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Tárgy: A Társulás 2017. évi költségvetési határozatának módosítása 
 
 

Előterjesztés 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2017. szeptember 26- i ülésére 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

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

 

   

1. Városi Gondozási Központ 

 

  

Nappali ellátás   

Személyi juttatás 489 178 Ft  

Munkaadót terh.jár.  53 810 Ft  

Fedezete   

Tám.ért.műk.bev.Alapok          542 988 Ft  

   

Házi segítségnyújtás   

Dologi kiadás         -300 000 Ft  

Közösségi ellátás   

Dologi kiadás          300 000 Ft  

   

2. SZEOB Játékvár Óvoda   

Személyi juttatás          489 176 Ft  

Munkaadói jár. 53 812 Ft  

Dologi kiadás -    78 394 Ft  

Felhalmozási kiadás           225 450 Ft  

Fedezete:   

Int.műk.bevétel             29 370 Ft  

Tám.ért.műk.bev.Alapoktól                                              660 674 Ft  

   

3. Család-és Gyermekjóléti Központ   

Dologi kiadás          137 152 Ft  

Fedezete:   

Int.műk.bevétel            81 152 Ft  

Tám.ért.műk.bev.ÁH belül            56 000 Ft  

   

4. Társulás   

Tám.ért.műk.bevétel fejezet       1 705 400 Ft  

Int.műk.bevétel -     1 600 000 Ft  

Tám.ért műk bev. Sztg önk - 105 400 Ft  

Egyéb működési bevétel          844 142 Ft  

Tartalék 844142 Ft  

Tám.ért műk.bev. Sztg   - 30 968 385 Ft  

Tartalék zárolása   - 30 968 385 Ft  
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Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás 2017. évi 

költségvetésének módosító határozatát megalkotni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

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

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

1. A Társulási Tanács a 2017. évi költségvetés bevételi főösszegét 577 178 080,- Ft-ban 

állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 24 876 

621,-Ft-tal csökkent/. 

2. A Társulási Tanács a 2017. évi költségvetés kiadási főösszegét 577 178 080,- Ft-ban állapítja 

meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 24 876 621,- Ft-

tal nőtt./ 

3. A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

               Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2017. szeptember 14. 

 

                                          Huszár Gábor 

                                                                                                        elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

Határozat 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

2017. évi költségvetésének módosítása 
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I. A határozat hatálya 

 

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira, a munkaszervezetére és a Társulás által 

fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi 

költségvetésének bevételi főösszege 

577 178 080 Ft 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi 

költségvetésének kiadási főösszege 

577 178 080 Ft 

 A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

 

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

Intézményi működési bevétel             44 284 787 Ft 

Támogatásértékű műk bevétel          450 699 736 Ft 

Pénzmaradvány                                   51 225 172 Ft 

Támogatásértékű felhalm. bevétel        5 680 000 Ft 

 

 

3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása 

1.2. és 3.sz. melléklet 

Személyi juttatások          324 779 382 Ft 

Munkaadót terhelő jár.       78 183 330 Ft 

Dologi kiadások               119 098 772 Ft 

Ellátottak pbeni                  Ft 

Támért műk                        33 697 096 Ft 

Tartalék                                4 718 444 Ft 

 

  

4. Felhalmozási kiadások összesen 

1. ,2. és 3/a. sz. melléklet 

 16 700  246 Ft 

 

5. A határozat egyebekben változatlan 

 
 

 
 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Társulás 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 

ELŐTERJESZTÉS 
  Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

 Társulási Tanácsának 2017. szeptember 26-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. I. félévi teljesítéséről az alábbi 

tájékoztatást adom: 
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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetését Ft kiadási és bevételi 

főösszeggel tervezte. A Társulási Tanács által jóváhagyott - a költségvetési határozaton átvezetett - 

kiadási és bevételi főösszeg az I. félévben 86 787 180 Ft-tal nőtt 602 054 701 Ft-ra módosult.  

 

 

Bevételi források és azok teljesítése 
 

Költségvetés módosított előirányzata:                                 602 054 701 Ft 

Teljesítés                          317 277 055 Ft 

Teljesítés %                                      52,7   % 

            

Működési bevételek:    

-Intézményi működési bevételek:                                24 323 538  Ft 

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

bérbeadásából származó bevételek jelentik, ugyanakkor tartalmazza a Gondozási Központ 

hagyatékból származó bevételét is. 

 

-Támogatásértékű bevétel     

  Működési célú támogatásértékű bevétel:                                   210 759 960 Ft 

  Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel:                                             0 Ft 

 

-Elvonások, befizetések bevételei:     30 968 385 Ft 

  

- Pénzforgalom nélküli bevételek:                                                   54 225 172  Ft 

 

 

Kiadások alakulása: 
 

Költségvetés módosított előirányzata:                               602 054 701  Ft 

Teljesítés               274 054 172 Ft 

Teljesítés                                           45,5 % 

            
Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % 

Összes kiadás 515 267 521  602 054 701 274 054 172 45,5 

Összes kiadásból: 

-műk. kiad(tartalékkal) 

509 587 548 585 579 905  272 552 686 46,5 

Megoszlási arány 98,9 97,3 99,5  

Beruházás + felújítás 5 680 000 16 474 796 1 501 719 9,1 

Megoszlási arány 1,1 2,7 0,5  

 
 

Működési kiadások (Ft) 
 

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % 

Működési kiadás 509 587 548 585 579 905  272 552 686 46,5 

Működési kiadásból: 

-személyi juttatás 

-munkaadót terhelő járulék 

 

321 033 000 

77 603 000 

 

323 801 028 

78 075 708 

 

154 218 824 

38 268  224 

 

47,6 

49,0 

Személyi jutt. + munkaadót 

terh. jár. megoszlás % 

78,2 68,6 70,6  

Dologi kiadás+ tart 108 122 000 150 005 263 49 097 253 32,7 

Dologi kiadás megoszlás % 21,2 25,6 18,0  
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Tám.ért.műk tám 2 729 521 33 697 906 30 968 385 91,9 

Támért.műk tám. megoszl. % 0,6 5,8 11,4  

 

A Társulás költségvetése összkiadásainak teljesítése 45,5 %, ezen belül a működési kiadások 

teljesítése 46,5 %. 

A Társulás költségvetésének kiadási előirányzat változásait a Társulási Tanács a félév folyamán a 

pénzmaradvánnyal módosította.   

 

Összességében megállapítható, hogy vállalt feladatainkat 2017. év első felében elláttuk. A Társulás 

költségvetésében szerepel az önkormányzatok intézményi támogatása, mely összegeket minden érintett 

önkormányzat a saját költségvetési rendeletében megtervezett, elfogadta. Mindezek ellenére az 

intézmények fenntartása után fizetendő támogatások utalása nem történik meg időben. Mindez 

nehézséget okoz az intézményi kiadások határidőben történő teljesítésében.  

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

költségvetési gazdálkodásának I. félévi beszámolóját a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit az előterjesztés és a melléklet szerint 

megismerte, a beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor elnök 

                 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2017. augusztus 14. 

 

                           Huszár Gábor 

                                                                                            elnök 

 
 

Tárgy: Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, 

feladatairól – különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező 

szolgáltatásairól.  

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanács 2017.szeptember 26-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartójának feladat- és jogkörét a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92/A. § és 92/B. §, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 
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Gyvt.) 104. §-a nevesíti. A fenti rendelkezések alapján a fenntartó gondoskodik a meghatározott feladatokról 

és jelen előterjesztés által évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. 

 

Szentgotthárdon és a szentgotthárdi kistérségben szociális alapszolgáltatásokat vehetnek igénybe az arra 

rászorultak, melyek az alábbiak: 

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás, 

- családsegítés, 

-  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

-  közösségi ellátások, 

-  támogató szolgáltatás, 

- utcai szociális munka, 

- a nappali ellátás; 

továbbá a személyes gondoskodást nyújtó napközbeni ellátás keretében a bölcsődei nevelés, gondozás, mely 

jelenleg még nem, de 2018 -tól kötelező ellátás lesz. 

 

Szentgotthárdon személyes gondoskodást ellátó intézmények: a Városi Gondozási Központ 

Szentgotthárd, a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd, valamint a Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje. A Gondozási Központban a szociális 

étkeztetést, nappali idősek klubját, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

közösségi pszichiátriai ellátást, támogató szolgáltatást biztosítják a rászoruló egyének számára. A 

gyermekek napközbeni ellátását a Tótágas Bölcsőde biztosítja, a családsegítést és a gyermekjóléti 

feladatokat, a Család- és Gyermekjóléti Központ intézménye látja el. Mindhárom intézmény 

fenntartója a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa és mindhárom 

intézmény, elsősorban a Városi Gondozási Központ és a Család-és Gyermekjóléti Központ lát el a 

Társulás községeiben is kötelező feladatot. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények az alábbi jogszabályok alapján végzik tevékenységüket, 

munkájukat: 

- 1991. évi LXIV. törvény: a gyermekek jogairól. 

- 1993. évi III. törvény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. 

- 1997. évi XXXI törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

- 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó szociálisintézmények 

- szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 

- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

- 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 

szociális szakvizsgáról. 

- 6/2016. ( III.24. ) EMMI rendelet 4. melléklete a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (2) 

bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben 
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foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatait és működési 

feltételeit a 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet határozza meg. 

 

Az elmúlt évben az érintett területen jelentős jogszabályi változások voltak és vannak folyamatban.  

 

 

I. Városi Gondozási Központ Szentgotthárd 

 

A Városi Gondozási Központ személyes gondoskodás keretében az 1993. évi III. törvény 57. § (1) bek. 

szabályozott szociális alapszolgáltatások közül kötelezően ellátandó feladatként csak Szentgotthárdon a 

szociális étkeztetést és nappali idősek klubját biztosítja, illetve a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás településeinek közigazgatási területén házi segítségnyújtást (Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu 

települések kivételével), önként vállalt feladatként pedig jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató 

szolgálatot és közösségi pszichiátriai alapellátást nyújt. 

 

A szolgáltatások - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével - normatív állami támogatás 

igénybevételével működnek. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a fenntartó között létrejött megállapodás alapján féléves bontásban történik, 

a megállapodás 2017. december 31-ig szól. 

 

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásai 2016. 

évben mennyibe kerültek, illetve 2017. évre vonatkozóan mennyit terveztek a költségvetésben összkiadásként, 

továbbá ebből mennyi a finanszírozási szerződések által finanszírozott összeg és a Társulás által finanszírozott 

saját forrás: 

 

 

 

Szolgáltatások 

Össz. Költség Normatíva / 

Megállapodás 

alapján 

Saját bevétel Társulás által 

finanszírozott 

2016. év 

tény 

2017. év 

terv 

2016. év 

tény 

2017. év 

terv 

2016. év 

tény 

2017. év 

terv 

2016. év 

tény 

2017. év 

terv 

Támogató 

szolgálat 

24.022.098 17.222.000 8.967.000 8.967.000 1.925.211 1.500.000 13.129.847 6.755.000 

Közösségi 

szolgálat 

7.627.241 9.134.000 8.300.000 8.300.000 0 0 -672.759 834.000 

Jelzőrendszeres 

házi 

segítségnyújtás  

8.989.713 9.340.000 1.688.284 1.705.400 1.306.515 1.140.000 5.994.914 6.494.600 

 

Az előterjesztés készítői továbbra is javasolják ellátni a nem kötelező szociális szolgáltatásokat a Városi 

Gondozási Központnál, a korábbi években ismertetett indokoknál fogva, egyre növekvő igény mellett – 
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információink szerint ezek a szolgáltatások jövőre is hasonló feltételrendszerrel működtethetők, mint 2017-

ben. 

 

Szakmai személyi létszám norma változásai a házi segítségnyújtás alapszolgáltatásban az 1/2000.SzCsM 

rendelet módosítása miatt az egy szociális gondozó által ellátott személyek száma 9 főről 5 főre csökkent. A 

személyi gondozás során a szociális gondozók létszámát ennek megfelelően alakította az intézmény. 

 

A Támogató Szolgálat 2 részből ál: 

 személyi segítés 

 szállítás 

A szolgáltatást inkább a fogyatékkal élő gyermekek és az idősebb korosztály vette igénybe. A szállítást a 

gyermekek, akik számára speciális intézményi ellátás elérése a cél (Szombathely, Rum), a segítést pedig az 

idősek igénylik (ápolás, felügyelet, kíséret). A szállítás 2017. szeptemberétől is 100%-os kihasználtsággal fog 

működni. 

 

ÚJ GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE: 

 

Önerőből (egy hagyaték kapcsán) sikerült a régi intézményi gépjárművek cseréje - két új gépkocsi segíti a 

szolgáltatásokat, és a hagyatékból örökölt kocsi, ehhez nem kellett külön önkormányzati támogatás. Sajnos 

azonban a megnövekedett feladatellátásra ezen gépkocsipark sem elég, mert a személyi segítést végző 

gondozónőknek (házi segítségnyújtás) a kistérséghez tartozó településekre való eljutása  - főként, ha több 

irányba is kell menni – nehézséget okoz. A személyzet saját gépkocsival nem rendelkezik, a gondozotthoz az 

eljutás tömegközlekedéssel a járathiányosság miatt nem megoldott. Éppen ezért a Társulás pályázatot nyújtott 

be a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiírt „A  támogató szolgáltatást működtető és befogadott 

szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” c. pályázatra gépjármű vásárlására - DACIA SANDERO típusra. A 

pályázat elbírálását szeptember hónapban ígérték, az előterjesztés készítésekor még nem ismert az eredménye. 

Amennyiben a pályázatot NEM támogatják, úgy a fenti gépjárművet önerőből kell megvásárolni, és úgy, mint a 

szolgáltatás finanszírozását, úgy ezt is lakosságszám arányosan kell biztosítani a Társulás költségvetésében -> 

tehát ehhez már a térségi települések támogatása is szükséges lesz. Magyarország központi költségvetéséről 

szóló 2016. évi XC. törvény III. „A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása” címén ugyanakkor az állam kötött felhasználású pénzeszközt biztosít valamennyi 

önkormányzat számára, melyből az önkormányzatok a társulási intézményi – köztük a házi segítségnyújtás 

feladat - hozzájárulást is elszámolják, elszámolhatják.  

 

A pályázat sikertelensége esetén az új gépjármű beszerzéséhez szükséges (lakosságszám arányos) 

településenkénti támogatás a következő: 

 

 

Település Lakosságszám 

Kért 

hozzájárulás 

(Ft ) 

1 Alsószölnök 367 85.627 
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2 Felsőszölnök 575 134.158 

3 Szakonyfalu 373 87.027 

4 Magyarlak  742 173.122 

 5 Csörötnek 869 202.754 

6 Apátistvánfalva 386 0 

7 Kétvölgy 119 0 

8 Orfalu 69 0 

9 Gasztony 436 101.727 

10 Rönök 427 99.627 

11 Vasszentmihály 346 80.728 

12 Nemesmedves 26 6.065 

13 Rátót 255 59.496 

14 Rábagyarmat 762 177.789 

15 Kondorfa 498 0 

-Összesen   6250  

 

Apát,Kétv,Orf,Kfa -1072  

összesen 

 

5178  

16  Szentgotthárd 8640 2.015.880 

mindösszesen   13818 3.224.000 

 

Az előterjesztés 1. számú melléklete a Városi Gondozási Központ szolgáltatásait részletesen mutatja be. 

 

 

II. SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS 

BÖLCSŐDE ( SZEOB ) TÓTÁGAS BŐLCSŐDÉJE 

 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény adta lehetőségnek megfelelően egy 

többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény szakmailag önálló intézményegységeként bölcsődei 

nevelést, gondozást lát el, melynek keretén belül a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást 

biztosítja. 
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A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályait az 1997. évi XXXI. Törvény - a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV.30) NM rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szabályozza, a feladatok ellátását a bölcsődei nevelés, gondozás országos alapprogramja alapján végzi. 

 

Az intézményben a 0-3 éves gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, 

foglalkoztatását és étkeztetését biztosítja.  A Bölcsőde 4 csoporttal és 54 férőhellyel, alapító okirata szerint 68 

engedélyezett férőhelyen működik. A tárgyi / környezeti feltételek megfelelnek a kisgyermekek 

nevelésére/gondozására. 2017. szeptemberétől 5 csoporttal 64 fővel  68 engedélyezett férőhelyen kezdi meg a 

kisgyermekek nevelését. 

 

A bölcsőde – jelenleg még nem kötelezően ellátandó önkormányzati feladatként, 2018. január 1. időponttól már 

igen - hatékonyan és szinte 100%-os kihasználtsággal működik. A tavalyi nevelési évben 10 kisgyermek volt a 

kistérségi községekből, az előterjesztés készítésekor 7 fő veszi igénybe a szolgáltatást, de még 2 kisgyermek 

érkezik a térségből az év végéig.   

 

A Tótágas Bölcsőde részletes beszámolóját az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

III. A Család-  és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ a 2015. évi CXXXIII. törvény módosította a gyermekek 

védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, valamint módosult a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésű feltételeiről szóló 15/1998.(IV. 30. ) NM rendelet alapján működik. 

 

Az elfogadott törvény alapján a családsegítés vonatkozásában csak gyermekjóléti szolgáltatással 

integráltan - egy szervezeti és szakmai egységben - működhet 2016. 01.01. időponttól. Települési 

szinten: család és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten család-és gyermekjóléti központ keretében. 

 

Alaptevékenysége: 

 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás: 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., és a végrehajtáshoz 

kapcsolódó jogyszabály alapján, illetve az 1997. évi XXXIII. tv. és a végrehajtáshoz kapcsolódó 

jogszabály alapján. 

 Család-és Gyermekjóléti Központ: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXIII. tv. és a  

végrehajtásához kapcsolódó jogszabály alapján 

 

A kötelező önkormányzati feladatként ellátandó tevékenység: 

 Nem hálózat keretében ellátott helyettes szülői ellátás: A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXIII. tv. és a végrehajtásához kapcsolódó 

jogszabály alapján. 
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A Család-és Gyermekjóléti Központ intézményének áthelyezése 2017. március hónapban valósult 

meg, az intézményt fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás és a Vas Megyei 

Kormányhivatal megállapodása alapján. Az intézmény új épületben a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő tárgyi és humánerőforrás feltételekkel biztosítja a működést. 

 

Az intézmény részletes beszámolóját az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa „A személyes 

gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól különös tekintettel a Városi 

Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól. ” szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja 

/ az alábbi kiegészítéssel fogadja el: ……………………………………………………… 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor elnök 

                 Fábián Béláné intézményvezető 

                 Dr. Dancseczné Kovács Tünde intézményegység-vezető 

                 Uhor Anita intézményvezető 

 

2. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Városi Gondozási 

Központ intézményében működtetett nem kötelező szolgáltatásokat – Támogató Szolgálat, 

Közösségi Pszichiátriai ellátás, Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás – továbbra is működtetni 

kívánja, a szolgáltatások működési feltételeit biztosítja a kistérség területén. 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor elnök 

 

3. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a házi segítségnyújtás 

szolgáltatáshoz szükséges új gépjármű beszerzését - a benyújtott pályázat kedvezőtlen 

elbírálása esetén –  

A. / támogatja és a Társulás …… évi költségvetésében erre összesen … (3.224.000,- Ft) 

... forintot biztosít a szolgáltatást igénylő települési tagönkormányzatok lakosságszám 

arányos finanszírozása mellett. 

B. / nem támogatja. 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor elnök 

                 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2017. szeptember 18. 

 

                                                                               

Huszár Gábor 

                                      elnök 
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1. sz. Melléklet 
Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

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

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

Üsz.: 137-1/2017. 

     Tárgy: Szakmai beszámoló a Városi  

                                                                                                                    Gondozási Központ által  

                                                                                                                    működtetett szolgáltatásokról 

 

Dr. Gábor László 

Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezető részére 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

 

1. A Városi Gondozási Központ tevékenysége 

Az intézmény 2017-ben is a személyes gondoskodás keretében egyrészt kötelező másrészt önként vállalt 

szociális alapszolgáltatásokat biztosít.  

 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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Fenntartója: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa. 

 

Működési terület:  egyrészt Szentgotthárd város, másrészt a szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe. 

1. Szentgotthárd város közigazgatási területén működtetett kötelező szolgáltatások: étkeztetés, nappali idősek 

klubja, 

2. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén működtetett 

kötelező és önként vállalt szolgáltatások:  

- házi segítségnyújtás Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu települések kivételével 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

- támogató szolgálat 

- közösségi pszichiátriai alapellátás 

 

Székhely: a szolgáltatások az Arany János út 1. szám alatti épületben 7. óra 45 perctől 15. óra 45 percig tartó 

nyitva tartási időben működnek.  

 

Ellátandó célcsoportok: 

- időskorúak, 

- megromlott egészségi állapotban lévő aktív korú személyek 

- különböző fogyatékkal élő személyek 

- pszichiátriai betegek 

 

Működési engedély: 

Az intézmény a szolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik jogerős működési engedéllyel (VAC/SZGY/785-

4/2013.) és engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről és adatmódosításról szóló 

határozatokkal:  

(VAC/SZGY/675-2/2014.) 

(VAC/SZGY/774-1/2015.) 

(VA-HF06/41-2/2017.) 

(VA-HF06/90-1/2017.) 

 

Szolgáltatások igénybevétele: 

- önkéntes 

- a szolgáltatások kérvényezhetők szóban és írásban 

- a közösségi pszichiátriai alapellátás kivételével a szolgáltatások térítési díj kötelesek.  

A kötelező és az önként vállalt feladatok a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével normatív állami 
támogatás igénybevételével működnek. 
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal megkötött támogatási 

szerződéssel működik. Támogatói szerződés száma: JHS-124-0-2017. 

 

A Városi Gondozási Központ gazdálkodása: 

- 2016. évi teljesített költségvetés: 178.857.620,- Ft 

- 2017. évi tervezett költségvetés: 191.622.000,- Ft 

- Az egyes szakfeladatokra vonatkozó költségvetési adatokat az 1. számú táblázat szemlélteti: 
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1. számú táblázat 

 

 

    Összes költség Pályázat/Normatíva Saját bevétel Társulás által finanszírozott 

  Szolgáltatások 

2016 év 

Tény 

2017. év   

Terv 

2016 év 

Tény 

2017. év   

Terv 

2016 év 

Tény 

2017. év   

Terv 

2016 év 

Tény 

2017. év         

Terv 

12100 Nappali szoc. ellátás 53.177.358 58.278.000 4.469.000 4.360.000 8.270.624 8.210.000 40.437.734 45.708.000 

12130 Szoc. étkeztetés 44.610.163 44.288.000 9.964.800 9.411.200 27.052.365 24.616.000 7.592.998 10.260.800 

12120 Házi segítségnyújtás Sztg. 30.941.725 39.295.000 7.728.500 7.200.000 2.868.715 2.520.000 20.344.510 29.575.000 

12180 Házi segítségnyújtás Társulás 9.489.322 14.065.000     2.516.375 2.340.000 6.972.947 11.725.000 

12190 Jelzőrendszeres házi Sztg. 8.989.713 9.340.000 1.688.284 1.705.400 1.306.515 1.140.000 5.994.914 6.494.600 

12150 Támogató Szolgálat 24.022.098 17.222.000 8.967.000 8.967.000 1.925.251 1.500.000 13.129.847 6.755.000 

12191 Közösségi ellátás 7.627.241 9.134.000 8.300.000 8.300.000 0     - 672.759 834.000 

  178.857.620 191.622.000 41.117.584 39.943.600 43.939.845 40.326.000 93.800.191 111.352.400 
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Személyi feltételek: 

Engedélyezett álláshelyek száma 2016. november végéig 35 fő volt. December 1-jétől 37 főre 
változott a 32/2016.(XI.30.) Társulási Tanácsi határozat alapján. A 37 főből 34 fő főfoglalkozású, 3 fő 

4 órás részfoglalkozású és 3 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott álláshely. 

