST FOOD Kft. 

 

Vásárolt élelmezés ára 

 

   2016.01.01-től  2017.01.01-től 

Reggeli   295   372 

Ebéd (normál)  724   767 

Ebéd (diétás)  758   848 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2017. március 14. 

 

 

       Fábián Béláné 

       Intézményvezető 

 

 

 

                                                                                 
 

 