Intézményi alkalmazottak létszáma 2017. augusztus 01-jén 39 fő. Ebből 33 fő főfoglalkozású, 2 fő 4 

órás részfoglalkozású közalkalmazott, 3 fő megbízási és 1 fő vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott. 

(1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás álláshely betöltése folyamatban.) 

A Városi Gondozási Központ létszám bemutatását a 2. számú táblázat szemlélteti.  

A szakalkalmazottak valamennyien rendelkeznek az 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú mellékletében 
szabályozott az adott munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel, így a szakképzettségi arány 

100 %-os. A szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 5 fő főiskolai, 3 fő egyetemi, 6 fő emelt 

szintű a többiek pedig középfokú szakképesítéssel rendelkeznek. A szakvizsgázottak létszáma: 5 fő.  

A szakalkalmazottak valamennyien rendelkeznek érvényes működési nyilvántartási számmal. 

A szakdolgozók az éves továbbképzési terv és a 9/2002.(VIII.04.) SZCSM rendeletben 

meghatározottak szerint folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken. 

2016-ban az „Emberközpontú idősgondozás” című akkreditált szakmai tanfolyamon 5 fő vett részt, 
melynek költsége 145.000,- Ft volt. 

2016. évi beiskolázás → 1 fő szociális asszisztens képzés. 

2016-ban megszerzett szakképesítések és tanúsítványok: 

- 1 fő szociális asszisztensi és 1 fő szociális gondozói szakképesítés 

- 1 fő Támogató Szolgálat – személyszállító tanúsítvány. 

 

2017. évi beiskolázás → 2 fő, közösségi gondozói tanúsítvány megszerzése végett. 

 

A kinevezéssel rendelkező alkalmazottak közül 4 főnek van határozott idejű közalkalmazotti 

kinevezése, a többieké határozatlan idejű. 

Gyed és Gyes miatt tartósan távollévők száma: 3 fő. 

2017-ben közalkalmazotti jogviszonyban 3 fő felvételére került sor (1 fő gépkocsivezető és 2 fő 
szociális gondozó-ápoló), létszám megszüntetés 1 főnél történt nyugdíjazás miatt. 

Nyugállományba vonulás miatt ez évben további 1 fő kérte közalkalmazotti jogviszonyának 
felmentéssel történő megszüntetését. 

Közfoglalkoztatás keretében 1 főt hivatalsegédi és 1 főt pedig intézménytakarító munkakörben 
foglalkoztatunk. 

A tavalyi évben közérdekű önkéntes tevékenységet 2 fő végzett 120 munkaórában, iskolai közösségi 

szolgálatot teljesítő diákok száma pedig 3 fő volt. 

 

2. számú táblázat 

Városi Gondozási Központ szakfeladatainak létszámkimutatása 
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Szakfeladat Létszám Létszám 

Főfoglalkozású Részfoglalkozási 

Megbízási  

szerződés   

vállalkozási  

Szakmai Technikai és 

adminisztratív 

Nappali idősek klubja 9 --- 6 3 

Szociális étkeztetés 2 --- 1 1 

Házi segítségnyújtás 

Szentgotthárd 

12 --- 12 --- 

Házi segítségnyújtás 

Kistérség 

3 1 4 --- 

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

2 --- 2 --- 

Támogató szolgálat 4 --- 3 1 

Közösségi pszichiátriai 

alapellátás 

1 4                          

1 

6 --- 

Mindösszesen: 33 6 34 5 

 

Öröklés-Hagyaték: 

Néhai Lázár Magdolna Szentgotthárd, Petőfi u. 24. szám alatti lakos 2014. május 08-án elhunyt.  

Dr. Meszlényi András közjegyző 22012/ü/489/2014./14. számú 2014. december 11-én jogerőre 

emelkedett végzése alapján az ingatlan végrendeleti örököse, tulajdonosa a Gondozási Központ lett.  

A hagyaték 2016. évi pénzmaradványa: 17.201.565 Ft volt. 

A 176/2016. számú Képviselő-Testületi, valamint a 29/2016. számú Társulási Tanácsi határozatok 

alapján 2 db gépjármű, egy Renault Trafic combi és egy Dacia Dokker gépjármű került beszerzésre. A 

beszerzés az Autó Baumgartner Kft-től történt az 1/2016. és a 2/2016. számú Közbeszerzési Bizottsági 

határozatok alapján. 

 

Renault Trafic Combi vételára:  7.850.000,- Ft. 

Régi busz eladási ára:   1.850.000,- Ft 

Különbözet:    6.000.000,- Ft   

 

Dacia Dokker vételára:  3.360.000,- Ft 

Régi autó eladási ára:      850.000,- Ft 

Különbözet:    2.510.000,- Ft 
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Fontos kiemelni, hogy a 2 db új gépjármű beszerzése a hagyatéki pénzmaradványból valamint a 

meglévő gépjárművek eladásából származó teljes bevétel felhasználásával, plusz önkormányzati és 

fenntartói fedezet nélkül valósulhatott meg. 

A hagyaték 2017. évi pénzmaradványa: 8.077.747,- Ft. 

 

 

 

2. Biztosított alapszolgáltatások bemutatása 

2.1.Kizárólag Szentgotthárd Város közigazgatási területén működtetett szolgáltatások  

 

 

2.1.1. Étkeztetés 

E szolgáltatás keretében a szociálisan rászorult személyek részére naponta főétkezésként 1 adag meleg 

ebédet biztosítunk. A szociálisan rászorultak jogosultsági körét és feltételeit Szentgotthárd Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) ÖKT rendelete szabályozza.  

Az ebédet az intézmény egyéb főzőhely keretében, a JUST Food Kft. által működtetett Széchényi 

István Általános Iskola konyhájáról vásárolja. A vásárolt élelmezés jelenlegi ára: normál ebéd: 767 Ft, 

diétás ebéd: 848 Ft, a reggeli: 372 Ft.  

A szolgáltatás keretében normál illetve egészségügyi indok alapján diétás étkezés is igényelhető.  

A szolgáltatás gyakorlati lebonyolításához 2 db váltó éthordó szükséges. A szolgáltató által a névre 

szóló éthordókba kiadagolt ebédeket egyrészt az igénylő saját maga viszi el a kiszállítást követően az 

intézményből, másrészt az intézmény 2 db  gépkocsija – NYK:058 Dácia Dokker és MZS:931 Dacia 
Duster -  szállítja ki Szentgotthárdon és a csatolt településeken (Rábafüzes, Jakabháza, Zsida, 

Zsidahegy, Rábakethely, Máriaujfalu, Farkasfa, Rábatótfalu) lévő központi megállóhelyekre illetve 

szükség szerint lakásra. 

Az ebédek mennyisége és minősége, az igénybe vevők elmondása szerint általánosan jónak mondható.  

Az étkeztetést igénylők létszáma hasonló az előző évihez.  

A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres jövedelmétől függően térítési díjköteles. 

Étkezés 2017. évre fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díja:  

● ebéd szállítás nélkül: 640 Ft/nap/adag 

● ebéd szállítással: 780 Ft/nap/adag 

 

Ellátotti létszámadatok  

● Étkezés 2017 évre tervezett átlagos ellátotti létszáma: 170 fő 

(Ebből 130 fő vidéki szociális étkező 40 fő az Idősek Klubja étkezői létszáma) 

● 2016. évi normatíva elszámolás szerinti ellátotti létszám: 179,78 fő. (Létszám kiszállítással: 139,91 

fő, létszám helyben étkező: 39,87 fő)  

 



 

20 

● Az ellátottak létszáma a 2016. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 173 fő (136 fő vidéki 

étkező+ 37 fő klubétkező)  

 

3. számú táblázat 

Étkeztetést igénybe vevők adatai 2012-től 2016-ig az éves statisztikai jelentések alapján. 

Év 

A tárgyév folyamán 
Ellátottak száma a tárgyév XII. 

31-én 

Az ellátásért térítési 

díjat 

ellátásba 

vettek 

száma 

ellátásból 

kikerülők 

száma 

Összesen Férfi Nő 
fizetők 

száma 

nem 

fizetők 

száma 

2012 28 28 125 48 77 119 6 

2013 31 39 117 41 76 109 8 

2014 56 35 138 52 86 132 6 

2015 49 46 141 46 95 132 9 

2016 24 29 136 47 89 129 7 

 

● Étkeztetést igénybevevő vidéki, kiszállítással étkezők létszáma: 136 fő.  

A 136 főből: 

 89 fő nő (65,44 %) és 47 fő férfi (34,56 %) 

 62 fő egyedül él (45,59 %), 74 fő házastárssal/családtaggal él (54,41 %). Az egyedül élők 

közül 41 fő nő (66,1 %), 21 fő férfi (33,9 %). 

 jogosultsági szempontból időskorú nyugdíjas 117 fő (86,03 %), rokkantnyugdíjas 10 fő (7,35 

%), munkanélküli 9 fő (6,62 %) 

 a szolgáltatásért 7 fő nem fizet személyi térítési díjat 

2016-ben 29 főnek szűnt meg az ellátása. Ebből meghalt 9 fő, lemondta az ellátást 16 fő, bentlakásos 

intézményi elhelyezést vette igénybe 4 fő.  

 

Étkeztetést igénybevevők 2017. július 31-ei létszáma: 167 fő 

- 125 fő kiszállítással (Vidék + HG - Sztg) 

-  40 fő helyben étkező (idősek klubja) 
 

Ennek a szolgáltatásnak továbbra is az alapvető hiányossága, hogy finanszírozási okok miatt a 

falvakban hétvégén és ünnepnapokon az étkezés lehetősége nem megoldott. 

 

 

2.1.2. Nappali Idősek Klubja 

 

Az ellátás célja a nappali ellátást igénybe vevő személyek, egészségi állapotának megőrzése és 

javítása, valamint szintentartása. Az idősek klubja szakmai tevékenységének alapja a prevenciós 
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szemlélet erősítése. Programjaink összeállításánál a szellemi és fizikai aktivitás megőrzését, valamint 

a társas kapcsolati háló kialakulását, fenntartását tartjuk elsődlegesnek.  

 

A klubban komplex gondozási tevékenység folyik, amely magába foglalja a fizikai és egészségügyi 
ellátást és a pszichés gondozást.  

A klub ellátotti köre egyrészt a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, 

önmaguk ellátására részben képes időskorúak, másrészt az a 18. életévét betöltött személy is, aki 
egészségi állapota miatt szociális és mentális támogatásra szorul. Az időskorúakon kívül a klubtagok 

körében megtalálhatók a szenvedély és pszichiátriai betegek is.  

A klub folyamatosan, 7 napos nyitva tartással: hétfőtől vasárnapig 7 óra 45 perctől – 15 óra 45 percig 

üzemel. Férőhelyek száma: 60 fő.  

 

A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres jövedelemétől függően térítési díjköteles.  

 

 2017 évre az Idősek Klubja fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díjai 

1. Étkeztetés intézményi térítési díja: 

ebéd:     640 Ft/fő/nap 

reggeli: 250 Ft/fő/nap 

2. Klub – tartózkodás intézményi térítési díja: 140 Ft/fő/nap 

 

A klub által biztosított szolgáltatások 

•Étkeztetés: melynek keretében az időskornak megfelelő kétszeri étkezést biztosítjuk (reggelit és 

ebédet), helyben történő fogyasztással. 33 fő napi rendszerességgel étkezik 7 fő időközönként, 4 fő 
ellátott csak a klubtagságot veszi igénybe. A reggelit naponta 13-14 fő igényli. Az ellátottak  közül 4 

fő diabeteszes, étkezést igényelt. 

•Kulturált klubélet: biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését (kirándulás, tévénézés, zenehallgatás, 
könyv, napi és hetilapok olvasása, videózás, társasjátékozás, stb.)  

•Egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése (vércukor, 
vérnyomás, testsúlymérés, gyógyszerek felíratása, kiváltása, beutalók megkérése, stb.) 

•A klub rendelkezik automata mosógéppel és vasalóval, így a személyes holmik mosása, mosatása és 
vasalása biztosított 

•A személyi higiéné fenntartásához zuhanyzási lehetőség biztosított. A női és férfi zuhanyzókat 
bármikor lehet használni. A szükséges segítséget megadjuk a fürdésnél, ha igénylik. Rendszeresen 7-8 

fő él a lehetőséggel. Hajápolásra is van lehetőség, minden héten, csütörtöki napokon, általában 9-10 fő 

igényli a frizura készítését. - biztosítva az ápolt megjelenést és tisztaságérzetet 

•Hivatalos ügyek intézésének segítése (segélykérelmek, idősotthoni elhelyezési kérelmek,  

közgyógyellátási kérelem előkészítése, stb.) 

•Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése  

•Önszerveződő csoportok tevékenységének támogatása  

•Mentálhigiénés gondozás, támogatás 
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•Rendezvények, programok szervezése. Hagyománnyá vált már a névnapokról, húsvéti, karácsonyi, 

nemzeti stb. ünnepekről való közös megemlékezés, júniusban az „Idősek Hónapjának” októberben, 

pedig az „Idősek Világnapjának” városi szinten történő megszervezése. Ismeretterjesztő és 
felvilágosító előadások, színházi előadások közös megtekintése, stb.  

•A klubban az együttélés szabályait belső rendelkezés, a házirend szabályozza 

 

Ellátotti létszám adatok: 

2017. július 31.-ei ellátotti létszám: 44 fő 

2016. december 31-ei statisztikai jelentés alapján az ellátottak létszáma: 40 fő. 

2016-ban 5 fő került ellátásba és 3 fő került ki az ellátásból. 

 A nemek aránya 13 fő férfi ( 32,5% ) és 27 fő nő ( 67,5% ). 

 

4. számú táblázat 

Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2016. december 31-én 

Korcsoport Férfi Nő 

18 - 39 éves - - 

40 - 59 éves 3 2 

60 - 69 éves 8 2 

70 -79 éves 2 15 

80 -  - 8 

Összesen 13 27 

 

A demográfiai adatokat vizsgálva a szolgáltatást, 13 fő férfi és 27 fő női ellátott vette igénybe. A 

kliensek többsége 3 korcsoportból -, 60-69, 70-79, 80 év felettiekből kerül ki. 

A korösszetételt vizsgálva a férfiaknál minimális eltéréseket találunk, a nőknél nagyobb eltérések 

mutatkoznak, de örvendetes, hogy többen vannak az igénybevevők között 80 éven felüliek is az 

ellátottak 20 %-t teszik ki. 

Jelenleg az ellátást igénybe vevők 63 %-a egyedül él, ebből 60 %-a özvegy, többségüknek azonban 

vannak hozzátartozói, de kevesen élnek együtt a családjukkal. 

 

A klubtagok egészségi állapota: 

A klubtagok egészségi állapota a legtöbb esetben nem megfelelő. 

Az ellátottak közül: 3 fő részesül fogyatékossági támogatásban. 

 

Pszichés megbetegedésben: 11 fő (25%), halmozottan előforduló megbetegedésben: 22 fő (50%), 

érzékszervi megbetegedésben (látás, hallás): 12 fő (27%), mozgásszervi megbetegedés: 11 fő (25%), 
alkohol okozta problémák: 7 fő (16%), emésztőrendszeri megbetegedésben: 6 fő (13%), szív- 
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érrendszeri megbetegedésben: 22 fő (50%), demencia megbetegedésben: 1 fő (0,2%), daganatos 

megbetegedésben 7 fő (16%) érintett. 

 

 

Egészségi állapot jelentős mértékű csökkenése esetén lehetőség nyílik a közösségi pszichiátriai 
alapellátás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve támogató szolgáltatás igénybevételére. 

Jelenleg 10 fő részesül közösségi pszichiátriai alapellátásban 6 fő jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásban, 5 fő pedig támogató szolgáltatásban. 

 

A 44 fő jogosultsági feltételek szerinti megoszlása 2017. július 31.: 

Öregségi nyugellátásban részesül: 31 fő (70,5%), rokkantsági ellátásban: 8 fő (18,5%) 

Közfoglalkoztatott: 1 fő (2%), jövedelem nélküli ellátásban: 2 fő (4,5%) FHT: 2 fő (4,5%).  

 

 

 

Az ellátottak köre főként az öregségi nyugellátásban részesülők köréből tevődik össze. A klub 

szolgáltatásait az utóbbi években egyre több pszichiátriai ellátott (10 fő) is igénybe veszi, ebből 

kifolyólag adódnak konfliktusok. 

A szolgáltatást olyan idősek veszik igénybe, akik megőrizték járó és tájékozódó képességüket, el 

tudnak járni a klubba és onnan haza.  

11 12

6 7

11

7

22 22

1

Pszichés Érzékszerv

(látás -hallás)

Emésztőrendszer Daganat Mozgásszervi Alkohol Szív és

érrendszer

Halmozott Demencia

Klubtagok egészségügyi állapota 2017 július 31. 
(Elátotti létszám 44 fő)

31

8

1 2 2

Öregségi

nyugdíj

Rokkantsági

ellátás

Közfoglalkoztatott Jövedelem

nélküli ellátás

Foglalkoztatást

helyetesítő

támogatás 

Jogosultsági feltételek megoszlása 2017. július 31. 
(Jugosult létszám: 44 fő )
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Természetesen vannak kivételek, és szükség van arra, hogy a nehezen mozgó, vagy nehezen 

tájékozódó idős embert, ha a család nem tudja megoldani az ellátott klubba való eljutását, akkor 

gondozónői kíséretet vehet igénybe. 

1 fő gondozónői kísérettel, 1 fő speciális kerékpárral, 1 fő elektromos kerekesszékkel érkezik a 

klubba. 

 

5. számú táblázat 

 

Az idősek klubja szolgáltatását igénybevevők létszámának alakulása 2012-től – 2016-ig. az éves 

statisztikai jelentés alapján. 

 

Év 

A tárgyév folyamán Ellátottak száma a tárgyév XII. 31-én 
Az ellátásért térítési 
díjat 

ellátásba 

vettek száma 

ellátásból 

kikerülők 
száma 

Összesen Férfi Nő 
fizetők 

száma 

nem 

fizetők 
száma 

2012 3 7 46 16 30 46 - 

2013 5 9 42 14 28 41 1 

2014 4 5 41 14 27 40 1 

2015 4 7 38 11 27 37 1 

2016 5 3 40 13 27 38 2 

 

A táblázatból megfigyelhető, hogy több mint kétszer annyi a női ellátottak száma, mint a férfiaké, 

ennek oka, hogy a férfiak halandósága magasabb, mint a nőké. 

2016-ban 3 főnek szűnt meg az ellátása, 2 fő tartós bentlakásos intézménybe került, 1 fő egészségi 
állapotának romlása okán házi segítségnyújtásba került át.  

 

2017. július 31. - én az idősek klubja ellátottainak létszáma: 44 fő  

 

2.2. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén 

működtetett szolgáltatások 

 

2.2.1. Házi segítségnyújtás 

 

A szentgotthárdi kistérség településeinek közigazgatási területén (Apátistvánfalva, Orfalu és Kétvölgy 

települések kivételével) kötelezően működtetett szolgáltatás.  

Az intézmény a szolgáltatást az igénylő önálló életvitelének minél további fenntartása érdekében 

fizikai, egészségügyi, mentális, szociális szükségleteinek megfelelően az igénybevevő lakásán, 
lakókörnyezetében biztosítja. Olyan idős, illetve egészségi állapotuk és önkiszolgálási képesség hiánya 
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miatt rászoruló személyek számára, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és 

hozzátartozóik sem tudnak gondoskodni róluk.  

2016. január 01-jei hatálybalépéssel átalakult a házi segítségnyújtás szakmai tartalma és két 

tevékenységi kör került kialakításra: szociális segítés és személyi gondozás. 

A szociális segítés keretében az alábbi szolgáltatások nyújthatók: 

-    a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés 

- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő 

segítségnyújtás 

- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 

 

A személyi gondozás keretében a segítség lehetőségei: 

- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása 

- a gondozási és ápolási feladatok elvégzése 

- háztartási segítségnyújtás és  

- a szociális segítés 

 

A 2017. évi igényelhető normatív támogatások összege: 

- szociális segítés esetén → 25.000,- Ft/fő/év 

- személyi gondozás esetén → 201.000,- Ft/fő/év 

 

Az igény benyújtását követően, az igénybevételt megelőzően el kell végezni a gondozási szükséglet 
vizsgálatát. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az igénylő gondozási 

szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy 

az ellátást igénylő jogosult-e házi segítségnyújtásra, ezen belül szociális segítés vagy személyi 

gondozás indokolt. 

 

A gondozási szükséglet vizsgálata és a vizsgálat eredményének igazolása a 36/2007. (XII.22.) SZMM 

rendelet 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik. Az értékelő adatlap kitöltésében 

a háziorvos a megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik. Az értékelő adatlap másolati 

példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek, illetve törvényes 

képviselőjének. Az értékelő adatlap hatálya határozatlan ideig fennáll, azzal a kitétellel, hogy 

amennyiben szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik 
szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni. 

 

Házi segítségnyújtás 2017. évi változásai: 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2017. január 01-től 
hatályba lépett módosítása szerint a házi segítségnyújtás esetében megszűnik az óraalapú 

szolgáltatásnyújtás követelménye. A gondozási szükséglet vizsgálatának eredményeként elért 

pontszám a jövőben nem korlátozza a házi segítségnyújtás napi időtartamát. (Megszűnt a napi 
gondozási szükséglet maximum 4 órás időtartama, csupán az intézmény személyi feltétele szabhat 

korlátot a napi személyi gondozási óraszámnak.) A módosítás célja az ellátott szükségleteihez 
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rugalmasan igazodó szolgáltatás-nyújtás, melynek konkrét időtartama az ellátást igénylő és a 

szolgáltató közötti megállapodás eredményeként kerül megállapításra.  

 

 

Gondozási fokozatok a gondozási szükségletvizsgálat eredménye alapján  

 

Fokozat  

 

Értékelés Pontszám Jellemzők 

0. Tevékenységeit elvégzi 
0 - 19 

 

Az egyén a vizsgált tevékenységeket el tudja 
végezni. A szolgáltatás a szociális és egészségi 

állapot szinten tartására korlátozódik. 

 

I. Egyes tevékenységekben 

segítségre szoruló  

 

24-34 Az egyén egyes tevékenységekben hetente 

többször segítségre szorul vagy figyelmet, 
irányítást igényel  

 

II. Részleges segítségre 

szoruló  

 

35-39 Az egyén bizonyos tevékenységek elvégzésében 

napi rendszeres segítségre szorul vagy napi 

szintű kontrollt igényel.  

 

III. Teljes ellátásra szoruló  

 

40-56 Az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, 

ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori 

beavatkozást igényel  

 

 

0. FOKOZAT: 

A házi segítségnyújtás tevékenységformái közül a szociális segítés a 0. fokozatban akkor indokolt, ha 

az ellátást igénylő  

 

 65. életévét betöltötte és egyedül él,  

 70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli,  

 75. életévét betöltötte,  

 egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel - időszakosan vagy tartósan - a lakását nem képes 

kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen képes. 

 

I. ÉS II. FOKOZAT  

A személyi gondozás és a szociális segítés a I. vagy II. fokozatban tekinthető indokoltnak. Ezen 

esetekben a biztosított tevékenységhez megfelelő megállapodás megkötésével és dokumentációval 

biztosítható a szolgáltatást.  
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III. FOKOZAT  

Idősotthoni ellátás  III. fokozat esetén indokolt. Ha a gondozási szükséglet III. fokozatú, a szolgáltatást 
igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének 

lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi 

segítségnyújtásra jogosult. 

 

Lényeges változás, hogy 2017. évtől a 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. Ilyen 

ellátott után normatív állami támogatás nem igényelhető! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. december 31.-én 71 fő ellátásban részesülő gondozási fokozat alapján történő megoszlása: 

 

 

Az ellátást igénylő és a szolgáltató között megállapodás, vagy szociális segítésre vagy személyi 

gondozásra köthető. 

 

2016. december 31.-én igénybevevők megállapodás szerinti megoszlása:  

 

Ellátotti létszám: 71 fő 

Ellátottak gondozási fokozat szerinti megoszlása

 14 fő

53 fő

4 fő

0. fokozat

I.-II. fokozat

III. fokozat
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 Szociális segítésre:        20 fő  

 Személyi gondozásra  : 51 fő   kötött megállapodást. 

2016. évi igényelt normatíva :       57 fő. 

2016. évi módosított normatíva:    42 fő 

2016.évi elszámolható normatíva: 41,33 fő 

 

2017. július 31.-én igénybevevők megállapodás szerinti megoszlása:  

 

Ellátotti létszám: 69 fő 

 Szociális segítésre:        17 fő  

 Személyi gondozásra  : 52 fő    kötött megállapodást. 

 

Tevékenységi napló 

 

A házi segítségnyújtás tevékenységnaplója a jövőben több szempontból is meghatározó jelentőségű 

dokumentum lesz. Az ellátott számára elvégzett résztevékenységek megnevezése és a tevékenységek 
elvégzésére fordított idő mellett a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított állami 

támogatás elszámolásának, valamint a kötelező szakmai létszám megállapításának dokumentumává is 

válik. 

A házi segítségnyújtás tevékenységnaplója két részre válik: külön naplót kell vezetni a szociális 

segítésre jogosultaknak nyújtott segítő tevékenységekről és a személyi gondozásra jogosultak  ellátása 

során végzett tevékenységekről. 

A központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott támogatásra jogosító tevékenységeket és 

résztevékenységeket A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. számú melléklet A) rész II. pontja, 

valamint B) rész II. pontja tartalmazza. 

A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei 

Szociális segítés keretében:  

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

–    takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában 
és illemhelyiségben) 

–    mosás 

–    vasalás 

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

–    bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása 

–    segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 

–    mosogatás 

–    ruhajavítás 

–    közkútról, fúrtkútról vízhordás 
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–    tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai 

kompetenciát igényel) 

–    télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt 

–    kísérés 

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában 

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 

 

Személyi gondozás keretében: 

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

–    információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 

–    családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 

–    az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés 

–    ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 

Gondozási és ápolási feladatok körében: 

–    mosdatás 

–    fürdetés 

–    öltöztetés 

–    ágyazás, ágyneműcsere 

–    inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése 

–    haj, arcszőrzet ápolás 

–    száj, fog és protézis ápolása 

–    körömápolás, bőrápolás 

–    folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) 

–    mozgatás ágyban 

–    decubitus megelőzés 

–    felületi sebkezelés 

–    sztómazsák cseréje 

–    gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása 

–    vérnyomás és vércukor mérése 

–    hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül 

–    kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés 

–    kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való 

segítségnyújtás 



 

30 

–    a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való 

kompetencia határáig) 

Szociális segítés keretében: 

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

–    takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában 

és illemhelyiségben) 

–    mosás 

–    vasalás 

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

–    bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása 

–    segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 

–    mosogatás 

–    ruhajavítás 

–    ágyazás, ágyneműcsere 

–    közkútról, fúrtkútról vízhordás 

–    tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai 
kompetenciát igényel) 

–    télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt 

–    kísérés 

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában 

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 

 

Egy ellátott esetében azon napok számának, amelyen személyi gondozást is nyújtottak, éves átlagban 

el kell érnie az összes gondozási nap legalább 50%-át.  

Azt a napot lehet figyelembe venni személyi gondozásos napként, amelyiken csak személyi 

gondozás történt, vagy szociális segítés és személyi gondozás is történt.   

 

A házi segítségnyújtás 2017. évre fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díjai:  

 

1. szociális segítés: 800 Ft/óra 

2. személyi gondozás: 800. Ft/óra 

3. gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi térítési díja: 

 1770 Ft/óra 

 

A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából tevődik 

össze. A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az 
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adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata 

alapján kell kiszámítani.  

 

Ellátottak létszáma a 2016. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 71 fő : 

 

Ebből: Kistérségi ellátottak létszáma: 31 fő  

Szentgotthárdi ellátottak létszáma: 40 fő  

 

- az ellátásba kerültek létszáma: 32 fő. Ebből 13 fő a szentgotthárdi és 19 fő a kistérségi ellátott.  

- az ellátásból kikerültek létszáma: 34 fő. Ebből 19 fő a szentgotthárdi és 15 fő a kistérségi ellátott.  

 

A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 31 fő településenkénti kimutatása:  

 

1. körzet: Felsőszölnök 2 fő, Szakonyfalu 0 fő, Alsószölnök 1 fő. 

 

2. körzet: Rátót 3 fő, Vasszentmihály 3 fő, Gasztony 2 fő, Rönök 2 fő, Nemesmedves 0 fő.  

 

3. körzet: Rábagyarmat 5 fő, Csörötnek 9 fő, Magyarlak 4 fő  

 

 

Házi segítségnyújtás igénybevevők 2017. július 31-ai létszáma:  69 Fő 

Ebből kistérségi ellátott: 31 fő 

Szentgotthárdi ellátott: 38 fő 

 

A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 31 fő településenkénti kimutatása:  

1. körzet: Felsőszölnök 2 fő, Szakonyfalu 0 fő, Alsószölnök 0 fő. 
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2. körzet: Rátót 3 fő, Vasszentmihály 3 fő, Gasztony 3 fő, Rönök 1 fő, Nemesmedves 0 fő.  

3. körzet: Rábagyarmat 2 fő, Csörötnek 11 fő, Magyarlak 5 fő  

Házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2012-től 2016-ig az éves, valamint 2017. / I féléves 

statisztikai jelentések alapján: 

 

6. számú táblázat 

 

Házi segítségnyújtás alapszolgáltatást igénylők létszáma (fő) 

Település 2012.12.31. 2013.01.31
. 

2014.12.31
. 

2015.12.31
. 

2016.07.31
. 

2017.07.31
. 

Szentgotthárd 49 48 60 46 40 38 

Felsőszölnök 2 1 1 2 2 2 

Alsószölnök 1 1 2 1 1 - 

Szakonyfalu - - - - - - 

Rönök - 2 2 1 2 1 

Vasszentmihály 2 3 3 3 3 3  

Nemesmedves - - - 0 - - 

Rátót 1 3 4 4 3 3 

Gasztony 1 - - 0 2 3 

Rábagyarmat 4 5 3 3 5 2 

Csörötnek 11 9 8 9 9 11 

Magyarlak 3 3 3 4 4 5 

Kistérség 

összesen: 

25 27 26 27 31 31 

Összesen: 74 75 86 73 71 69 

 

A vizsgált 2012-2016 év közötti időszakban az ellátotti létszám  a társult településeken emelkedett, 

míg Szentgotthárdon folyamatos csökkenés mutatkozik, kivéve 2014. évben amikor kiugrás látható.  

Az ellátotti létszám tekintetében is érzékelhetők  a módosítások, melyek annak érdekében hajtottak 

végre, hogy a házi segítségnyújtás keretében az igénylő szükséglete alapján célzottabb 
szolgáltatásnyújtásra kerüljön sor, és az állami szerepvállalás erősödjön a nagyobb ellátási 

szükséglettel rendelkező személyek irányában, 

Látható az is, hogy Szakony Nemesmedves esetében továbbra sincs igénylő, Gasztonyban viszont 

igénylik a szolgáltatás jelenlétét. Rátóton és Rábagyarmaton folyamatos létszám emelkedés látható. 

Csörötnek és Magyarlak településen továbbra is 1 fő gondozónő jelenléte szükséges. 

 

Házi segítségnyújtás 2016. december 31-ei ellátotti létszámának korcsoport szerinti megosztása: 
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7. számú táblázat 

 

2016. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása 

Település Szentgotthárd Kistérség 

életkor férfi nő férfi nő 

40-59 éves 1 fő  1 fő  

60-64 éves    1 fő 

65-69 éves   1 fő 2 fő 

70-74 éves 1 fő 3 fő  1 fő 

75-79 éves 3 fő 4 fő 1 fő 4 fő 

80-89 éves 7 fő 18 fő 1 fő 16 fő 

90 év feletti  3 fő  3 fő 

Összes: 12 fő 28 fő 4 fő 27 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ellátási területen mind a férfiak mind a nők esetében a legtöbb ellátott 80-89 év között van.  

Az ellátottak 92 %-a (65fő) 65 éven felüli, ebből 65 % 80 év feletti. Az ellátottak 8,5 % -a aggkorú. 
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Ellátottak korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása  

2016. XII. 31.-én (71 fő) 
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Szentgotthárdon az ellátotti létszám 40 fő, ebből 12 fő férfi, 28 fő nő : 

Kistérség településein összesen az ellátotti létszám 31 fő, ebből 4  fő férfi és 27 fő nő. 

Az ellátottak kor és nem szerinti eloszlását vizsgálva elmondhatjuk, hogy az országra jellemző 

demográfiai adatok igazolódnak. A férfiak magasabb halandósága az idősebb korúak között 
nőtöbbletet idéz elő. A családi állapot tekintetében az ellátottak  85-90%-a egyedül él, gyermekei és 

unokái távol élnek munkájuk miatt nem tudnak az idős ember gondozásából részt vállalni. 

 

A szolgáltatást igénybevevők tekintetében elmondható, hogy a célcsoportot döntő többséggel az 

öregségi illetve a rokkant nyugdíjban részesülő személyek alkotják. Az öregségi nyugdíjkorhatárt még 
el nem érők, vagyis az aktív korú személyek aránya (4,3 %) alacsonyabb, ők elsősorban 

végstádiumban lévő rákos, daganatos betegek.  

A jogosultsági feltételek szigorítása miatt megállapítható, hogy emelkedik azon ellátottak száma akik 

egészségi állapotukból kifolyólag,  a délelőtti ellátáson kívül a délutáni/esti gondozást is igényelnek, 

amely értelemszerűen teljes mértékben megkívánja a személyi és tárgyi feltételek igénybevételét. 

 

A gondozó szolgálat 7 napos munkarendben, két műszakban (délelőtt és délután) dolgozik, 

szakképzett gondozókkal látja el a feladatot. 

 

Szakmai személyi létszám norma változásai a házi segítségnyújtás alapszolgáltatásban: 

 

A házi segítségnyújtás létszámelőírásai keretében új számítási alapként bevezetésre kerül a gondozásra 
fordított havi órakeret elszámolás.  

A személyi gondozást végző szociális gondozók létszáma a jövőben nem a megállapodások számához 
viszonyítva kerül meghatározásra, 

Hanem az  1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. számú melléklet  A) pontja szerinti 

tevékenységnaplóban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kerül 
megállapításra.  

Ez a számítási mód lehetővé teszi, hogy minden szolgálat a nála felmerülő tényleges ellátotti igények 
alapján végezze a házi segítségnyújtást és rugalmasan alkalmazkodjon a változó körülményekhez.  

Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. 

 

A jelenlegi szakmai létszám: 

 1 fő vezetőgondozó,  

 11 fő szociális gondozó szentgotthárdi feladat ellátásban 

 4 fő szociális gondozó kistérségi feladat ellátásban (3 fő 8 órás, 1 fő 4 órás alkalmazott) 

 

2.2.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   

 

Ezt a szolgáltatást a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, 

a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve 
pszichiátriai betegek részére nyújtjuk, melynek célja, hogy az önálló életvitel fenntartása mellett 

kialakuló krízishelyzeteket elhárítsuk, az igénybe vevők biztonságérzetét erősítsük és a szükséges, 
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szakszerű segítségnyújtás minél gyorsabb biztosításával a súlyosabb helyzetek kialakulását 

megelőzzük. 

  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat. 

2013. július 01. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosítja. A fenti időponttól a Főigazgatóság a fenntartóval 

megkötött feladat-ellátási megállapodás keretében láttatja el a feladatot. 

 A 2016. évi feladat-ellátási megállapodás száma: SZGYF-IKT-15966/2015.  

Szerződés időtartama: 2016.01.01-től – 2016.12.31-ig  

2017.évi Támogatási Szersződés száma: JHS-124-0-2017. 

Szerződés időtartama: 2017.01.01-től – 2017.12.31-ig  

 

A működési engedély alapján kihelyezhető jelzőkészülékek száma: 60 db. 

2016. évre vállalt feladatmutató: 49 db jelzőkészülék. 

2016. évi működési támogatás összege: 1.688.284,- Ft/év (844142 Ft/félév) 

2016. évi ténylegesen teljesített feladatmutatók: 51,69 

I. félév: 49,69 (visszafizetendő: 0,- Ft) 

II. félév: 53,68 (visszafizetendő: 0,- Ft) 

2016. évi személyi térítési díjbevétel összege: 1.306515 ,- Ft. 

2017. évre vállalt feladatmutató: 49 db jelzőkészülék. 

 

8. számú táblázat  

 

Finanszírozási szerződés 

alapján  

2015. / I. félév 2015. / II. félév  2016. /I. félév 2016./II. félév 

Vállalt feladatmutató  49 db 49 db 49 db 49 db 

Működési támogatás 
összege 

844 142 Ft 844 142 Ft 844 142 844 142 

Ténylegesen teljesített 
feladatmutató  

42,99 db 47,97 db 49,69 53,68 

Kiutalt támogatási 

összegből 
visszafizetendő  

74 921Ft  12 840 Ft 0 Ft 0 Ft 

 

A működési engedély alapján kihelyezhető jelzőkészülék száma: 60 db. 

A rendelkezésre álló jelzőkészülékek- 3 db kivételével- a kétirányú kommunikációs feltételeknek 

nem felelnek meg, cserére szorulnak, amit fokozatosan tervezni kell. 
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A szolgáltatás önálló diszpécserközponttal működik, ami az Arany J. u. 1. szám alatti épületben 
található. 

A diszpécserközpontban szolgálatot teljesítő gondozónő felügyeli a riasztást és a segélykérő jelzést 
követően, értesíti a készenléti ügyeletes gondozónőt, aki gépkocsival 30 percen belül köteles 

megjelenni a riasztás helyszínén, hogy a kompetenciájának megfelelően intézkedést kezdeményezzen. 

Valamennyi felvételi eljárás során vizsgáljuk a szociális rászorultság fennállásának jogosultsági 
feltételeit kivétel piaci alapon igényelt szolgáltatás esetén.  

 

Szociálisan rászorult az: 

- aki egyedül él és életkora 65 év felett van, 

- aki egyedül él és súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, 

- aki 2 személyes háztartásban él, 65 éven felüli vagy súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, 

ha egészségi állapota indokolja a készülék folyamatos használatát. 

 

2016. december 31.-én kihelyezett készülékek száma: 56 db  

Ebből: 16 db a kistérségben  

40 db Szentgotthárdon van kihelyezve és valamennyien szociálisan rászorultak.  

 

2016. december 31-én ellátást igénylők szociális rászorultság szerinti megoszlása 

○ Egyedül élő 65 év feletti személy: 48 fő  

○ Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy: 4 fő  

○ Egyedül élő pszichiátriai beteg: 2 fő  

○ Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti: 2 fő 

○ Kétszemélyes háztartásban élő súlyosan fogyatékos vagy  pszichiátriai beteg személy: 0 fő 

 

Az ellátottakból házi segítségnyújtást is igénylők száma: 30 fő (18 fő Szentgotthárdon, 12 fő kistérség 
településein) 

 

Jogosultsági feltételek megoszlása 2016 (fő)

48 fő

0 fő2fő2 fő4 fő

Egyedül élő 65 év feletti

Egyedül élő fogyatékos

személy

Egyedül élő pszichiátriai beteg

Kétszemélyes háztartásban élő

65 év feletti személy

Kétszemélyes háztartásban élő

fogyatékos, vagy pszichiátriai

beteg
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénylők száma 2017. július 31-én: 50 fő 

Szentgotthárd: 33 fő, Kistérség: 17 fő 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2012-től 2016-ig az éves, valamint 2016. 

évi statisztikai jelentések alapján. 

9. számú táblázat 

település 2012.12.31. 2013.01.31. 2014.12.31. 2015.12.31. 2016.12.31. 2017.07.31. 

Szentgotthárd 31 27 29 36 40 33 

Felsőszölnök - - - - - - 

Alsószölnök 1 1 1 1 1 - 

Szakonyfalu - 1 1 - - - 

Rönök 1 1 1 - - - 

Vasszentmihály 1 1 1 1 1 1 

Nemesmedves - - - - - - 

Rátót 1 1 1 3 3 3 

Gasztony - - - 1 2 3 

Rábagyarmat - 1 - - 2 2 

Csörötnek 7 6 3 4 3 3 

Magyarlak 5 4 5 4 3 4 

Kétvölgy - - - 1 1 1 

Apátistvánfalva - - - - - - 

Orrfalu - - - - - - 

Kistérség 

összesen: 

16 16 13 15 16 17 

Összesen: 43 43 42 51 56 50 
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2012-ben felvétel nem történt, viszont megszűnés sem. Ugyanez a stagnálás mondható el a 2013.-2014 

évben is mint a társult településeken, mint Szentgotthárdon, ugyanannyi felvétel történt, mint 
megszűnés. 2015.-2016.-ban az ellátotti létszám emelkedése tapasztalható.  

Mint a házi segítségnyújtásnál, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében is, a kistérség 

települései között nagy szóródás mutatkozik. 

E szolgáltatás tekintetében is vannak olyan települések, mint, Csörötnek, Magyarlak, Rátót, Gasztony ,  

Rábagyarmat, akik a kistérségi igénylőknek 85-90 %-át tették ki a vizsgált időszakban. 

Viszont Nemesmedves, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Orrfalu, Rönök tekintetében egyáltalán nem 

történt igénybe vétel.  

Kétvölgy, Vasszentmihály, illetve Alsószölnök településeken pedig csak egy-egy ellátottnak 

nyújtottunk szolgáltatást. 

 

10. számú táblázat 

 

2016. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása 

Település Szentgotthárd Kistérség 

életkor férfi nő férfi Nő 

40-59 éves 1 fő    

60-64 éves     

65-69 éves 1 fő   1 fő 

70-74 éves 1 fő 6 fő    

75-79 éves 2 fő 5 fő  2 fő 

80-89 éves 3 fő 17 fő  12 fő 

90 év feletti 1 fő 3 fő  1 fő 

Összes: 9 fő 31 fő 0 fő 16 fő 
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Az ellátottak nemek szerinti eloszlásánál, e szolgáltatásnál is mutatkozik a demográfiai jellemző, az 

ellátottak 84 %- a nő, 16 %- a pedig férfi. Mindkét nem esetében a 80 év felettiek aránya a 
legmagasabb.  

Jogosultság szerint 96 %-a egyedül élő, ezen belül 4 %  pszichiátriai beteg, 8 % súlyosan fogyatékos 
személy. Kétszemélyes háztartásban élő az ellátottak 4 %-a. 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2016. évi költségvetése   

Eredeti előirányzat:       8.539.000 Ft 

Módosított előirányzat: 9.011.780 Ft  

         Teljesítés:                      8.989.713 Ft  (99 %) 

 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás engedélyezett létszámkerete: 2 fő. 

 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évre jóváhagyott intézményi térítési díjai: 

 

 szociálisan rászorultak esetében: 100Ft/nap 

 szociálisan nem rászorultak esetében: 250Ft/nap 

 

Kimutatás a segélykérések számáról és azok okairól 2012-2016 között 

11. számú táblázat 
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év hónap 
pszichés  

probléma 
elesés 

Betegség, 

rosszullét 

higiénés  

szükséglet 

téves  

riasztás 

amelynél 
kiszállás 

történt 

egyéb 

ok 
krízishelyzet 

Összesen 

segítségkérések  
száma 

2012. 11 13 22 11 3 1 - 61 

2013. 2 12 15 4 3 - 1 37 

2014 0 8 12 50 3 2 - 75 

2015. 10 4 6 20 5 6 1 52 

2016. 1 21 14 2 2 0 2 42 

Összesen 24 58 69 87 16 9 4 267 

 

A táblázatból megállapítható, hogy a vizsgált időszakban 267 esetben került sor segítségkérésre.  

Ebből:       24 esetben pszichés probléma ( 9,0 %) 

                  58 esetben elesés ( 21,7 %) 

       69 esetben betegség, rosszullét, (25,8 %)          87 esetben 

higiénés szükséglet, (32,6 %)    miatt kérték a segítséget 

       9 esetben egyéb ok, (3,4 %) 

       4 esetben krízishelyzet (1,5 %) 

     16 esetben téves riasztás, (6,0 %) 

 

 

A riasztások legnagyobb százaléka higiénés szükséglet kielégítése kapcsán illetve valamilyen 

egészségügyi probléma, betegség, rosszullét, szervi fájdalom, magas vérnyomás miatt történt. A 
pszichés riasztások zavartság, félelem, ijedség, magány miatt történtek, hiszen a kliensek egyedül élő 

idős, fogyatékos és pszichiátria betegek, akik bíznak, számítanak a szolgáltatásban. Magas számban 

történt elesés miatt is riasztás. A kliensek elmondása alapján az egyetlen segítségforrást, ezekben az 

esetekben, a készülék megléte jelentette számukra. 

 

2.2.3.Támogató Szolgálat  

 

2012.-2016. segélykérés okai

6% 9%

21,70%

25,80%

32,60%

3,40%
1,50%

Pszichés

Elesés

Betegség, rosszullét

Krízishelyzet

Higiénés szükséglet

Téves riasztás

Egyéb
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A támogató szolgálat finanszírozási rendszere megújult, ezért a pályázati rendszer 2016. január 1-jétől 

megszüntetésre került, és a fenntartó a költségvetési törvény által meghatározott feltételek szerinti 

támogatásban részesül, azonban a támogatási összegek és feltételek, elszámolásuk hasonló a pályázati 
rendszerhez. 

A támogatási rendszer 2 részből áll: 

 a vállalt feladatmutatótól függetlenül jelentkező állandó költségek fedezetére szolgáló 

alaptámogatásból, 

 és a vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatásból. 

Az egy feladategység támogató szolgáltatás esetén a szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 

1 óra (halmozottan fogyatékos és autista személy esetén 40 perc), illetve a szociálisan rászorult 
személyek szállítása közben megtett 5 kilométer. 

A jogszabály bevezette a kötelezően teljesítendő feladatmutató fogalmát is, amely támogató 
szolgáltatás esetén évi 3000 feladategység. Emellett meghatározásra került, hogy évente minimum 

1200 feladategységet, vagy annak időarányos részét kell személyi segítéssel teljesíteni. 

 

 

2016. évre befogadott feladatmutató: 3315 

2016. évi normatív támogatás összege: 8.967.000,- Ft 

2016. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 4689,6882 

A Támogató szolgálat engedélyezett létszámkerete: 4 fő 

Működési hó: 12 hónap 

2016. évi személyi térítési díjbevétel összege: 1.925.251 Ft. 

 

Támogató szolgálat 2016. évi költségvetése: 

Eredeti előirányzat: 14 632 000 Ft 

Módosított előirányzat: 24 843 363 Ft 

Teljesített: 24 022  098 Ft (97%) 

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt, a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek 
részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető 

és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése c. felhívásban szereplő gépjármű vásárlására adtunk 

be pályázatot, amely sajnos nem nyert. 

Ezért az intézmény önerőből, 2016. decemberében egy új Renault Trafic 8+1 férőhelyes mikrobuszt 

vásárolt, melynek pénzügyi fedezete a régi gépjármű eladása, valamint hagyatéki forrás. 

Az új gépjármű is alkalmas kerekes székes személyek szállítására, rendelkezik mobil rámpával, 4+3 

pontos biztonsági rögzítéssel, a busz oldalajtajához szerelhető kazettás lépcsővel és GPS rendszerrel, 

kötelező és casco biztosítással. 

 

A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja a szociálisan rászorultnak minősülő 

súlyos fogyatékos személyek köre: 
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 látási fogyatékosság, 

 hallási fogyatékosság, 

 értelmi fogyatékosság, 

 mozgásszervi fogyatékosság, 

 pervazív fejlődési zavarok, 

 halmozottan fogyatékosság, 

 egyéb fogyatékosság. 

 

Súlyosan fogyatékos személy az, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában 
illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

A célcsoport igényeinek és elvárásainak megfelelően személyi segítő szolgálatot, szállító szolgálatot, 
valamint információs és tájékoztató szolgáltatást működtetünk. A szolgáltatások biztosításával 

elsődleges cél, hogy minél magasabb szinten megőrizzük az ellátottak önálló életvitelét, autonómiáját 

lakókörnyezeten belül és azon kívül. 

Szolgáltatásainkat szociálisan nem rászorultak, piaci alapon is igényelhetik. 

 

A pályázati rendszer bevezetésével kötelezően teljesítendő feladatmutatókat kellett és kell teljesíteni 

most is. 

 

Feladatmutató igények teljesülése 

12. számú táblázat  

 

Finanszírozási 
szerződés alapján 

2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 

Működési 
támogatás 

összege  

8.550.000 Ft 8.848.500 Ft 8.550.000 Ft 8.697.500 Ft 8.967.000 Ft 

Vállalt 
feladatmutató  

3200 3371 3200 3315 3315 

Ténylegesen 
teljesített 

feladatmutató  

6845,1831 5832,6735 4838,85 4962,5665 4689,6882 

Teljesítés aránya 213,9% 173% 151,2% 149,7% 141,5% 

Kiutalt 

támogatási 
összegből 

visszafizetendő  

0 Ft 0 F 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

 

Mint a táblázatból is látható, a ténylegesen teljesített feladatmutató minden évben meghaladta a 

szerződésben vállalt feladatmutatót, ezért az elmúlt években visszafizetési kötelezettség nem 
keletkezett.  

2013, 2014-ben a ténylegesen teljesített feladatmutató csökkenése azzal is magyarázható, hogy a 
magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 

19.) ESZCSM rendelet változása miatt 1 kiskorú ellátott 2013. májusától, továbbá 1 kiskorú ellátott 
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2013. decemberétől a továbbiakban szociálisan nem rászorultként veheti igénybe a szolgáltatásokat. A 

gyermekek állapotában változás nem történt, a szociális rászorultság hiánya a jogszabályváltozás miatt 

következett be.  

 

A teljesített feladatmutatók éves megoszlása a személyszállítás és a személyi segítés között, 2012-

2016 

 

13. sz. táblázat 

 

 

A teljesített feladatmutatók éves megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a szállítás és a személyi 
segítés aránya 2013-tól fokozatosan a szállítás felé tolódott. 

 

14. számú táblázat 

Támogató szolgáltatást igénybe vevők adatai 2012-től 2016-ig az éves statisztikai jelentések alapján 

Támogató szolgálat 

 

Település 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31. 2016. 12. 31. 

Szentgotthárd 21 24 21 26 26 

Csörötnek 4 3 3 4 3 

Rönök 1 1 1 0 0 

Magyarlak 3 2 3 2 3 

Rábagyarmat 1 2 2 3 3 

Szakonyfalu 1 2 0 0 0 

Rátót 1 0 0 0 0 

Összesen: 32 34 30 35 35 

60,4 39,6

43,4 56,6

47,3 52,7

51 49

55,5 44,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Szállítás Személyi segítés
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A 2016-os évben az ellátásból kiesett 6 fő elhalálozás, szolgáltatás lemondása, lakóhely változtatás és 

szociális intézménybe költözés miatt. Új felvételes szintén 6 fő volt. 

A támogató szolgáltatást igénybevevők közül az év végén 17 fő egyedül és 18 fő családban él. 

 

15. számú táblázat 

2016. december 31-i ellátotti létszám megoszlása szociális rászorultság alapján 

 

2016. december 31-i ellátotti létszám: 35 fő 

  Szociálisan rászorult Szociálisan nem rászorult 

Szentgotthárd 6 fő 20 fő 

Magyarlak 2 fő 1 fő 

Csörötnek 0 fő 3 fő 

Rábagyarmat 1 fő 2 fő 

Összesen 9 fő 26 fő 
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Az ellátottak 74 %-a Szentgotthárdon él, míg 26 %-uk a kistérségben. A fogyatékosság típusa szerint: 

értelmi fogyatékos 2 fő, látássérült: 3 fő, mozgássérült 4 fő, halmozottan sérült 0 fő, egyéb kategória: 0 

fő. Térítési díjat minden ellátott fizet. 

 

Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2016. december 31-én 

 

Az elmúlt években a szolgáltatásokat leginkább a fogyatékkal élő gyermekek, és az idős generáció 

vette igénybe. 2016-ban az arány egy picit megváltozott. Az igénybevevők között a 18-59 év közöttiek 
is megjelentek (11%). A férfi és női igénybe vevők életkori megoszlása jelentős különbségeket mutat, 

és a nők dominanciája leginkább a 65 év feletti kategóriákban jelenik meg. 

A szállítást döntő többségében a fogyatékkal élő kiskorú gyermekek veszik igénybe, mivel speciális 

fejlesztésük érdekében a szombathelyi és a rumi közoktatási intézmények tanulói. Ez azért nagy 

jelentőségű, mivel helyi szinten nem biztosított a szociálisan rászorult és nem rászorult kiskorúak 

speciális oktatási-nevelési szolgáltatásokhoz való hozzáférése. 

Az inaktív korosztály, az idősebb generáció a szállítás során az egészségügyi intézményekhez való 

eljutást és a temető járatot veszik igénybe. Temető járatot a szolgálat havi 2 alkalommal, minden 
hónap 2. és utolsó péntekjén működtet. A járat délután 3 órakor indul és előre meghatározott 

megállóhelyeken szállnak fel az igénylők.  

Személyi segítés körében elsősorban a következő tevékenységeket igénylik az ellátottak: gondozási-

ápolási tevékenységek, felügyelet biztosítása, háztartási segítségnyújtás, segítségnyújtás 

közszolgáltatások igénybevételében, ügyintézés, mobilizáció lakókörnyezeten belül, 

személyszállításhoz kapcsolódó személyi segítés (felügyelet, kísérés). 

 

Támogató Szolgáltatás 2017. évi díjelőírásai  

1, Szociálisan rászorultak esetében:  

 Szállítási kilométer intézményi térítési díja: 130 Ft/km.  

a) heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 100 Ft/km, 

b) munkaidőn túl, illetve hétvégén és ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítás kilométerdíja: 

150 Ft/km.  

 Személyi segítés intézményi térítési díja: 800 Ft/óra  

2, Szociálisan nem rászorultak esetében 

 Szállítási kilométerdíj: 200 Ft/km, kivéve heti rendszeres közoktatási intézménybe szállítás 

esetén: 100 Ft/km 

 Személyi segítés óradíja: 1000 Ft/óra.  
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2017. évre megigényelt normatíva: 3315 

2017. június 30-án az ellátotti létszám: 28 fő 

   Szentgotthárd: 23 fő 

   Kistérség: 5 fő 

2017. július és augusztus hóban 7 fő kérte és kéri a támogató szolgálat szolgáltatásait. Közülük 4 fő 

kiskorú gyermek, akik a szombathelyi Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központban kezdik 

meg tanulmányaikat 2017. szeptemberétől. A kisbusz szállítási kapacitása 100% kihasználású lesz.  

 

2.2.4. Közösségi Pszichiátriai alapellátás  

  

A finanszírozási rendszer szintén megváltozott, így 2016. január 01-jétől a fenntartó a költségvetési 

törvény által meghatározott feltételek szerinti támogatásban részesül, azonban a támogatási összegek 
és feltételek, elszámolásuk hasonló a pályázati rendszerhez. 

 

A támogatási rendszer 2 részből áll: 

 a vállalt feladatmutatótól függetlenül jelentkező állandó költségek fedezetére szolgáló 

alaptámogatásból, 

 és a vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatásból. 

Az egy feladategység pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a külön 

jogszabályban foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 00-09 

vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott. Kötelezően teljesítendő feladatmutató éves átlagban 40 fő. 

 

2016. évre befogadott feladatmutató: 42  

2016. évi normatív támogatás összege: 8.300.000 Ft 

2016. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 42,1149 

A közösségi pszichiátriai alapellátás engedélyezett létszámkerete: 3 fő 

 

Közösségi pszichiátriai alapellátás 2016. évi költségvetése: 

Eredeti előirányzat: 8 703 000 Ft 

Módosított előirányzat: 8 749 784 Ft 

Teljesített: 7 627 241 Ft (87%) 

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt, a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek 

részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető 

és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése c. felhívásban szereplő informatikai eszközök 
beszerzésére adtunk be pályázatot, amely támogatásban részesült. 

A támogatási szerződés száma: FEJL-B-002/0-2016. Beszerzésre került egy HP LASERJET PRO 400 
színes multifunkciós nyomtató. 
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A közösségi pszichiátriai alapellátás célja, hogy ellátást igénylő személyt minél tovább megtartsa az 
eddigi életterében, segítséget, illetve támogatást nyújtson az ellátást igénylő és szűkebb környezete 

részére. A szolgáltatás során hosszú távú egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínálunk, 

melynek során építünk az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes közösségi 
erőforrásokra. A szolgáltatás hatékony biztosítása érdekében alapvető fontosságú a kliens motiválása, 

bizalmának megnyerése. Célunk elkerülni a kirekesztettséget és az izolációt, a betegek állapotában a 

visszaesések un. relapszusok száma csökkenjen a korai figyelmeztető tünetek korai észlelésével. A 

közösségi gondozók a szolgáltatásokat többnyire az ellátott otthonában végzik, a folyamatos 
kapcsolattartást segíti a munkatársaknak biztosított szolgálati telefon.  

 

A közösségi pszichiátriai alapellátás térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás. 

A közösségi pszichiátriai alapellátás szolgáltatásai: 

 állapot- és életvitel felmérés (problémafeltárás, személyes célok felmérése) 

 problémaelemzés, problémamegoldás (a személyes célokat akadályozó problémák feltárása, a 

változtatásra motiváló tényezők és a jelenlegi probléma megoldó stratégiák feltárása) 

 készségfejlesztés (életviteli készségek, önellátási képességek, szociális készségek, alapvető 

társalgási készségek, kommunikációs tréningek megszervezése, a munkára felkészítő tréning 

megszervezése) 

 szociális ügyintézés 

 speciális stratégiák (szorongás kezelése, a napi tevékenység megszervezése, az alvás 

szabályozása, az agresszió kezelése, a gyógyszer-compliance segítése stb.) 

 egyéni esetkezelés 

 csoportokkal végzett munka 

 természetes támogató háló szervezése 

 

2012-től a kötelezően teljesítendő feladatmutatók alakulását a következő táblázat szemlélteti.  

Feladatmutató igények teljesülése 

16. számú táblázat 

Finanszírozási 

szerződés alapján 

2012.év 2013.év 2014. év 2015. év 2016. év 

Vállalt 

feladatmutató  

40 41 42 42 42 

Működési 

támogatás összege 

8.000.000 Ft 8.150.000 Ft 8.300.000 Ft 8.300.000 Ft 8.300.000 Ft 

Ténylegesen 
teljesített 

feladatmutató  

48,68 49,57 44,70 44,41 42,1149 

Kiutalt támogatási 

összegből 

visszafizetendő  

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

 

Az elmúlt évek során az ellátotti létszám emelkedésével fokozatosan növekedett a vállalt 
feladatmutató is.  
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17. számú táblázat 

A szolgáltatás ellátotti létszámának alakulása kistérségi szinten 2012-től 2016-ig, az éves statisztikai 
jelentések alapján 

 

Közösségi pszichiátriai alapellátás 

 

Település 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31. 

Szentgotthárd 33 36 30 29 31 

Csörötnek 6 5 5 5 5 

Rönök 2 2 2 2 2 

Kétvölgy 2 2 2 3 2 

Alsószölnök 2 2 2 2 1 

Apátistvánfalva 1 1 1 1 1 

Magyarlak 2 2 2 2 1 

Összesen 48 50 44 44 43 

 

2016. december 31-én összesen 43 ellátottunk volt, amelynek 72 %-a Szentgotthárd, 28 %-a kistérség 

területéről. Ebből 65 % a nők aránya (28 fő) és 35 % a férfiak aránya (15 fő). Az ellátottak közül 9 fő 

vette igénybe a Városi Gondozási Központon belül az idősek klubja szolgáltatásait, 3 fő az étkeztetést 

és 1 fő a házi segítségnyújtást, 1 fő a támogató szolgáltatást.  

A 2016-os évben az ellátásból kiesettek száma 4 fő szolgáltatás lemondása, szociális intézménybe 

költözés, valamint lakóhely változtatás miatt. Az új felvételesek száma 3 fő volt. Az ellátottak 65 %-a 
családban él, míg 35 %-a egyedül. 

 

A közösségi pszichiátriai alapellátásban előforduló mentális betegségek - 2016. december 31-én. 

 BNO F 20-29: Schizophrenia, schizotypias és paranoid zavarok: 27 fő 

 BNO F 31-33: Hangulatzavarok – Bipoláris affektív zavar és depressziós megbetegedések: 15 

fő 

 BNO F 40-42: Fóbiák – szorongásos kórképek: 1 fő 

Schizophrenia betegséggel él ellátásunkban az ellátottak 63 %-a, depressziós megbetegedésben 

szenved 35 %-uk. Ők alkotják a fenti betegségcsoportok közül a nagyobb arányt. Ez a jelentősebb 

különbség abból adódik, hogy az enyhébb mentális megbetegedésekben szenvedő emberek nem érzik 
még szükségességét a szociális segítségkérésnek. Az ellátottak 2 %-a küzd fóbiás, szorongásos 

problémákkal. 

 

Ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2016. december 31-én 
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A demográfiai adatokból az ellátást igénybevevők életkorát tekintve a 40-59 éves életkorúak teszik ki 

az ellátottaink nagyobb arányát (47 %), de a 18-39 év közöttiek is nagyobb számban jelen vannak 
(19%). Inaktív, időskori nyugdíjban részesülő ellátotti létszám 35 %. Az ellátottak közül 19 fő 

rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül. Az ellátottak közül csak 7 fő dolgozik. Ez annak is 

tudható be, hogy klienseink többsége alacsony iskolázottságú, védett munkahely kevés van 

térségünkben és munkaerőt befogadó kapacitásuk korlátozott. Közfoglalkoztatási programban 1 fő 
dolgozik. 1 fő volt, aki semmilyen pénzbeli juttatásban nem részesült. 

 

Klienseink számára a csoportokat kéthetente egy alkalommal tartjuk intézményünk közösségi 

helyiségében. Csoportfoglalkozásaink: zeneterápia, kreatív – kézműves csoport, személyiségfejlesztő 
és pszichoedukációs csoport.  

 

A gondozási folyamat eredménye alapján az ellátottak életminősége javult, kiegyensúlyozottabb lett a 

betegek mentális és fizikális állapota. A kliensek ellátása során nagy gondot fordítunk a komplex 

gondozásra, minden területen pozitív változás elérésére törekedünk. Az ellátottak állapotának 
folyamatos figyelemmel kísérése által, annak romlásának azonnali felismerésével sikerül kiküszöbölni 

a betegségre jellemző állapotrosszabbodást, ennek következtében a klienseknél csökkent a 

krízishelyzetek száma. 

A rendszeres ambuláns kezelés mellett a klienseknél csökken a kórházba kerülés gyakorisága, az 

absztinens időszakok hossza kitolódik. A munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a természetes 
segítők, támogatók felkutatására és a kliensek gondozásába való bevonására. 

 

A szolgálat együttműködő kapcsolatot alakított ki a közösségi munkacsoport tagjaival (pszichiátriai 

gondozó, háziorvosok, hivatásos gondnokok, Közös Önkormányzati Hivatal, Család- és Gyermekjóléti 

Központ, Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségi Pont, Gyámhivatal, hivatásos gondnokok, a 
megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató FŐKEFE Nonprofit KFt. stb.). Az intézmények 

között az információáramlás rendszeres annak érdekében, hogy az ellátás folyamatos legyen a kliens 

szükségleteit szem előtt tartva. 

 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, ingyenes. A segítséget kérők mindenféle ellenszolgáltatás 

nélkül vehetik igénybe a közösségi ellátást. 

 

2017. évre megigényelt normatíva: 42 fő 

2017. június 30-án az ellátást igénylők létszáma: 43 fő   Szentgotthárd: 31 fő 
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           Kistérség: 12 fő 

 

 

2.3. Jövőbeni célok, feladatok 

 Az intézmény által működtetett kötelező és önként vállalt alapszolgáltatások vonatkozásában a 

határozatlan időre szóló működési engedélyek valamint a szolgáltatói nyilvántartásba történő 
bejegyzések megtartása, ennek érdekében a személyi és tárgyi feltételeknek a mindenkor 

hatályos jogszabályi előírások szerinti biztosítása. 

 Közigazgatásilag a városhoz csatolt településeken élők részére a szociális étkeztetés 

lehetőségének a biztosítása hétvégén és ünnepnapokon is. 

 A Házi segítségnyújtás , a Támogató Szolgálat és a Közösségi Pszichiátriai Alapellátás 

szakfeladatok kistérségi folyamatos és zökkenőmentes gondozónői feladatellátása érdekében a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz a támogató szolgáltatást működtető és 

befogadó szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére benyújtott pályázat negatív elbírálása esetén 

saját erőből 1 db személygépkocsi beszerzése. 
A beszerzendő gépkocsi típusa: Dacia Sandero, tervezett költsége: 3.500.000,- Ft, forrása: hagyatéki 

pénzmaradvány. 

A beszerzés indoka: a személyi segítést, a szociális és közösségi gondozást végző gondozónőknek a 

kistérséghez tartozó településekre való eljutása nehézséget okoz, mivel a személyzet saját gépkocsival 

nem rendelkezik, illetve a folyamatos munkavégzés helyi tömegközlekedéssel nem megoldható. 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kétirányú kommunikációs feltételeknek nem 

megfelelő készülékek fokozatos cseréje vagy bérlése (az állami szerepvállalástól függően) 

 A szolgáltatásoknak helyet adó Arany János út 1. szám alatti Gondozási Központ épületének 

felújításával, karbantartásával kapcsolatos tervek és feladatok: 

 Fűtéskorszerűsítés folytatása, az elhasználódott radiátorok cseréje. A folyamat az 

akadálymentesítési pályázat kapcsán elkezdődött folytatásra vár. 

 Villamoshálózat elavult, korszerűsítésre vár. A technikai berendezések számának 

növekedésével (számítógépek, stb.) az elöregedett hálózat nem bírja a terhelést. (Gyakran 

lecsapja a biztosítékokat.) 

 Tálalókonyhában a vízvezeték és szennyvízhálózat felújítása, csempe, járólap cseréje. 

Kettő és háromfázisú mosogatók cseréje. 

 Gazdasági bejáratnál a külső lépcső járólapozása. 

 Intézményi udvar aszfaltos részének cseréje. 

 Idősek klubja épületén a tetőszerkezet javítása, pala cseréje. 

 Idősek klubja épületében a nyílászárók cseréje. 

 Külső lábazat javítása, festése. 

 Klíma berendezés szerelése a közösségi termekben. 

 Az Arany János út 3. szám alatti, volt Gondozóház épületének visszaadása saját intézményi 

feladatellátás céljára. (Jelenleg a Nevelési Tanácsadó működik benne.) 

Az épület újrahasznosításának indoka: 

Az Arany János út 1. szám alatti épületben egyrészt a szervezeti egységek részére nem nem 

biztosíthatók irodai helyiségek, nincs irattári helyiség, másrészt az  alkalmazottak méltatlan 

körülmények között végzik a fokozott pszichés megterheléssel járó napi munkájukat, mivel nem áll 

rendelkezésre adminisztrálásra alkalmas helyiség, nincs személyzeti öltöző és zuhanyzó. 

Tisztelettel kérjük Szentgotthárd város Képviselő-testületétől és a Társulási Tanácstól, hogy a 

Nevelési Tanácsadó elhelyezésére találjanak más megoldást! 

Az épület lelakott, a felújítási költségeket a 2018. évi költségvetésben kérjük megtervezni. 

 

Szentgotthárd, 2017. augusztus 10. 
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     Tisztelettel: 

 

Fábián Béláné 

Intézményvezető
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2.sz. Melléklet 

 

       
     

 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) 
Tótágas Bölcsődéje 

9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16. 
Tel./Fax.: 94/ 554 - 151 

bölcsőde egység vezető: Tel.: 94/ 554 – 150 
             e-mail: totagas@sztgnet.hu, www.ovodaksztg.hu  

Iktatószám:    SZB/63-10/2016. sz.                                                                     

Tárgy: Szakmai beszámoló 

Címzett: Huszár Gáborpolgármester/elnök 

                     Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

 Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

  

 

 

Tisztelt  Huszár Gábor Polgármester/  Elnök Úr ! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A bölcsődei szakma fejlődése, az ellátórendszer sokszínűvé válása magával hozta egy kétszintű 
szabályozási rendszer kiépítésének igényét. A bölcsődei ellátás, elsősorban a szociális ellátórendszer, 

ezen belül a gyermekvédelem, gyermekjóléti alapellátás része, de a központi szabályzók magukkal 

hoztak bizonyos fokú szemléletváltást. 2017. január 1-től a törvényerejűvé emelkedett új bölcsődei 

nevelés, gondozás országos alapprogramját adaptáltuk a helyi szakmai programunkba, mely igyekszik 
keretet adni a bölcsődében folyó szakmai munkának, melyben a tudatos tervezés, pedagógiai szemlélet 

a hangsúlyos, ami megköveteli a szakember szakmai kompetenciáinak a fejlesztését, azaz 

képességeinek, ismereteinek gyarapítását. 

A Tótágas Bölcsőde, elsősorban Szentgotthárd városában élő kisgyermekes családok igényeit 

elégítette ki, fogadtuk a kistérségi településekből érkező gyermekeket, illetve az országon belüli 
migráció révén idetelepedett kisgyermekes családok is felkerestek minket. (10-20%-a térségi falvakból 

érkezik). 

A szolgáltatás létéről, tartalmáról különböző csatornákon szólítottuk meg térségben élő kisgyermekes 
családokat a helyi újság, televízió, honlapon túl, szórólapokat helyeztünk el a gyermekorvosi 

rendelőkbe. Tavasszal bölcsőde kóstolgatóra hívtuk a kisgyermekes családokat, akik betekintést 

nyerhettek az intézménybe. 

mailto:totagas@sztgnet.hu
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Az ellátás iránti igénybevételi hajlandóság terén növekvő tendenciát tapasztalunk, ennek megfelelően 

alakulnak az igénybe vehető férőhelyek száma 2010 előtt 40, 2010 óta 54, 2014-től 68 férőhelyen 

biztosítjuk a napközbeni ellátást.  

Bölcsőde a helyi Család- és Gyermekjóléti központtal együttműködve, jól használható jelző és ellátó 

funkciót tölt be. A két intézmény kapcsolattartója a gyermekvédelmi felelősünk, aki gyermekvédelmi 
koordinátorként vesz részt a Család- és Gyermekjóléti Központ koordinációs ülésein. Célja, a gyermek 

jogainak védelme, az esélyegyenlősség megteremtése.  Ennek érdekében a jelzőrendszer tagjai egymás 

munkáját megismerve, támogatva, kiegészítve dolgoznak.  

A köznevelési feladatot ellátó Játékvár Óvodával közös igazgatású szerkezeti formában valósul meg a 

bölcsődei ellátás. Működésünket közös szabályzók határozzák meg. A gyökerek és Szárnyak nevű 

pedagógiai program része a bölcsődei szakmai program is. A két intézmény ugyanazt a gyermeket 
neveli, egységes pedagógiai szemlélet, egységes nevelési elvek mentén úgy hogy a gyermekek életkori 

sajátosságának megfelelően kell alakítani a gyermekek mindennapjait, és közben törekedni arra, hogy 

a két intézmény szakmai önállóságát megtartsa. 

A térség egyetlen bölcsődéjeként igyekszünk az igényeknek, elvárásoknak eleget tenni. A szakmai 

irányelvek betartásával és alkalmazásával végezzük a gyermekek ellátását. Mindannyiunk közös célja  
egészséges, nyitott és boldog gyermekeket nevelni,  

Célunk, hogy munkánk olyan elveken nyugodjon, mint 

o a család rendszerszemléletű megközelítése, 

o a kisgyermekkori intervenció befogadása, 

Feladatunk, a szülői kompetencia fejlesztése, ennek érdekében a pedagógia szakszolgálat szakemberét, 
egyéb szakembereket hívtunk meg, akik segítséget nyújthatnak életvezetési, gyermekneveléssel 

kapcsolatos kérdésekben, szülői magatartás formálásában.  

 

1. Szakmai munka értékelése 
A 2016/2017-es nevelési évre elkészített munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítése 

tekintetében, különösen gyermekvédelmi szempontból a következő adatokat tudom szolgáltatni. 

A gyermekek felvétele folyamatos, a felvételi kérelmek benyújtásakor döntő indok, hogy mindkét 

szülő dolgozik, de nagyon fontos prioritás a gyermekek szociális háttere is (gyermekét egyedül nevelő 
szülő, ingerszegény elhanyagolt környezet, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 3 vagy több 

gyermek a családban). Nevelő munkánk során törekszünk arra, hogy szeretetteljes környezetben 

harmonikusan fejlődő, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk. A derűs, oldott és szeretetteljes 
légkör, mely csoportjaink mindennapjait meghatározza, a különösen nehéz adaptációs időszak 

nehézségeinek feldolgozását is segíti.  

A bölcsődébe járó gyermekek különféle szociális háttérből érkeznek szinte minden réteget képviselve, 

mely lehetővé teszi, hogy az eltérő kultúrából érkezők jól integrálódjanak, szocializálódjanak, így már 

a korai életszakaszban fontos társadalmi értékek közvetítésére nyílik lehetőség. Bár a szülők anyagi, 

családi gondjait nem tudjuk megoldani, a gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése alkalmat adhat 
az elvárható szülői magatartás formálására.  

 

A családok értékrendjének, szokásainak elfogadása, az esetlegesen eltérő nevelési elvekben a közös 

pontok megtalálása, egyeztetése együttműködésünk alapját képezik. Kisgyermeknevelők részéről 
többlet törődés, egyéni bánásmód biztosítása. Tiszteletben tartják a szülők gyermekneveléssel 

kapcsolatos kulturális sajátosságait, hagyományait, szokásait.   

Prevenciós tevékenység kulcsembere a kisgyermeknevelő, aki gyermekvédelmi 
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koordinátorként vesz részt a napi feladatok ellátása során, részt vesz a Család- és 

Gyermekjóléti Központ koordinációs ülésein, célja, a gyermek jogainak védelme, az 

esélyegyenlősség megteremtése.  Ennek érdekében a jelzőrendszer tagjai egymás munkáját 

megismerve, támogatva, kiegészítve dolgoznak. 

A megbízott gyermekvédelmi felelős 2 alkalommal készített pedagógiai jellemzést. 

 A nevelési év elején csoportonként felméri a gyermekek családi körülményeit, szociális 

helyzetét, családlátogatás során környezettanulmányt készített, felmérte a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körét, erről készült jegyzői határozatokat 

nyilvántartja. 
Tájékoztatjuk a rászoruló családokat, hogy hozzájuthassanak az őt megillető szociális juttatásokhoz, 
szolgáltatásokhoz. Fokozott figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű családok sorsának alakulását. 

Esetenként a rászoruló családoknak ruhát, cipőt oszt ki. 

 

 

 

 

 

Feladatellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság a bölcsődei intézményegységben 

1.1. Férőhely kihasználtság 

Feladat ellátási hely 

megnevezése 

           

                              SZEOB Tótágas Bölcsődéje 

Felvehető maximális 
gyermeklétszám 

54 fő 

Bölcsődei csoportok száma 4  

 szept.01. okt.30. nov.30. dec.31. 

Bölcsődés s gyermekek 
létszáma 

39 43 47 47 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő 

1 2 2 2 

Hátrányos helyzetű 1 1 1 1 

Tartósan beteg   1 1 

a Gyvt..21B.§ (1) bekezdés 
a) pontja szerint, a 

jövedelmi helyzet miatt 

ingyen étkező 

16 17 18 18 

Három vagy több 

gyermekes család 

gyermeke 

5 5 5 3 
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 febr.28. márc.31. április 28. május 31./jún30. 

Bölcsődés s gyermekek 

létszáma 
51 52 54 53 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 

2 2 1 1 

Hátrányos helyzetű 1 1   

Tartósan beteg 1 1 2 2 

a Gyvt..21B.§ (1) bekezdés 

a) pontja szerint, a 

jövedelmi helyzet miatt 
ingyen étkező 

21 21 23 21 

Tartósan beteg 6 6 6 5 

Három vagy több 

gyermekes család 

gyermeke 

51 52 54 53 

A 2016/2017-es nevelési évben 54 gyermek felvételére került sor, a beszoktatás folyamatos, az 

adaptáció elkezdésének a szülő munkába állásának kezdési időpontja a meghatározó.  A felvétel 

eredményéről a szülőket írásban tájékoztattuk. Felvétel során elsőbbséget élvezett az a gyermek, 

akinek mindkét szülője a munkaerőpiacon való részvétel miatt nem tudja gyermeke napközbeni 
ellátását biztosítani, illetve a szociálisan hátrányos helyzete indokolttá teszi az egészséges fejlődés 

miatt az intézményi nevelést, gondozást, étkezést.  

 

 

a. adattábla, csoportonkénti kimutatás 

csoportok 
a csoport 

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

Misi mókus kisóvodás 
10 12 13 13 13 

Napsugár kisóvodás 
12 12 12 12 12 

Sün Balázs csecsemő 
7 8 11 

 

11 
12 

Pöttyös 
Katica 

vegyes 
10 11 11 11 14 

csoportok 
a csoport 

típusa 
febr. 28. márc.31 ápr.28. máj.31. jún.30. 
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Misi mókus kisóvodás 
13 13 14 14 14 

Napsugár kisóvodás 
12 13 14 14 13 

Sün Balázs csecsemő 
12 12 12 12 12 

Pöttyös 

Katica 

vegyes 
14 14 14 13 13 

 

A bölcsődébe felvett gyermekekről a jogszabályban meghatározott módon nyilvántartást vezetünk. A 

felvétel napján minden gyermeket, mint igénybevevőt rögzítünk a TAJ alapú nyilvántartásban, a 

szolgáltatás igénybevételéről, a hiányzásról napi szinten jelentést készítünk, minden hó 15-ig 
önellenőrzést teszünk a KENYSZI felületén, hogy ellenőrizzük az előző havi jelentések tartalmát.  

Az igénylések megtörténtéről napi szinten jelentési kötelezettsége van az intézményegység-vezetőnek. 

 

b. adattábla, bölcsődei férőhelyek kihasználtságáról a 2015/2016-os nevelési évre 

(2017. június 30-i adatok) 

Hónapok 

Beíratott gyermekek 

száma, akik ellátásban 

részesültek és az adott 
hónapban 10 napnál 

többet nem hiányoztak 

összesen (fő) 

 

Férőhely 

hány %-a 

működés 

szerint 54 

férőhelyre. 

Havi beíratott 

létszám 

Nyitva-

tartási 

napok 

2016 2017. 2016

. 

2017

.. 

2016.   2017. 2016/20171

16 Szeptember 38  72  39  22  

Október 40  79  43  21  

November 45  87  47  21  

December 42  87  47  17  

Január  42  77  51  22 

Február  36  66  51  20 

Március  50  96  52  22 

Április  52  96  54  17 

Május  46  85  53  22 

június  45  83  51  21 

 

A statisztikai adatokból jól látható havi szinten, a 10 napnál több napot hiányzó gyermekek létszáma. 

Az idevonatkozó jogszabály szerint nem lehet figyelembe venni a normatíva igénylése esetén a 10 

napnál többet hiányzó gyermeket.  

A kihasználtság hullámzást mutat, mivel a férőhelyek feltöltése folyamatos, amit nagy mértékben a 

szülők munkába állásának ideje, a gyermekek egészségi állapota illetve a fertőző betegségekkel 
szembeni fokozott érzékenységük határoz meg.  
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Ennek ellenére a tavalyi évben az éves normatíva elszámolásnál többletbevételre tettünk szert, ami 

a szolgáltatás kedvezőbb igénybevételével indokolható. 

 

2. adattábla a bölcsődei programokról 

Megnevezése IDŐPONT Részt 

vevő 

gyermeke

k 
létszáma 

Részt vevő 

szülők 

létszáma 

Részt vevő 

külső 

vendégek 

létszáma 

HÓ NAP A program 

ideje tól-ig 

Népmese 

világnapja:  

Kisgyermeknevelő

k Benedek Elek 
mesét mondtak el a  

gyermekeknek 

2016.  

szeptember 
29. 10.00-10.30 35   

Magyar nyelv 

napja: 

zenehallgatás, (élő 

gitár kísérettel 
népdalok 

meghallgatása), 

éneklése 

      2016. 

     

november 

13. 30 perc 
minden 

gyermek 
  

Hagyományápolási 

céllal megtartott 

ünnepeink 
(Mikulás,  

karácsony,  

az ünnephez közeli 

időpontokban 
 

minden 

gyermek 
  

Megnevezése IDŐPONT Részt 
vevő 

gyermeke

k 
létszáma 

Részt vevő 
szülők 

létszáma 

Részt vevő 
külső 

vendégek 

létszáma 

HÓ NAP A program 

ideje tól-ig 

Hagyományápo

lási céllal 
megtartott 

ünnepeink 

:Farsang 

2017.  

február 
  

minden 

gyermek 
  

Hagyományápo

lási céllal 

megtartott 
ünnepeink:Húsv

ét 

2017. 

április 
24  

minden 

gyermek 
  

Új 
kezdeményezés  

bölcsi-óvi nap 

2017.április 19.  
36 

gyermek 
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Nevelés-

gondozás 

nélküli nap 

2017. április 21.    
kisgyermekn

evelők 

 

A megzenésített gyermekversek, gyermekdalok meghallgatása alatt a gyermekek hangszerekkel 
próbálták követni a ritmusokat, az ismert dalok éneklésébe is bekapcsolódtak. Programnaptárunk 

alapján hagyományápolási céllal megemlékeztünk a Mikulásról a karácsonyról. A gyermekek 

mézeskalács sütését fényképekkel örökítettük meg. A sütéssel, karácsonyi énekekkel hangolódtak a 
gyermekek az ünnepre. November hónapban elkezdődött a só-szoba használata. Csoportbeosztás 

szerint 20 percet töltöttek el ott a gyermekek saját kisgyermeknevelőjükkel Az óvodapedagógusok 

novemberben meghívták a volt bölcsődés gyermekek kisgyermeknevelőit, akik az óvodai 
csoportokban meglátogathatták a kiscsoportos óvodásokat. 

Programnaptárunk alapján hagyományápolási céllal megemlékeztünk a Farsangról, a Húsvétról (búzát 

vetettek, tojást festettek) a gyermekek.   Minden gyermek apró ajándékot készítettek édesanyjának 
anyák napjára. 

A kisgyermeknevelők ajándékkal kedveskednek a gyermekeknek családlátogatás, gyermeknap, 
születésnap alkalmával. 

Idén is megtartottuk a bölcsi - óvi napot, amikor a bölcsődei kisóvodás csoportok (36 bölcsődés 
gyermek, 6 fő kisgyermeknevelővel) egy-egy óvodás kiscsoportot látogattak meg.  A közös játékkal 

eltöltött délelőtt, az együtt töltött idő az ismerkedést, a közös játék pozitív élmények átélését 

eredményezte. 

Az együttműködés kölcsönös és folyamatos volt az év során a szülők és a kisgyermeknevelők között. 

A bölcsőde szakmai programja és a munkaterv alapján megvalósuló programok szervezésében, 

anyagok, eszközök beszerzésében támogattak bennünket a szülök különböző felajánlásaikkal:(a 
gyermeknap lebonyolításához, aszfaltkrétát, tombolákat kaptunk, többször ajánlottak fel gyümölcsöt 

/alma, banán, szőlő). 

 

 

3. adattábla a szülőkkel való együttműködés formáiról  

 

Dátum Megnevezése 

Tartalma 

Részt 

vevő 
szülők 

száma 

Részt 
vevők 

hó nap  

SZEOB 

Tótágas 

Bölcsődéje 

 

 

 

 

 

2016.08. 

 
17. 

szülői 
értekezletek 

újonnan érkező 
gyermekek 

szüleinek 

 

SZMSZ, 

Házirend, 

napirend 

ismertetése, 

 

28 

igazgató, 

int.egység-
vezető, 

minden 

kisgyermek

nevelő 

2016.10. 25. 

összevont szülői     

értekezlet 

 

beszoktatás 

tapasztalataina

k összegzése, 
programnaptár 

37 

int.egység-

vezető, 

minden 
kisgyermek
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ismertetése 

 

nevelő 

2016.10. 26. 
Érdekképviseleti 

Fórum 

Értekezlete 

alakuló ülés 3 
2     

kisgyermek

nevelő 

2016.11. 24 

szülőcsoportos 

beszélgetés 

csoport 

szinten 

a 
szobatisztaság

ra nevelés 

15 
kisgyermek

nevelők 

SZEOB 
Tótágas 

Bölcsődéje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.04. 

 
22. 

bölcsőde 
kóstolgató 

újonnan érkező 

gyermekeknek és 
szüleiknek 

 

ismerkedés a 
bölcsődei 

környezettel,  

kisgyermekne
velőkkel 

 

32 

 

int.egység-

vezető, 
minden 

kisgyermek

nevelő 

      

2017.04. 19. 

összevont szülői     
értekezlet 

 

leendő óvodás 
gyermekek 

szüleinek 

29 
 saját 

gondozónő 

2017. 05. 11. 

Érdekképviseleti 

Fórum 

Értekezlete 

 

aktuális téma 

gyermeknap 

lebonyolítása 

 

3 

 

 

2 fő 

kisgyer- 

meknevelő 

 

 

A statisztikai adatokból leolvasható, hogy a szülők a kapcsolattartás csoportos formáira is tartanak 

igényt. Az éves munkatervben meghatározott feladatok megvalósításáról feljegyzést készítünk  

Az őszi szülői értekezletre, meghívott előadónk (pszichológus), a beszoktatás lélektani hatásairól és a 

játék fontosságáról adott hasznos tájékoztatott a szülőknek. 

 

Bölcsődénkben Érdekképviseleti Fórum működik. A nevelési év első szülői értekezletén választjuk 
meg a tagjait. A Fórum szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Bölcsődénkben 

az ellátás tekintetében a szülők nem éltek panasszal, a fórumnak, panaszkezelés céljából nem kellett 

üléseznie. 
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Megvitattuk a nevelési év fő feladatait, várható programjait, illetve szóban ők is elmondták 

tapasztalataikat. Szükség esetén véleményezték az intézmény munkájához szükséges 

dokumentumokat, közvetítették a szülők álláspontját. Pl.: az ingyenes étkezés bevezetésével 
kapcsolatban.  

Megvalósult a szülők folyamatos tájékoztatása a nevelési, gondozási eredményekről. A szülői 
kompetencia fejlesztésére, egészségvédelemre, az egészséges életmód megalapozására törekedtünk, 

akkor, amikor a Pedagógiai Szakszolgálat, szakemberét, illetve a gyermekszakorvost kérjük fel, hogy 

előadás keretében minél több információval  lássa el a szülőket. 

 

4. Személyi és tárgyi feltételek 
Személyi  feltételek 

Csoportonként 2 fő kisgyermeknevelő neveli-gondozza a gyermekeket „saját gondozónő” és felmenő 

rendszerben, törvényileg meghatározott 7 órás csúsztatott munkarendben 

A bölcsőde kisgyermeknevelői létszáma és képesítése megfelel a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet által 

meghatározott személyi feltételeknek. 

    

  Tárgyi feltételek 

Játékeszközök a gyermekek életkori sajátosságainak, valamint a szakmai előírásoknak megfelelőek. A 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ellenőrzési szakreferense által végzett ellenőrzés során 

feltárt tárgyi hiányosságok pótlása megvalósult, a nyár folyamán elkészült a párakapu. A 
csoportszobák ütött- kopott bútorainak a cseréje folyamatos. 

 

Szakmai továbbképzések: 

A továbbképzések a továbbképzési tervnek megfelelően valósultak meg.  Bölcsődénkben a nevelői 
kompetenciák erősítését, akkreditált képzésekkel, házi továbbképzésekkel, külső szakember által (Dr. 

Lazáry Györgyné pszichológusa: Gyermekbántalmazás) tartott előadásokkal, az óvodai 

munkaközösségek értekezletein való részvétellel, önképzéssel törekszünk megvalósítani.  

A horizontális tanulás házon belül elméleti és gyakorlati szinten valósul meg, előadásokkal, 

hospitálásokkal az egymástól való tanulás révén, amit be tudtunk építeni a mindennapi munkánkba, 
ami szakmai fejlődésünket nagymértékben segíti.  

 Akkreditált továbbképzésen 2 fő kisgyermeknevelő vett részt, az előadás témái: 

-  Viselkedési és lelki zavarok gyermek és serdülőkorban, 
-  Az anyanyelvelv-elsajátítás folyamata, segítése és a gondozó, nevelő nyelvi 

igényessége. 
Az akkreditált továbbképzésen elhangzottakat a kisgyermeknevelők ismertették a kollégákkal házi 

továbbképzés keretében. 

Három fő kisgyermeknevelő jelentkezett pedagógus minősítő vizsgára. 

 

Ellenőrzések:  
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 a belső szakmai ellenőrzések az ellenőrzési tervnek megfelelően valósultak meg, 

 Januárban tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzést tartott intézetünkben a körmendi 
katasztrófavédelmi kirendeltség. Az ellenőrzés során az intézmény részéről 
hiányosságot nem állapítottak meg 

. 

 

4. adattábla, bölcsődei gondozási díjak összegéről a 2016/2017-es nevelési évre  

 

 

HÓNAP 

Beíratott 

gyerme- 

kek 

A 

gondozási 

díjból 

származó 

összes 

bevétel Ft. 

 

A 

gyerekek 

száma 

akik után 

gondozási 

díjat 

fizettek 

Gondozási 

díj fizetése 

alól 

mentesülő 

gyermekek 

száma 

 

SZEPTEMBE

R   39 240.170 Ft 33 6 
 

OKTÓBER   43 319.115 Ft 35 7 
 

NOVEMBER   47 283.460 Ft 38 8 
 

DECEMBER 47 241.545 Ft 39 8 
 

JANUÁR 51 267.520 Ft 40 11 
 

FEBRUÁR 51 267.430 Ft 42 9 
 

MÁRCIUS 52 245.535 Ft 41 11 
 

ÁPRILIS 54 270.535 Ft 45 9 
 

MÁJUS 53 405.635 Ft 45 8 
 

JÚNIUS 51 328.305 Ft 45 6 
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A gondozási díj fizetése alól mentességet élveztek a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a 
tartós betegségben szenvedők, valamint 3 vagy több gyermeket nevelő családok.  

A gondozási díj dokumentálása havonta a 328/2011.(XII:29.) Kormányrendelet 1 sz. mellékletén 
történik 

 

Összegzés: 

 

A szolgáltatás akkor működik jól, ha a benne szereplők intenzíven együttműködnek, egységes nevelési 

elvek, egységes szemlélet alapján egységes gyermekkép kialakítására törekszenek, pedagógiai 
alázattal.  A családok értékrendjének, szokásainak elfogadása, az esetlegesen eltérő nevelési elvekben 

a közös pontok megtalálása, egyeztetése együttműködésünk alapját képezik, 

Fontosnak tartjuk, hogy munkánkat egyre hatékonyabban, eredményesebben végezzük a bölcsődei 

ellátást igénybe vevők, a fenntartó elvárásainak, követelményeinek megfelelően. 

 

 

Szentgotthárd, 2017 augusztus 14.             

 

 

                            Dancseczné Kovács Tünde 

                                                                                                              intézményegység-vezető    

 

 

 

 

3.sz. Melléklet 

   

 

Ikt: 146-1/2017.  

                                                                            

Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

9970 Szentgotthárd, Vajda János u. 6. 

Tel.: 94/380-874, 20/945-50-03 

E-mail: csaladsegito@sztgnet.hu 
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Üi: Uhor Anita 

      intézményvezető  

                                                                                     Tárgy: Beszámoló előterjesztéshez.  

 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Önkormányzati és Térségi Erőforrások 

Dr. Gábor László 

vezető részére  

 

 

Tisztelt Cím! 

 

 

Kérésének megfelelően ezúton küldöm a „ Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények 

munkájáról, feladatairól – különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező 

szolgáltatásairól. Beszámoló a szociális segélyezés helyzetéről, rászorultság állásáról.” tárgyú 
előterjesztés megkeresésére vonatkozóan az intézmény beszámolóját további felhasználásra. 

 

A 2016. évi törvényi változásokat - az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról 

szóló 2015. évi CXXXIII. tv, amely a Magyar Közlöny 102. sz. jelent meg. Továbbá az 1997. évi XXXI. 
törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló- 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 egyaránt.  

 

Az  előző év szakmai változásait követően, Központunk az év első negyedében, új címre a 9970 

Szentgotthárd, Vajda János utca 6. szám alá költözött. Az új épületbe való átköltözést követően, új 

lehetőségekhez jutottunk mind az egyéni esetkezelések mind a csoportos illetve a közösségi 

szociális munka színterein. Továbbá az új helyünkön, lehetőségünk nyílt, „Work Shop” keretében, 

szakmai konzultáció helyszínének a biztosítására.  

 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások: - család-és gyermekjóléti szolgáltatás, formája: család- 

és gyermekjóléti központ 

- nem hálózat keretében nyújtott helyettes szülői ellátás, férőhely: 2 fő  
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Működési engedély adatok: Az intézmény működési engedélye határozatlan idejű, 2016. 04. 07-től.  

 

Ellátási terület: (család-és gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ): 

Szentgotthárdi Járás közigazgatási területe.  

 

 

Az intézmény munkavállalói státusza: 9 fő. Ténylegesen 8 státusz betöltött: ebből 2 fő 
esetmenedzser, 3 fő családsegítő, 1 fő tanácsadó, 1 fő szociális asszisztens, 1 fő intézményvezető látja 

el a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd tevékenységét. Előre láthatóan, 2017. 09. 01-től 1 

fő családsegítő munkakör ismét betöltésre kerül, szociális alapvégzettséggel rendelkező leendő 

munkavállaló által. 

 

Az intézmény jelen pillanatban - is - 100 %-ban szakképzett személyekkel látja el, tevékenységét a 

szociális munka eszközrendszerén keresztül, a mentálhigiénés szemléletet előtérbe helyezve, a 

hatékony segítségnyújtás érdekében.   

 

 

Speciális szolgáltatások nyújtása: A speciális feladatok, külsős szakemberek- pszichológus, 

jogász, mediátor – bevonásával, az együttműködési megállapodások alapján valósul meg, 

Központunk keretei közt.  

 

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. 2017 év folyamán 2 kiskorú volt érintett, melyet Járási Bíróság, 

illetve Gyámhivatal Végzése alapján biztosítjuk.  

 

Kórházi szociális munka: A Rehabilitációs Osztály keretei közt biztosítjuk, az egészségügyi 

intézménnyel kötött Együttműködési Megállapodásnak megfelelően, a kórházi szociális munkát 
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intézményünk esetmenedzsere heti négy órában végzi. Az esetforgalom száma, folyamatos 

emelkedést mutat a betegek körében.  

 

Készenléti szolgálat: A Központ nyitvatartási idején túl, azonnali segítség, tanácsadás vagy 

tájékoztatás nyújtása. A készenlétben lévő esetmenedzser szakszerű segítséget ad, vagy azonnali 

segítséget mozgósít. A készenléti szolgálat keretében az esetkezelések száma egyre gyakoribb, a 

klienskörön kívüli személyek is gyakorta kérnek konkrét tanácsadást, segítséget.  

                                                        Telefon: 0630/5422100 

 

Pszichológiai tanácsadás: Az általunk gondozott veszélyeztetett és/vagy hátrányos helyzetben lévő 

továbbá egyszeri esetkezelések során a magatartási problémával, a családi krízissel, a tanulmányi 

nehézségekkel küzdő, a veszteség élményt (válás, gyászreakció) átélő gyermekek illetve felnőttek 

számára pszichológiai, életvezetési tanácsadást biztosítunk előre egyeztetett időben. A pszichológus 

szakember, heti egy alkalommal biztosít terápiás foglalkozásokat.  

 

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. Egy 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 rendszeresen biztosított felügyelt 

kapcsolattartást a 2 mediátor szakember, a körmendi Járásbíróság Végzése alapján.   

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a MACSGYOE Módszertani Hálózatának a 

megbízásából, Központunkban, 2017. 05. 30-án Work Shop megrendezésére került sor a megyei 

hálózati szakértő koordinálásával. A szakmai fórumon részt vettek megyei szinten, a család- és 

gyermekjóléti szolgálat, illetve a család- és gyermekjóléti központok munkatársai. A Fórumon 

lehetőség nyílt a jogszabályi változásokat követően, a szakmai tapasztalatcserére, a gyakorlatban 

jelentkező problémák megvitatására.  

 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatásban a járási jelzőrendszeri felelős, család- és gyermekjóléti 
központ tevékenységköréhez kapcsolódóan a járási jelzőrendszeri tanácsadó fogja össze az ellátási 

területen azon szakembereket, akik a válsághelyzetben, krízis helyzetben lévőkről azonnali 

információval rendelkeznek, és jelzéseikkel segítik a Központ munkáját. Továbbá a két kijelölt 
szakember részt vesz a Központ által szervezett esetkonferencián, melyre 3 alkalommal, illetve 
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esetmegbeszéléseken, melyre 6 alkalommal került megrendezésre az év során ezidáig. A Járási 

Gyámhivatallal az év folyamán több alkalommal szakmai konzultációra kerül sor, a 

jelzőrendszer hatékonyabb működésének az elérése érdekében, illetve a jelzőrendszeri tagok 
tájékoztatási kötelezettségére vonatkozóan.  

 

A statisztikai adatok alapján, 2017. 01. 01. - 2017. 08. 14-ig 8 fő kiskorú ideiglenes hatályú 

elhelyezését kezdeményezte, a Gyámhatóság az általunk jelzett krízishelyzetben lévő 
kiskorúakat kiemelte a családjából. A családjából kiemelt, veszélyeztetett kiskorúak esetében 

folyamatban vannak a gyámhatósági, a rendőrségi, az ügyészségi vizsgálatok, a nyomozások kiskorú 

veszélyeztetésének a gyanúja miatt. Ezekben a nyomozati folyamatokban Központunk aktívan, és 

megfelelő szakmai tudással képes segítséget nyújtani a szakágak számára, illetve a kiskorúak védelmét 
továbbra is biztosítani.  

 

Az érintett Gyámhatósággal való kapcsolat eredményes, a közös szakmai álláspontok elősegítik, hogy 

a krízishelyzetben lévő gyermekek mielőbb biztonságos helyre kerüljenek, testi, mentális épségük 
további hanyatlása viszonylag gyorsan stabilizálható.  

 

A fent említett probléma körben élő szülők sem maradtak segítség nélkül. Esetükben a gondnokság alá 

helyezés kezdeményezése, a tartós szociális segítés, a pszichológiai, a jogi, a mediációs stb… 

megsegítés vált szükségessé. A speciális szolgáltatásaink igénybevételének eredményeként, 

komplex és hatékony segítséget tudnak igénybe venni.  

  

2017-ben ezidáig 1 család esetében javasoltunk rendkívüli települési támogatást, a család, illetve 

az újszülött alapvető szükségleteinek a kielégítésére. Továbbá 5 családdal kapcsolatban, a rendkívüli 

élethelyzet feltérképezése céljából kért az önkormányzat környezettanulmányt, főként a téli 

tüzelőre vonatkozóan. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal javaslatainkat minden esetben 

figyelembe vette, az általunk megfogalmazott összeget, természetbeni adományt a bajba jutott 

családoknak a rendelkezésére bocsátotta, ezzel jelentősen enyhíteni lehetett az anyagi terheket, 
kiskorúak ellátása nem okozott problémát a továbbiakban. 

 

Az önkormányzat általi szünidei gyermekétkeztetés keretében, tájékoztattuk a gyermekes családokat, 

célzottan azokat, ahol hátrányos helyzetű gyermek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú nevelkedik.  

 

Intézményünk lehetőséget biztosít felnőtt személyek részére, akik aktív korúak ellátásán belül, 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek, különböző akadályozó tényezők miatt, az 

elsődleges, illetve a másodlagos munkaerőpiacra nem tudnak visszalépni. Ellátásuk ismételt 
igénybevétele céljából, önkéntes munkát vállalhatnak, ebben az évben ezidáig, 3 személy kérte az 

önkéntes munka lehetőségét, mely keretein belül a szükséges 30 napot a törvényi előírás alapján, 

teljesítették.  

 

Prevenciós tevékenység: Központunk 2017-ben is megszervezte a nyári napközbeni gyermek tábort. 

A programon a térségben élő hátrányos, többszörösen hátrányos, és veszélyeztetett gyermekek vettek 

részt, önkormányzati támogatásból. A napi foglalkozások tematizáltak voltak, az adott korosztály 
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igényeit, a kiskorúak személyiségfejlődését akadályozó tényezők enyhítésére, megakadályozására 

lettek kialakítva. Az 5 fő önkénteseink, 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.  

 

Nyári gyermekfelügyelet: 2017-ben két hétig volt lehetőségünk egyrészt, azon szülőket, gyermekeket 

segíteni, akik számára az iskolai szünidő alatt a napközbeni felügyeletét másképp nem lehet 
megoldani. Másrészt a Nyári Táborunkban részt vevő gyermekek közül, célzottan azokat a kiskorúakat 

emeltük ki és fogadtuk, akik zaklatott, mentális környezetben élnek, különböző devianciák körében. 

Ezáltal lehetőségünk nyílt csoport szinten, a gyermek problémájára fókuszálni célzottan, igényeire és 

szükségleteire hatékonyan tudtunk reagálni. A közösségi szolgálatban részt vevő önkéntes diákok 
száma, ezért is mutat az előző évhez képest csökkenést.  

 

Iskolakezdési akciónk Idei év augusztusában is meghirdettük ezen programot, használható állapotban 

lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtünk a hátrányos helyzetben élő, vagy nehéz 
élethelyzetbe került családok gyermekeinek.  

 

 

Jövőbeni célok feladatok, jogszabályi előírások megvalósítására való felkészülés: 2017. évi fő 
előkészítő munkálata az iskolai és óvodai szociális munkára való felkészülés. Ehhez a legfontosabb 

tényező 2 fő státusz létesítése, ténylegesen 2018-tól. Meglátásom és tapasztalatom szerint a jelenlegi 

munkavállalói létszámmal, a Járási szintű diákok körében végzett szociális munka nem kivitelezhető, 
illetve szükséges lesz speciális szakképesítés (iskolai szociális munkás) megszerzése, annak 

érdekében, hogy a jogszabályi előírásoknak megfeleljen az intézmény.  

A szociális diagnózis felvételi szakértő, melyet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság „a 

szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” elnevezésű kiemelt projekt 

keretében, munkakör betöltésére hirdetett pályázatot. A jogviszony 2017. szeptembertől- 16 hónapra 

terjed ki, melyet részmunkaidőben heti 20 órában lát el. A szociális diagnózis készítésének feladata a 
család- és gyermekjóléti központok esetében, az esetmenedzseri feladatok mellett, a szociális 

diagnózis elkészítése, a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján a szükséges 

szolgáltatások megállapítása érdekében. Jelentkezésünket megküldtünk, a munkakör betöltése 

érdekében.  

 

 

A Fenntartóval a kapcsolatunk megfelelő, gördülékeny, kölcsönös tisztelet és segítő készség 

jellemzi a napi szintű együttműködésünket. Információm szerint, a Központ továbbra is stabil 

költségvetés keretében, 2018-ban is képes biztosítani a személyi és a dologi kiadásokat.  

 

  

 

Együttműködésüket megköszönve! 
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Szentgotthárd, 2016. 08. 14.  

 

Tisztelettel:. 

                    Uhor Anita s.k.                                                          Tóth Rita s.k.  

                  intézményvezető                                                         esetmenedzser  

                                                                                          intézményvezető- helyettes  
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Tárgy: SZEOB beszámolója a 2016/2017-es nevelési év tapasztalatairól. 

B E S Z Á M O L Ó 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanács 2017. szeptember 26-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése alapján A 

fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy 

az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója elkészítette és 

megküldte a fenntartó számára az előző tanévről szóló beszámolóját (lásd: 1. számú 

melléklet). Ez a beszámoló mind tartalmi, mind formai területen a köznevelési törvényben 

megfogalmazottak, az ott előírt szempontoknak megfelelően készült. 

 

Az elkészített anyag részletes, minőségi munkavégzésről ad számot. Tartalmazza a 

feladatellátást jellemző adatokat, az intézményi szervezet bemutatását, szakmai 

munkaközösségek működését, gyermekbalesetek statisztikáját, a kötelező továbbképzéseket, a 

szülőkkel történő kapcsolatok formáit. A dokumentum tájékoztat az óvoda és az iskola közötti 

átmenet lehetőségeiről, a gyermekvédelmi-, valamint az SNI-s feladatok ellátásáról, a 

hitoktatás lehetőségről. Az óvodai neveléssel kapcsolatban az egészséges és környezettudatos 

életmódra nevelésről, valamint a nemzetiségi nevelésről is beszámol. Az anyag tartalmazza az 

óvodába járó gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését, illetve az 

intézményi dokumentumok felülvizsgálatának szabályozását és értékelését is.  

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a beszámolót megtárgyalni és tárgyában dönteni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „SZEOB 

beszámolója a 2016/2017-es nevelési évről” c. beszámolót az 1. sz. melléklet szerint 

megismerte és elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 

…………………………………………………………. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor elnök 

     Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató 

 

Szentgotthárd, 2017. szeptember 14. 

          Huszár Gábor 
                elnök 
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KISTÉRSÉGE 
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Varjuné Molnár Katalin                             
Szentgotthárd, 2017. 
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Iktatószám: Szsz./363. -10./2017.sz. 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 
 

1. Bevezető 3. old. 

2. Alapító okirat szerinti feladatellátás  5.old. 

3. Feladatellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtáság 6.old. 
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Intézményvezetői beszámoló a 2016/2017-es nevelési évről 

 

BEVEZETŐ:  
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde székhely óvodája (Játékvár Óvoda) 10 

gyermekcsoporttal, 240 férőhelyszámmal, a SZEOB Micimackó Tagóvodája és a SZEOB Csillagvirág 

Tagóvodája 1-1 csoporttal 25-25 férőhellyel, a SZEOB Tótágas Bölcsődéje 4 gyermekcsoporttal 68 
férőhellyel látta el 2016/2017- es év nevelési feladatait. 2015 őszétől a SZEOB teljes, engedélyezett 

álláshelyeinek száma 58.   

A 2016/2017- es nevelési évben problémát okozott az évek óta fennálló állandó személyi feltételek 

biztosítása.  
A székhely óvodában 3 fiatal helyettesítő óvodapedagógus kezdte meg munkáját, így szeptembertől 

minden óvodapedagógus álláshelyet be tudtuk tölteni. Rövid ideig tartott ez az állapot, mivel 

szeptember végén egyik óvodapedagógus kolléganő gyermekvállalás miatt tartós távollétét kezdte 
meg. Az üresen maradt álláshelyet elrendelt eseti helyettesítésekkel oldottuk meg. Novemberben a 

korábbi intézményvezető asszony nyugdíjba vonult és a korábban helyettesítőként felvett kolléganő 

sikeresen megpályázta a meghirdetett állást. Egyik kolléganőnk, január végétől, élve a nők 
kedvezményes öregségi nyugdíjba vonulásának lehetőségével, felmentési idejét töltötte. Februárban 

újabb kolléganő jelentette be tartós távollétének megkezdését, gyermekvállalás miatt. Így februárban 3 

óvodapedagógus hiányát kellett megoldanunk. Az üres álláshelyre sikerült 1 fő német nemzetiségi 

óvodapedagógust felvenni. 2 kolléganő helyettesítése az elrendelt eseti helyettesítésekkel sem jelentett 
megoldást, ezért a gyermekek zökkenőmentes nevelését 3 fő nyugdíjas óraadó pedagógus heti 10-10-

10 órában való alkalmazásával láttuk el.   

Amint a fent leírtakból jól látható személyi feltételek biztosításában a problémát a fiatal pedagógusok 
tartós távolléte okozta. A 3 óraadó hetente összesen 30 órát láthatott el, tehát egy távollévő 

helyettesítése lett megoldott az óraszámok tekintetében (egy óvónő heti neveléssel lekötött óraszáma 

32 óra). Így sem volt könnyű a nevelési év, hisz folyamatosan 5 csoportban nem volt biztosítható a 

csoportonkénti két óra átfedési idővel a két óvónő egyidejű jelenléte, mivel a gyakornokok kötelező 
neveléssel lekötött óraszáma 26. Ezt a vezetők  csoportban töltött idejének konkrét elrendelésével 

orvosoltuk. 

2 dajka kolléganő vonult nyugdíjba, helyettük sikerült új kolléganőket felvenni. 1 fő dajka GYED-en 
van helyettesítéséről időben gondoskodtunk. Dajkáink összesen 456 órát helyettesítettek.  

 

A SZEOB Micimackó Tagóvodában szerencsére az egész évben biztosított volt a személyi feltétel, bár 
a tagóvodánkat sem kerülte el a változás. Júliusban nyugdíjba vonult dajkát, a mentesítési idejére, a 

székhely óvodából kiküldött dajkáinkkal helyettesítettük. A dajka nyugdíjba vonulásakor sikerült 

felvennünk egy újabb kolléganőt. 

A SZEOB Csillagvirág Tagóvodájában személyi változás nem történt, 2 fő óvodapedagógus, 1 fő 
dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens látta el a gyermekek nevelését. 

2016/2017 a jubileum éve volt.  

Büszkék vagyunk arra, hogy a SZEOB Játékvár Óvodája 125 éves jubileumot ünnepelhetett. Az 1892. 
április 8-ki közgyűlésen az akkori Szentgotthárd Község Képviselőtestülete döntött arról, hogy átveszi 

az addig egyleti fenntartás alatt működő Községi Óvodát. Kis városunk egy 125 éves múltra 

visszatekintő, szakmailag elismert, jó hírű óvodát tudhat magáénak. E jeles és rendkívüli alkalom 
megünneplésére óvodánk 2 napos programsorozattal készült. Ez a 2 napos rendezvénysorozat nem 

jöhetett volna létre a város, cégek, vállalatok, vállalkozók, magánszemélyek támogatása és a 

felajánlása valamint az óvoda jelenlegi dolgozóinak lelkes, odaadó, kitartó munkája nélkül.  

Köszönet és elismerés illeti meg valamennyi támogatónkat és dolgozóinkat. Az intézmény 
dolgozóinak lelkiismeretes és kiemelkedő munkája jeléül, Huszár Gábor polgármester úr, 

polgármesteri díszoklevelet adományozott a szentgotthárdi óvoda kollektívájának.  

 
Nagyon örülünk, hogy 2017 nyarán, sikeres pályázatnak köszönhetően, elkészült a székhely óvoda 

elavult vizesblokkjainak felújítása, melyet a gyermekek szeptemberben birtokba vehetnek. Köszönet a 

város önkormányzatának, hogy a hosszú ideje húzódó szennyvízelvezetési problémát a nyár folyamán 

kijavították. A gyermekek biztonságos környezetének kialakításához hozzátartozik az udvar 
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biztonsága is. Intézményünk valamennyi udvarrészében égető problémát jelentett a megbetegedett fák 

fagyöngymentesítése. Tavasszal hathatós önkormányzati segítséggel ez is megoldódott. 

A SZEOB Csillagvirág Tagóvodájában az óvoda felújítását célzó pályázat nem nyert, így az abban 
tervezett felújítások, átalakítások, és beszerzések nem valósulhattak meg. Az évek óta felengedett, 

elmozdult, felkopott, már többször javított, de egyre inkább balesetveszélyes parketta felújítása a 

nyáron megtörtént. Továbbra is elengedhetetlen lenne az utcafronti kerítés cseréje; kerti padok 
újralécezése, valamint a gyermekek öltöző szekrényeinek, ágyainak cseréje. 

A SZEOB Micimackó Tagóvodájában a nyári karbantartási munkálatok mellett (melegítő konyha, 

felnőtt mosdó, udvari játékok festése, homokcsere) a járda, udvarrész aszfaltozása is megtörtént. 

A tagóvodák karbantartási lehetőségei az önkormányzatok beszűkült anyagi forrásai mellett 
elmaradnak a kívánatostól. 

  

Egyetlen nevelési év sem múlik el hatósági ellenőrzések nélkül. 
A 2016/2017-es nevelési évben a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség átfogó tűzvédelmi 

hatósági ellenőrzést tartott a SZEOB Játékvár Óvodájában, a SZEOB Micimackó Tagóvodájában és a 

SZEOB Csillagvirág Tagóvodájában. A hatóság az ellenőrzés során hiányosságot, szabálytalanságot 
egyik intézmény esetében sem talált. 

 

A 2016/2017-es nevelési év jelentős többletterhet rótt az óvodai intézményegység valamennyi 

alkalmazottjára. Áldozatvállalásuk nélkül a kisgyermekek egészséges, biztonságos, szeretetteli 

óvodai nevelése nem lett volna biztosítható.  

 

  
Bölcsődei intézményegységünkben az állandó személyi feltétel szeptembertől biztosított volt. 2017 

januárja jelentős változásokat hozott a bölcsőde életében.  

- A 2016. évi 40. számú Magyar Közlönyben megjelent a 6/2016. (III.24.) EMMI rendelet, 
mely törvény erejűvé emelte a Bölcsődei Nevelés-Gondozás Országos Alapprogramját. A 

rendelet szerint átalakult a bölcsődei ellátást biztosításának szabályai.  

- Egy korábbi „SZEOB Tótágas Bölcsődéje felújítása, átalakítása” című sikeres pályázatnak 
megfelelően +14 fő gyermeklétszám növekedést kell felmutatni 2020-ig. 

- a 2017. évi bölcsődei előjegyzés növekvő gyermeklétszámot mutatott, vagyis 2017 

szeptemberétől összesen 60 kisgyermek szülője jelezte a bölcsődei ellátás igényét. Személyi 
és tárgyi feltételeink 54 gyermek ellátására voltak biztosítva. 

- a 2014., 2015., 2016. évi születési adatok is gyermeklétszám növekedést mutattak. 

 
A fent felsoroltak miatt indokoltnak láttuk egy újabb (5.) csoport megnyitását, ezért  fenntartónk felé 

kérelmet adtunk be. Felmérve az aktuális és jövőbeni helyzetet, egyeztetve a fenntartóval a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa támogatta kérelmünket és 
szeptembertől engedélyezte az 5. csoport megnyitását, valamint biztosította a személyi és tárgy 

feltételeket. A 2017/2018-as nevelési évet 5 csoporttal 68 férőhellyel és 15 fős személyi feltétellel 

kezdhetjük meg. 
2015 őszén Tótágas Bölcsődénkben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal hatósági ellenőrzést 

végzett és a tárgyi feltételek tekintetében az udvari permetező hiányát kifogásolta. E tárgyi kötelező 

feltétel megteremtése 2017 nyarán realizálódott. Bölcsődénkben a nyáron  sikerült még felújítani a  

mosókonyhát, kifestettük a raktárt és a folyosót, valamint az új csoportszoba berendezése is 
megvalósult. Így egy esztétikus, új, biztonságos épületben tudjuk fogadni a bölcsődés korú 

gyermekeket. 

  
A törvényi és jogszabályi előírásokat betartva intézményünkben minden évben felülvizsgáljuk, 

aktualizáljuk a szabályzatainkat. 2017 januárjában a változások miatt új bölcsődei szakmai 

szabályzatot készítettünk, amit beemeltünk a pedagógiai programunkba. Szükséges volt a házirend és 

az SZMSZ felülvizsgálata is. 
 

A pedagógusok minősítése minden évben megvalósul. A 26 fős óvodapedagógusi létszámból mára 13 

fő (50%) PEDII. kategóriában van. Az életpálya modell szociális szférára való kiterjesztésével a 
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bölcsődében, diplomával rendelkező kisgyermeknevelők is bekapcsolódtak a minősítésbe, vizsgájuk, 

illetve eljárásuk folyamatban van. A SZEOB Egyesített Óvodák intézményegységében a 2016/2017-es 

nevelési évben a belső ellenőrzésben 4 pedagógus, 1 pedagógiai asszisztens, 3 dajka kolléganőnk és 1 
technikai dolgozó vett részt. Az ellenőrzés teljes egészében az intézmény Belső Önértékelési 

Szabályzatában meghatározottak szerint valósult meg. 

Intézményünk minden, a jogszabályban, s belső szabályzataiban meghatározottak szerint látta el 
feladatait a 2016/2017-es nevelési ében.  

 

Várakozással tekintünk a következő nevelési év elé, bízunk abban, hogy székhely óvodánk végre 

megújulhat, hogy az itt nevelődő szentgotthárdi gyermekek mindent igényt kielégítő tárgyi 
környezetben élhetnek, játszhatnak, fejlődhetnek. 

 

1. Alapító okirat szerinti feladatellátás (2017. május 31-i adatok) 

 

Alapító okirat szerint ellátott feladat 

 

nevelé

sben 
résztv

evő 

összes 

fő 

ebből a 
többi 

gyermekkel 

együtt 
nevelhető 

sajátos 

nevelési 
igényű 

gyermekek 

óvodai 

nevelése 
fő 

ebből 

nemzetiség

-hez 
tartozók 

óvodai 

nevelése 

fő 

Alapító 

okirat 
szerinti 

maximáli

-san 
felvehető 

gyermek-

létszám 

Férőhely 
kihasznál

t-ság % 

napi 

nyitva 

tartás 
tól-ig 

napi 

nyitva 

tartás
i óra 

csoporto

k száma 

Székhely: 

SZEOB Játékvár 
Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 14. 

227 

(SNI-

vel 

230) 

2 51 240 95 
5.30-

17.30 
12 10 

Telephely: 
Tótágas 

Bölcsőde, 9970 

Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 16. 

53 
  

68 78 
5.30-
17.30 

12 4 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 
Tagóvodája, 

9962 Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

19 _ 15 25 76 
6.00-
16.00 

10 1 

Tagóvoda: 
SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 
9962 Magyarlak, 

Temető u. 1. 

18 _  25 72 
7.00-

16.00 
9 1 

 

Intézményünk óvodai intézményegységében a 2016 szeptemberétől 3 éves kortól kötelező óvodai 

nevelésben való részvétel minden igényét kielégítettük. Az óvodai nevelésben való részvételi 
kötelezettségének minden arra kötelezett gyermek eleget tett, 88%-ban intézményünkben. A többi 

gyermek vagy más településen (tartózkodási címének megfelelően), vagy külföldön jár óvodába. 
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A sajátos nevelési igényű gyermekek különleges, speciális végzettségű szakemberekkel történő 

fejlesztése továbbra is csak intézményi kereteken kívül biztosítható (logopédus, pszichopedagógus, 

egyéb gyógypedagógus). Fenntartónk az intézmény költségvetésében e feladatok ellátására biztosítja a 
fedezetet. 

Ez évben is nehézséget jelentett a német nemzetiségi feladatok maradéktalan ellátása, mert a feladatot 

ellátó óvónő gyermekvállalás miatt tartósan távol van. 2017  februárjában sikerült egy német 
nemzetiségi óvodapedagógust felvenni, így februártól az új kolléganő, illetve egy komplex német 

nyelvvizsgával rendelkező óvónő foglalkoztatásával oldottuk meg a német nemzetiségi nevelést.  

 

 

2. Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság az óvodai és bölcsődei 

intézményegységben 

      2.1. adattáblák 

Óvodás gyermekek létszám mutatói 

A feladat ellátási hely 
megnevezése 

SZEOB Játékvár Óvodája 

Felvehető maximális 
gyermeklétszám 

240 fő 

Óvodai csoportok 

száma 
10 

 01.szept. 01.okt. 31. dec. 31. máj. 

Óvodás gyermekek 

létszáma 
222 222 223 227 

Tényleges 

gyermeklétszám 

alapján meghatározott 

csoport átlaglétszám 
fő/csoport 

22 22 22 23 

SNI-vel felszorzott 

létszám 
225 225 226 230 

SNI-vel felszorzott 
gyermeklétszámmal 

számított csoport 

átlaglétszám: 
fő/csoport 

23 23 23 23 

Étkező gyermekek 

létszáma 
222 222 223 227 

Félnapos óvodás 1 1 1 1 

Veszélyeztetett gy. 

létszáma 
1 1 - - 

A veszélyeztetett % -- -- 0,5 0, 4 

Hátrányos helyzetű gy. 

létszáma: 
1 1 2 3 

A hátrányos helyzetű 

% 
0,5 0,5 - - 

Ebből halmozottan 

hátrányos helyzetű 
1 1 1 1 

A halmozottan 

hátrányos helyzetű % 
0,5 0,5 0,4 0,4 

A nemzetiséghez 

tarozók létszáma 
49 49 49 51 
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A csoportok átlaglétszáma a köznevelési törvényben meghatározott 20 főhöz képest 23 fő, ami 

viszonylag magas. Az étkezést minden gyermek igénybe veszi. A 2016 szeptemberétől érvényes 

szabályozások szerint a gyermekek közel 60%-a, valamilyen jogcímen ingyenesen étkezhet az 
óvodában. Ez az arány havonta is változhat és tapasztalataink alapján évről évre növekszik, vélhetően 

a nagyobb számú nagycsaládosok, és a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeklétszám 

miatt. 
A kötelező óvodáztatás bevezetése óta csökkent azon gyermekek száma, akik az óvodai nevelést napi 8 

óránál rövidebb időtartamban veszik igénybe. 

Bölcsőde 

Hónapok 

Beíratott gyermekek 

száma, akik ellátásban 

részesültek és az adott 

hónapban 10 napnál 
többet nem hiányoztak 

összesen (fő) 

Férőhely hány %-a 

Havi 

beíratott 

létszám 

Nyitvatar-

tási napok 

2017.  2017.  2017.

. 
 22016 2017 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Február 36  66% 

58,8% 

 51   20 

Március 50  96%  52   22 

Április 52  96%  54   17 

Május 46  85%  53   22 

 

Feladat ellátási hely 

megnevezése 

           

                              SZEOB Tótágas Bölcsődéje 

Felvehető maximális 
gyermeklétszám 

68 fő 

Bölcsődei csoportok száma 4 

 febr.28. márc.31. április 30. május 31.  

Bölcsődés  gyermekek 
létszáma 

51 52 54 53 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 

2 2 1 1 

Hátrányos helyzetű 1 1 0 0 

a Gyvt..21B.§ (1) bekezdés 

a) pontja szerint, a 

jövedelmi helyzet miatt 
ingyen étkező 

21 21 23 
21 

 

Tartósan beteg 1 1 2 2 

Három vagy több 

gyermekes család 
gyermeke 

6 6 6 5 

 
    

A bölcsődei statisztikai adatokból jól látható, hogy havi szinten a 10 napnál több napot hiányzó 

gyermekek létszámát az idevonatkozó jogszabály szerint nem lehet figyelembe venni a normatíva 

igénylése esetén, így február hónapban 51 gyermekből 15 fő hiányzott 10 napnál többet, március 
hónapban 2 gyermek, április hónapban 2 gyermek és május hónapban 7 gyermek hiányzott. 
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A SZEOB Játékvár Óvodájában az intézménybe beíratott gyermekek és a hiányzások 

trendvizsgálata 
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nevelési év
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A SZEOB Játékvár Óvodájában a naponta jelenlévő gyermekek átlag 
létszámának összehasonlítása 

férőhelyek száma

 felvett gyermekek száma

óvodában lévő gyermekek
átlag létszáma

18% 19% 20% 21% 22% 23% 24%

2013-2014 nevelési év

2014-2015 nevelési év

2015-2016 nevelési év

2016-2017 nevelési év

21% 

23% 

20% 

24% 

A SZEOB Játékvár Óvodájában az óvodás gyermekek 

hiányzásának százalékos mutatói (átlag) 
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Óvodásgyermekek létszám mutatói 

A feladat ellátási hely 

megnevezése 
SZEOB Csillagvirág Tagóvodája 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 
25 

Óvodai csoportok száma 1 

 01.szept 01.okt 31. dec. 31. máj 

Óvodás gyermekek létszáma 20 19 19 19 

SNI-vel felszorzott létszám 20 19 19 20 

SNI-vel felszorzott 
gyermeklétszámmal számított 

csoport átlaglétszám: fő/csoport 

20 19 
 

19 

 

20 

Étkező gyermekek létszáma 20 19 19 22 

Félnapos óvodás 1 1 1 1 

Veszélyeztetett gy. létszáma -- -- -- -- 

Hátrányos helyzetű gy. 
Létszáma: 

1 1 1 1 

Ebből halmozottan hátrányos 

helyzetű 
5 6 7 6 

A nemzetiséghez tarozók 
létszáma 

12 11 12 12 

 

 
 

Óvodásgyermekek létszám mutatói 

A feladat ellátási hely 
megnevezése 

SZEOB Micimackó Tagóvodája 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 
25 

Óvodai csoportok 

száma 
1 

 01.szept. 01.okt. 31. dec. 31. máj. 

Óvodás gyermekek 
létszáma 

17 17 18 18 

SNI-vel felszorzott 

létszám 
17 17 18 18 

SNI-vel felszorzott 
gyermeklétszámmal 

számított csoport 

átlaglétszám: fő/csoport 

17 17 18 18 

Étkező gyermekek 
létszáma 

17 17 18 18 

Félnapos óvodás 1 1 1 1 

Veszélyeztetett gy 
létszáma 

̶ ̶ ̶ ̶ 

Hátrányos helyzetű gy. 

Létszáma: 
̶ ̶ ̶ ̶ 

Ebből halmozottan 
hátrányos helyzetű 

̶ ̶ ̶ ̶ 
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A nemzetiséghez 

tarozók létszáma 
̶ ̶ ̶ ̶ 

 
 

A köznevelési törvény az óvodai csoportok minimális létszámát 13, maximális létszámát 25, 

átlaglétszámát 20 főben határozza meg. Intézményünk óvodai csoportjaiban, ebben a nevelési évben 

évkezdetkor maximális létszámtól való eltérésre fenntartói engedélyt kérnünk nem kellett. Év közben 
azonban 3 csoportot is 26 főre kellett duzzasztanunk.  

Nevelési év közben, szülői kérelemre, kizárólag a Játékvár Óvodában, 2 gyermek óvodai jogviszonya 

szűnt meg, mert a család elköltözött Szentgotthárdról. Év közben 7 fő 3. életévét betöltött- kötelező 
óvodáztatásban részt vevő - kisgyermek felvételét kérték a Játékvár Óvodába, mivel a családok 

Szentgotthárdra költöztek. 

Két kisgyermek óvodai jogviszonya külföldi óvodába járás miatt, tanköteles korukig szünetel. 

A Játékvár Óvodában az összesen 2 sajátos nevelési igényű gyermeket a köznevelési törvény 4. 
melléklete, valamint a Szakértői Bizottság szakvéleményei alapján a csoportok létszámainak 

számításánál kettő és három gyermekként kell figyelembe vennünk.  

 
 

 

SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a 2016/2017-es nevelési évben az eddigi igénylések alapján 54 
gyermek felvételére került sor, ( 1 gyermek bölcsődei ellátása szűnt meg elköltözés miatt) a 

beszoktatás folyamatos, az adaptáció elkezdésének a szülő munkába állásának kezdési időpontja a 

meghatározó.  A felvétel eredményéről a szülőket írásban tájékoztattuk. Felvétel során elsőbbséget 

élvezett az a gyermek, akinek mindkét szülője a munkaerőpiacon való részvétel miatt nem tudja 
gyermeke napközbeni ellátását biztosítani, illetve a szociálisan hátrányos helyzete indokolttá teszi az 

egészséges fejlődés miatt az intézményi nevelést, gondozást, étkezést  

 

A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének csoportonkénti kimutatás (2017) 

 

csoportok 
a csoport 

típusa  febr. 28. márc. 31. ápr. 30. máj. 31. 
 

Misi mókus kisóvodás 
13 13 14 14 

Napsugár kisóvodás  
12 13 14 14 

Sün Balázs csecsemő 
12 12 12 12 

Pöttyös 

Katica 

vegyes 
14 14 14 13 

 
A bölcsődébe felvett gyermekekről a jogszabályban meghatározott módon nyilvántartást vezetünk. A 

felvétel napján minden gyermeket, mint igénybevevőt rögzítünk a TAJ alapú nyilvántartásban, a 

szolgáltatás igénybevételéről, a hiányzásról napi szinten jelentést készítünk, minden hó 15-ig 

önellenőrzést teszünk a KENYSZI felületén, hogy ellenőrizzük az előző havi jelentések tartalmát.  
Az igénylések megtörténtéről napi szinten jelentési kötelezettsége van az intézményegység-vezetőnek. 
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2.2. adattábla, nem magyar és kettős állampolgárságú gyermekek 

 Nem magyar 

állampolgárságú 

gy. létszáma 
 

Nemek aránya A gyermekek korösszetétele 

fiúk 

 

lányok 

 

3 éves 

 

4 éves 

 

5 éves 

 

6 éves 

 

7 éves 

 

Székhely: SZEOB 

Játékvár Óvodája, 

9970 

Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 14. 

1 1 -- -- -- -- 1 -- 

Tagóvoda: 

SZEOB 
Csillagvirág 

Tagóvodája, 9962 

Csörötnek, Vasúti 

út 16. 

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

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 
Tagóvodája, 9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

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

 

 Kettős 

állampolgárságú 
gy. létszáma 

 

Nemek aránya A gyermekek korösszetétele 

fiúk 
 

lányok 
 

3 éves 
 

4 éves 
 

5 éves 
 

6 éves 
 

7 éves 
 

Székhely: SZEOB 

Játékvár Óvodája, 

9970 
Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 14. 

3 1 2 -- 2 -- 1 -- 

Tagóvoda: 

SZEOB 
Csillagvirág 

Tagóvodája, 9962 

Csörötnek, Vasúti 
út 16. 

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

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 
Tagóvodája, 9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

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

 
Nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha „menedékes”, ha a 

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, vagy 

Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. A feltételek meglétét a 
gyermek óvodai jelentkezésekor igazoltattuk, azoknak megfelel, így szerepel, szerepelhet óvodai 

nyilvántartásunkban. A nem magyar állampolgárságú, óvodai nevelésben részt vevők száma az előző 

évekhez képest jelentősen csökkent óvodáinkban, intézményünk azonban továbbra is nyitott a más 
népek, kultúrák befogadására. Az inkluzív óvodai nevelési gyakorlat a másság el-és befogadását 
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érvényesíti, így a nem magyar állampolgárságú, a sajátos nevelési igényű gyermekek részvétele 

óvodánk életében természetes. 

2.3. adattábla, csoportonkénti kimutatás 

 

Telephely, 

feladat ellátási 
hely neve, címe 

a csoport 

típusa 

szept. 

1.létszám 

októb
er 1. 

létszá

m 

május 

31. 
SNI fő 

Nemzetis

égi fő 

Ficánka 

 
fh 25 

Székhely: 

SZEOB 
Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 

14. 

nagy 20 20 20 -- -- 

Napsugár 

 
fh 25 

Székhely: 

SZEOB 
Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 

14. 

 vegyes 

25 25 26 -- 
német 

26 

Kiscsillagok 

 
fh 25 

Székhely: 

SZEOB 
Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 

14. 

 vegyes 

24 24 25 -- 
szlovén 

25 

Babóca 

 
fh 25 

Székhely: 

SZEOB 
Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 

14. 

középső 

25 26 26 

1  

(2 
főnek 

számít) 

-- 

Hétszínvirág 

 
fh 25 

Székhely: 

SZEOB 
Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 

14. 

kis 

25 25 25 -- -- 

Zsebibaba 

 
fh 25 

Székhely: 

SZEOB 
Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 

14. 

nagy 

23 23 23 

1 

(3 
főnek 

számít) 

-- 

Kismackók 

 
fh 25 

Székhely: 

SZEOB 
Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

középső-

nagy 
25 25 26 -- -- 
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Kossuth L. u. 

14. 

Kipp-kopp 
 

fh 20 

Székhely: 
SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

kis 

15 15 18 -- -- 

Makk Marci 
 

fh 25 

Székhely: 
SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

kis 

20 20 21 -- -- 

Katica 
fh 20 

Székhely: 
SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

kis 

18 18 17        -- -- 

fh 25 Tagóvoda: 
SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 
9962 

Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

vegyes 

20 19 19 -- 

magyar 
nyelvű, 

cigány, 

12 

fh 25 Tagóvoda: 
SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 
9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

vegyes 

17 17 18 - - 

 

 
 

 

2.4. adattábla, óvodai felvételek a 2017/2018-as nevelési évre (2017. augusztus 31-i adatok) 

 

A 
2017/2018

. nevelési 

évre 

beiratkozot
t 

gyermekek 

létszáma 
 

A 

2017/2018
. nevelési 

évre 

elutasított  

gyermekek 
létszáma 

 

A 
2017/2018

. nevelési 

évre 

felvételt 
nyert 

gyermekek 

létszáma 
 

Nemek 
aránya 

A gyermekek korösszetétele 

fiúk 

 

lányo
k 

 

3 

éves

nél 
fiata

labb 

3 
éves 

 

4 
éves 

 

5 
éves 

 

6 
éves 

 

7 
éves 

 

Székhely: 

SZEOB Játékvár 
64 -- 64 35 29 17 47 -- -- -- -- 
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Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 14. 

Tagóvoda: 
SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 
9962 Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

3 -- 3 3 -- -- 3 -- -- -- -- 

Tagóvoda: 

SZEOB 
Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 Magyarlak, 
Temető u. 1. 

6 -- 6 4 2 5 1 -- -- -- -- 

Fenntartónk a 2017/2018-as nevelési évre szóló óvodai beiratkozások idejét 2017. április 25. és 26.  

napjában határozta meg (a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a szerint). 

 Az óvodai felvételek tárgyában hozott döntésekről minden szülőt írásban értesítettünk 2017. május 26. 

napján, valamint hirdetmény formájában is tájékoztattuk a szülőket, mely hirdetményeket a helyben 
szokásos módon tettük megismerhetővé.  Felvételi kérelmet elutasítani egy esetben, egy óvodában sem 

kellett, minden óvodai nevelés iránti igény teljesíthető. Az óvodai nevelésben való részvételre 

kötelezett gyermekekről (akik 3. életévüket 2017. augusztus 31-ig töltik be) kapott nyilvántartás  
kézhez vételét követően tájékoztattuk a jegyzőt arról, hogy ezen gyermekek közül kik nem szerepelnek 

óvodai nyilvántartásainkban, illetve hogy a beiratkozás határnapjáig nem jelentkeztek.  

5 olyan gyermeket vettünk fel (1 fő Alsószölnök, 3 fő Csörötnek, 1 fő Magyarlak), akinek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye nem az intézmény felvételi körzetében van, de szüleik 

Szentgotthárdon dolgoznak. Szentgotthárd közigazgatási területéről 1 gyermek a rönöki, 2 gyermek az 

alsószölnöki óvodában kezdi óvodás életét. 

2017 szeptemberétől a várható gyermeklétszámok az óvodákban: Játékvár Óvoda 227 fő, 

Csillagvirág Tagóvoda 17 fő, Micimackó Tagóvoda 19 fő. 

Az óvodába felvett gyermekeket az óvoda nyilvántartja. A nyilvántartás dokumentumait jogszabályban 

meghatározottak szerint kezeljük. Minden óvodai nyilvántartásban szereplő óvodás gyermeket  a KIR-
ben is nyilvántartunk, minden gyermek oktatási azonosító számmal rendelkezik. Ezt a feladatot az 

intézményegység-vezető és a tagóvoda vezetők látják el, naprakészen és pontosan. 

 

 
 

3. Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel 

 
3.1. adattábla, pedagógusok 

 

 
Engedélyezett 

álláshelyek száma  csoportban 

foglalkoztat

ott 
óvodapedag

ógusok 

létszáma 
 

1 

pedagóg

usra jutó 
gyermek

ek 

létszáma 
 

csoportban 

foglalkoztatott 
felsőfokú 

végzettségű 

óvodapedagógu
sok létszáma 

Nő 

 

Engedélyezett 

álláshelyek 

száma 

pedagó
gus 

 

pedagógi

ai 

munkát 
közvetle

nül 

segítő 

 

technikai 

Székhely: 
SZEOB Játékvár 

Óvodája, 9970 

22 14 21 11,5 21 3 
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Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 14. 

Telephely: 

Tótágas 
Bölcsőde, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 16. 

9 

kisgyer
-

meknev

elő 

 
8 6,5 

 

3 

 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 
9962 Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

2 2 2 9,5 2  

Tagóvoda: 
SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 Magyarlak, 
Temető u. 1. 

2 1 2 9 2  

 

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel 
minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként összesen 

napi két óra átfedési idővel. Napi 9-12 órás nyitvatartási idővel, heti 45-60 órás nyitva tartással, 

óvodapedagógusonként átlagosan heti 28,5 kötött nevelési idővel (vezetői, gyakornoki 

órakedvezmények, közalkalmazotti tanács tisztségviselőinek órakedvezménye), a nyitva tartás alatti 
teljes óvónői jelenléttel, az átfedési idővel az óvodapedagógusok engedélyezett létszáma megfelelő.  

A 2016/2017-es nevelési évben a legnagyobb problémát a személyi feltételek biztosítása okozta. Ezt 

jelen beszámoló bevezetője részletesen tartalmazza.  
 

 

 
2013. szeptember 1. napjától a 326/2013. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint az óvodapedagógusok 

hetente maximum 4, naponta maximum 2 órában, nevelési évenként maximum 30 napon díjazás 
nélküli eseti helyettesítéseket látnak el heti 32 órás kötelező óraszámukon felül. Ezekre előre nem 

látható események miatt kerülhet sor, illetve ha a pedagógus álláshely átmenetileg nincs betöltve. Az 
alábbi adatok az első félévre vonatkoznak, az adatok végső rögzítése az óvodai nevelési év végét 

(augusztus 31.) követően lesz teljes. 

 

 Összesítés az eseti helyettesítésről (Játékvár Óvoda) 

 

   

 

 

 2016.-2017. nevelési év 

    

    

 

 

szeptembertől –júniusig 
(napok száma) 

    

    

       
     

 

szept. okt. nov. dec. jan. 

febr. márc. ápr. máj. 

jún. összesen 

12 23 46 22 19 20 24 25 23 2 216 

 

Az egy pedagógusra jutó helyettesítő napok száma (20 fő csoport óvónő mellett!) ≈ 12 nap 
Az egy pedagógusra jutó helyettesítő órák száma (20 fő csoport óvónő mellett!)  ≈ 24 óra 
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Minden óvodai csoportban van egy szakképzett dajkánk, s 3 óvodai csoportonként egy szakképzett 
pedagógiai asszisztensünk, akik közül a 12 csoportos óvodai intézményegységben 3 fő a 10 csoportos 

székhely óvodában, 1 fő a Csillagvirág Tagóvodában dolgozik.  A székhely óvodában a pedagógiai 

asszisztensek, tervezetten, órarend szerinti beosztásban, az SNI-s gyermekeket nevelő óvodai 

csoportokban támogatják a gyermekek nevelését, segítik az óvodapedagógus munkáját. 
3.2. adattábla, intézményvezetés 

 

Intézményvezetés (név szerint) 

Igazgató 
Intézményegység-

vezető 
Tagóvoda-

vezető 
Igazgató és intézményegység-

vezető helyettes 

Székhely: SZEOB 

Játékvár Óvodája, 

9970 

Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 14. 

 Varjuné 
Molnár 

Katalin  

Kocsisné Bucsi 

Etelka 
  

Berkenyésné Polmüller Ildikó és 

Bartakovics Ilona igazgató 

helyettesek, 

Murányiné Szukics Veronika 
intézményegység-vezető 

helyettes 

Telephely: 
Tótágas Bölcsőde, 

9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 16. 

  
Dr. Dancseczné 

Kovács Tünde 
    

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 

Csörötnek, Vasúti 

út 16. 

    
Kovácsné 
Nardai Lilián 

  

Tagóvoda: 
SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 9962 
Magyarlak, 

    
Rojkó 
Gáborné 

  

12; 
 5% 

23;  
11% 

46;  
21% 

22;  
10% 

19; 
 9% 

20; 
 9% 

24;  
11% 

25;  
12% 

23;  
11% 

2;  
1% 

Kimutatás az eseti helyettesítésről a SZEOB Játékvár 
Óvodájában, a 216 nap havi megoszlása(%) 

2016 szeptembertől - 2017 júniusig szeptember

október

november

december

január

február

március

április

május

június
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Temető u. 1. 

 
Intézményünk az óvodai nevelési feladatok mellet ellát nem köznevelési feladatot is, jelesül a bölcsődei 

nevelés-gondozás feladatait is, így a köznevelési törvény értelmében többcélú intézménynek kell 

tekinteni, tehát a vezetői létszámokat is eszerint, illetve az intézményi gyermeklétszámok szerint kellett 
meghatározni. A különböző feladatokat ellátó intézményegységek élén az intézményegység-vezetők 

állnak, a helyettesek létszámát az intézmény nagysága szabja meg. Ilyen vezetői struktúrával, az 

SZMSZ-ben egyértelműen meghatározott hatás-, jog –és feladatkörökkel az intézmény szakszerű és 

törvényes működése, az állandó vezetői jelenlét, a vezetői helyettesítés folyamatosan biztosított.  Az 
óvodai intézményegység-vezetője felel az óvodák szakmai munkájáért, a székhely óvoda napi 

munkájának operatív irányításáért. 

Minden vezető a köznevelési törvényben meghatározott kötött munkaideje (óvodai intézményegység-
vezető, igazgatóhelyettesek, egységvezető-helyettes 22-22 óra/hét, tagóvoda vezetők 26-26 óra/hét) és 

törvényes munkaideje közti időben látja el vezetői feladatait.  

 
 

3.3 adattábla, egyéb munkakörök  

 

nevelőmunkát 

közvetlenül segítő 

kisgyermeknev

elő 

óvodatitk

ár 

ügyviteli 

dolgozó 
takarító 

dajka 

 

pedagógi

ai 

assziszte
ns 

Székhely: SZEOB 

Játékvár Óvodája, 

9970 
Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 14. 

10 3 
 

1 2 1 

Telephely: Tótágas 

Bölcsőde, 9970 
Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 16. 

  
9 

 
 3 

Tagóvoda: SZEOB 

Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 

Csörötnek, Vasúti 

út 16. 

1 1 
  

  

Tagóvoda: SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 9962 

Magyarlak, Temető 
u. 1. 

1 
   

  

 

A nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma a köznevelési törvény 2. mellékletében 

meghatározottaknak megfelelő. Az egyéb feladatok ellátásához biztosított létszám az ellátandó 
feladatoknak megfelelő.  

A székhely óvoda udvarának napi takarítását több éve közfoglalkoztatásban való részvétellel oldjuk 

meg. Negyedik éve 2 főt foglalkoztatunk a közfoglalkoztatási program keretében, egy udvari munkást 

és egy takarítót, aki a székhely óvoda egyéb helyiségeinek takarításában vesz részt. 
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3.4. adattábla, pedagógus képzettségek, végzettségek 

 Vezetői 

szakviz
sgával 

rendelk

ező 

óvodap
edagóg

usok 

létszám
a 

Szakviz

sgával 

rendelk

ezők 
létszám

a 

tanár, 

tanító, 

drámaped

agógus 

végzettség
gel 

rendelkező

k létszáma 

Fejlesztő 

pedagógus
i 

végzettség

gel 

rendelkező
k létszáma 

PED I 
sorolt 

pedagóg

usok 

létszáma 

PED II 
sorolt 

pedagóg

usok 

létszáma 

Gyakor
nokok 

létszám

a 

 

Mentor

ok 

létszám
a 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 
9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 
14. 

3 3 4 2 6 12 4 4 

Telephely: 

Tótágas 

Bölcsőde, 
9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 
16. 

  

2  

(főiskolai 

végzettség
ű 

kisgyerme

knevelő, 
pedagógus 

munkakör

ben) 

 1  2 1 

Tagóvoda: 
SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 
9962 

Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

1 
 

  1 1   

Tagóvoda: 
SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 
9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

1 
 

   1 1 1 

 

Az intézmény magasabb vezető beosztású alkalmazottai rendelkeznek intézményvezetői 
szakképzettséggel. A vezető beosztást ellátó pedagógus szakvizsgázott pedagógus. A szlovén 

nemzetiségi feladatokat szlovén nyelvtanári diplomával bíró pedagógusok látják el. 

Fejlesztőpedagógusaink segítik a SNI-s, BTM-s gyermekek eredményes, szakszerű óvodai nevelését, az 
óvodapedagógusok napi nevelőmunkáját. 
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3.5. adattábla, pedagógus életpálya, pedagógusminősítések 

 

Minősítések 

Törvény által, 

illetve 

minősítés által 

PED II-be 

sorolt 

pedagógusok 

 

Érintettek neve 

2016. évi 

eljárásban részt 

vett, 2017-től PED 

II 

Érintettek neve 

2017. évi eljárásra, 

vizsgára 

jelentkezettek 

Érintettek neve 

2018. évi eljárásra 

jelentkezettek 

Székhely: 
SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

Kocsisné Bucsi 
Etelka, 

Murányiné 

Szukics 
Veronika, 

Tóthné Monek 

Zsuzsanna, 

Bartakovics 
Ilona, 

Gubics Pálné, 

Vargáné Wirth 
Edit 

Berkenyésné 
Polmüller Ildikó,  

Hován Istvánné,  

Kardos Tiborné 
Varjuné Molnár 

Katalin 

  Bartakovics Bettina  
Gerencsér Gréta  

Horváth Júlia  

minősítő vizsgára 
 

Telephely: 

Tótágas 

Bölcsőde, 
9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 
16. 

  Dr. Dancsecsné Kovács 

Tünde minősítési 

eljárásra, 
Merkli Alíz gyakornok 

minősítő vizsgára 

Tóth Sarolta minősítő 

vizsgára 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 
Tagóvodája, 

9962 

Csörötnek, 
Vasúti út 16. 

  

 Kovácsné 

Nardai Lilián 

    

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 
Tagóvodája, 

9962 

Magyarlak, 
Temető u. 1. 

  

 Rojkó 

Gáborné 

  Takácsné Kovács 

Ágnes gyakornok 

sw3minősítő vizsgára 

 

 

Minősített pedagógusok létszáma a SZEOB intézményében a 2016/2017-es nevelési évben 

 

7;  
24% 

8;  
28% 

14;  
48% 

A SZEOB pedagógusainak  
életpálya modell szerinti besorolása 

gyakornok Ped I-be sorolt

Ped II-be sorolt
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4. Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátás értékelése 

 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

Szakmai munkaközösség működés 

Megnevezése Létszáma 

munkaközösség

i foglalkozások 
száma 

prezentációr

a való 

felkészülés 
(power 

point) száma 

online 

felületkezelé
s száma 

Intézménye
n kívüli 

résztvevők 

létszáma 

1. 

Pedagógiai 

dokumentáció, 

pedagógus 
reflexiók 

7 fő 7 1 1 -- 

2. Játék 5 fő 6 -- -- -- 

3. 

Kistérségi 

területi 
óvodavezetői 

munkaközösség 

(vezetői 
kompetenciák 

az országos 

szakmai 

ellenőrzés 
tükrében) 

19 fő 4 4 2 12 

 

Intézményünk 26 óvodapedagógusából 15 fő vesz részt a három szakmai munkaközösség 

valamelyikében.  
A munkaközösségek vezetői megbízás alapján, pótlékkal történő díjazással látják el feladatukat. A 

munkaközösségek vezetői éves munkájukról minden év június 15. napjáig írásban beszámolnak, 

ebben értékelik munkájukat, javaslatot tesznek a nevelőtestületnek a szakmai munka 

továbbfejlesztésére. A munkaközösségi foglalkozások száma az előző évekhez hasonlóan alakult, s 
a munkaközösségek működési keretébe ágyaztuk a belső hospitálási rendszert is.   

 

 

 

5. Tanköteles gyermekek ellátása 

 

 

 

08.31-ig a 6. 

életévét 
betöltők 

létszáma 

fő 

az óvodai 
szakvélemé

ny alapján a 

gyermek 
elérte az 

iskolába 

lépéshez 

szükséges 
fejlettséget, 

hatodik 

életévét 

augusztus 31-
ig betöltő 

gyermek 

óvodai 

nevelésben 
való további 

részvétele 

javasolt 

szakértői bizottsági 
vizsgálatot 

kezdeményez a 

gyermek iskolába 
lépéshez szükséges 

fejlettségének 

megállapítása céljából 

annak eldöntésére, 
hogy az augusztus 31-

ig a hetedik életévét 

betöltött gyermek 
részesülhet-e további 
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óvodai nevelésben. 

  

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 

9970 

Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 14. 

77 
60 

78% 
17 _ 

Tagóvoda: SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 9962 
Csörötnek, Vasúti 

út 16. 

9 
4 

44% 
5 _ 

Tagóvoda: SZEOB 
Micimackó 

Tagóvodája, 9962 

Magyarlak, Temető 

u. 1. 

6 
5 

83% 
1 _ 

                                                              átlag:                   68% 
 

 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 
megléte, annak igazolása. Ezt az igazolást az óvoda adja ki az ún. óvodai szakvéleményen. A 

gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. 

Óvodánk minden gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, azt írásban rögzíti a gyermek 
egyéni fejlődési naplójában, melyről a szülőt legalább félévenként dokumentáltan tájékoztatjuk. Az 

óvodai nevelés országos alapprogramján nyugvó pedagógiai programunk, a meghatározott mérési, 

értékelési rend szerinti fejlődési adatok képezik a tankötelezettséghez szükséges fejlettség 
megállapításának pedagógiai alapját. Az óvoda dönti el, hogy a gyermek mikor kész az iskolára, 

vitás esetekben a szakértői bizottság bevonásával. A hatodik életévüket augusztus 31-ig betöltő 

gyermekek csökkenő tendeciájú, további óvodai nevelésben való részvételének oka egyrészt az iskolai 

élet megkezdéséhez szükséges fejlettség nem teljes megléte (itt inkább a gyermekek szociális és 
pszichikai fejlettsége nem érte el a kívánatos szintet), másrészt a családok ellenállása az ún. nyári 

gyermekek beiskolázása ellen. Ezek a gyermekek 2012. augusztus 31-ig év vesztesnek minősültek. Az 

iskolai élet megkezdése egy újabb óvodai év után zökkenő mentesebb, a gyermek számára kevésbé 
megterhelő, kevesebb kudarcot hordoz magában. 

6. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések értékelése, gyermekbalesetek száma 

 

 
A nyolc 

napon túl 

gyógyuló 
sérüléssel járó 

gyermekbales

etek száma 
 

 

a 

fenntartó 

értesítése 
megtörté

nt 

Súlyos 

gyermekbal
eset száma 

gyermekbales
etet követően 

meg tett 

szükséges 
intézkedés. 

 

 

szülői szervezet, 

közösség 
képviselője 

részvételét a 

tanuló- és 
gyermekbaleset 

kivizsgálásában 

lehetővé tette az 
óvoda 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 

9970 Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 14. 

-- -- -- -- -- 
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Tagóvoda: SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 9962 
Csörötnek, Vasúti út 

16. 

-- -- -- -- -- 

Tagóvoda: SZEOB 

Micimackó 
Tagóvodája, 9962 

Magyarlak, Temető u. 

1. 

-- -- -- -- -- 

 
 

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

Megnevezése 

IDŐPONT Részt 

vevő 
gyermeke

k 

létszáma 

Részt 

vevő 

szülők 

létszáma 

Részt 

vevő 
külső 

vendégek 

létszáma 

Ügyeletet 

igénylők 
száma 

HÓ NAP 
A program 
ideje tól-ig 

Magyar nyelv 

napja, vers és 
mesemondó 

verseny 

2016. nov. 10. 9.30-11.-30 24 1 3 

 

Megemlékezés 
október 23-ról 

2016. okt. 22. 30 perc 
minden 

gyermek 
  

 

Összetartozás 

napja 
2017. jún. 2. 10 perc 

minden 

gyermek 
  

 

Családi játszó 
délelőtt 

2016. okt. 
2017. márc. 

22. 
29. 

9.00-11.00 
9 

15 
11 
25 

 
 

Március 15-i 

óvodai ünnep a 

Színházban 

2017. márc. 14. 10.00-10.30 215   

 

Gyermeknap 2017. máj. 27. 14.00-19.00 300 270 100  

Búcsúztató 
2017. jún. 2. 

20-25 

perc/csoport 
135 180 80 

 

Anyák napja 
2017. máj. 4.,5. 

20-30 
perc/csoport 

227 400  
 

Betekintő az új 

gyermekeknek 2017. ápr. 8. 9.00-11.00 47 80  
 

Bölcsovi nap 

2017. ápr. 4 9.45-10.15 90 

6 

kisgyerme

k nevelő 

 

 

Hagyományos 
ünnepek(Mikul

ásKarácsony, 

Farsang, 
Húsvét) 

az ünnepekhez közeli 
időpontok 

csoportonként 

eltérő 

időtartamok 

minden 
gyermek 

  

 

Bölcsőde  

kóstolgató 
2017. ápr. 22. 10.00- 12.00 32 50  

 

Idősek napja 
Magyarlakon 

2016. okt. 1. 15.00 órától 18 60  
 

Nyílt napok 2016. nov. 

2017. márc. 

23. 

9. 
9.00-11.00 205 

lásd a 

diagramot 
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Bölcsődei programok 

Megnevezése IDŐPONT Részt 

vevő 

gyermeke
k 

létszáma 

Részt vevő 

szülők 

létszáma 

Részt vevő 

külső 

vendégek 
létszáma 

HÓ NAP A program 

ideje tól-ig 

Hagyományápo

lási céllal 

megtartott 
ünnepeink 

:Farsang 

2017.  

február 
28.  

minden 

gyermek 
  

Hagyományápo
lási céllal 

megtartott 

ünnepeink:Húsv

ét 

2017. 
április 

12.  
minden 

gyermek 
  

Új 

kezdeményezés  

visszaváró  
bölcsi-ovi nap 

 

2016. nov. 29 
2017.április 04. 

 

 

50 

gyermek 
90 

gyermek 

 

6 fő 

kisgyermekn
evelő 

Nevelés-

gondozás 
nélküli nap 

2017. április 21.     

 

   

   

64% 
36% 

Részvétel a SZEOB Játékvár Óvodájában 
szervezett nyílt napon 

2016.11.23. 

részt
vett

61% 
39% 

Részvétel a SZEOB Játékvár 
Óvodájában szervezett nyílt napon 

2017.03.09. 

részt vett

nem vett
részt

Nevelés nélküli 

munkanapok 

2016. okt. 

2017. márc. 

2017. jún. 
2017. aug. 

 

15. 

31. 

9. 
25. 

 

   

1  

11 

Szünetek 

2016. dec. 

27.,28.

,29.,30
. 

    

 

Nyári szünet 

(ügyeletet a 
SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája 

biztosította) 

2017. július 
24- 

augusztus 

11-ig 

     

 

 
 

9 
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Az intézmény éves munkatervében meghatározott, tervezett programok, események, rendezvények 

magvalósultak, azokról minden esetben feljegyzések készültek. Az óvodás gyermekek életkorának, 
intézményünk hagyományainak megfelelő céllal, tartalommal valósultak meg a programok. A nevelés 

nélküli felhasználható 5 munkanapból 4 napot használt fel a nevelési év végéig az intézmény, mindig 

nevelőtestületi értekezletekre, szakmai rendezvényekre. E napokon – a szülő igénye esetén – óvodánk 

(a székhely óvodában) ellátta a gyermek felügyeletét.  
 

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

 

 Szakmai továbbképzések 

Akkreditált 

továbbképzés 
megnevezése 

részt 

vevők 
létszáma/f

ő 

nem akkreditált 

továbbképzés 
megnevezése 

(belső 

továbbképzések) 

részt 

vevők 
létszáma/

fő 

nevelő 

munkát 
közvetlenül 

segítők 

továbbképzés
e 

ped.asszistens

, dajka 

részt 

vevők 
létszáma 

SZEOB - óvodapedagógusok 
szakmai megújító 

képzése, 

 
- referencia helyi 

mentorképzés, 

- intézményvezetők 

felkészítése 
intézményi 

önértékelésre, 

- pedagógusok 
felkészítése a minősítő 

eljárásban való 

részvételre, 

- szlovéniai 
továbbképzés 

- bölcsődei portfólió 

készítés 
 

 

- viselkedés és lelki 
zavarok 

-anyanyelv 

4 
 

 

 
2 

 

 

4 
 

1 

 
 

 

2 

3 
 

 

 
1 

 

1 

- szakmódszertani 
ismeretek, 

gyakorlati példák 

az óvodai játékról 
(Mesicsné Köbli 

Mónika) 

 

 
- gyermekvédelmi 

feladatok (dr. 

Lazáryné Illés 
Mária) 

 

- bántalmazás 

óvoda-család 
kapcsolata 

(Horváthné d. 

Szöllőssy Ilona) 
 

-bölcsődei játék 

régen és ma 
 

 

33  
 

 

 
 

 

 

 
20 

 

 
 

28 

 

 
 

 

 
9 

 3 ped assz. 
 

 

 
 

 

 

 
3 ped. assz. 

 

 
 

3 ped assz. 

  

62% 
38% 

Részvétel a nyílt napon SZEOB Játékvár 
Óvodájában  

(%) 
2016-2017 nevelési év 

részt vett

nem vett részt
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elsajátításának 

folyamata 

                                                                                                                            

A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint - 
továbbképzésben vesz részt.  Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki 

betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki 

pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. Az a pedagógus, aki a Nkt. 
hatálybalépésekor az ötvenkettedik életévét betöltötte, pedagógus-továbbképzésben történő 

részvételre nem kötelezhető. Intézményünk 26 pedagógusából jelenleg 10 fő (38%), aki 

továbbképzésre nem kötelezett. A továbbképzésben való részvételek részben pályázati 
támogatással, részben a képző által finanszírozott formában, s részben költségvetési támogatással, 

részben pedig a nemzetiség nyelve szerinti ország által támogatottan (szlovén nemzetiségi 

pedagógusok továbbképzése) valósulhattak meg. 

 
A továbbképzéseken való részvétel, óraszám szerinti eloszlását a következő táblázat, illetve a 

diagram mutatja: 

 

óraszám 5 7 8 10 30 

továbbképzésen 

résztvevők 

száma 

3 6 1 5 7 

 
 

 
 

A 2012-2019 közötti hét éves továbbképzési ciklusban való részvétel teljesítése intézményünkben 
megvalósítható, ütemezése nem jelent jelentős munkaidő kiesést a képzésben részt vevőknek. 

 

Gyakorlatra jelentkező óvodapedagógusok, dajkák támogatása 

 
Büszkék vagyunk arra, hogy a SZEOB Játékvár Óvodája a Nyugat-magyarországi Egyetem 

Benedek Elek Pedagógiai Karának bázisóvodája címét viseli. E szerepünkből is adódik, hogy egyre 

többen keresik fel nemcsak a Játékvár Óvodát, de tagóvodáinkat és bölcsődénket is azok a 
hallgatók, akik intézményünkben szeretnék megszerezni a képesítésükhöz elengedhetetlen szakmai 

gyakorlatokat. Örömmel fogadtuk a képző intézmények pozitív visszajelzéseit, elismerő szavait, 

melyek visszaigazolást jelentenek intézményünk részére a magas színvonalú szakmai munkánkról. 
A felkérések száma évről-évre növekszik, a 2016-2017-es nevelési évünkben 7 fő óvodapedagógus 

hallgatót, 1 kisgyermeknevelőt, 5 fő dajka gyakornokot fogadott intézményünk. A gyakorlaton lévő 

hallgatók összesen 23 hetet töltöttek intézményünkben. A hallgatók felkészítését szakképzett 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

12% 23% 4% 19% 27% 35% 

Részvétel továbbképzéseken  
 2016-2017 nevelési év (%) 

5 órás továbbképzésen
vett részt

7  órás továbbképzésen
vett részt

8 órás továbbképzésen
vett részt

10 órás továbbképzésen
vett részt
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kollégáink segítették, akik nem kevés többletmunkával és rengeteg adminisztrációval látták el ezen 

plusz feladataikat. Köszönet és hála munkájukért. 

 
 

9. A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás értékelése 

 

Feladatellátási 

hely 

Dátum Megnevezése 

Tartalma 

Részt 
vevő 

szülők 

száma 

Részt vevő 
óvodapedagógusok 

kisgyermeknevelő

k 

hó nap  

SZEOB Játékvár 

Óvodája 

2016.09. 29. 

Szülői 

Választmány 

nevelési évnyitó 

értekezlete 

igazgatói 
évértékelés, SZKV 

pénzügyes 

választás, 

munkaterv, 
programnaptár 

19 5 

2016.09.1

5-ig 

2017.04.1

5-ig 

 
Óvodai csoportok 

szülői értekezletei 

intézményi 

dokumentumok, 
csoportesemények, 

pedagógiai 

kérdések 

lásd a 
grafikon

t 

csoportonként 2 

óvónő szükség 

esetén Kocsisné 

Bucsi Etelka 

2016.11.  16. 
Szülői 

Választmány 

értekezlete 

közös készülődés a 

SZK bálra 
15 2 fő vezető 

2017.01. 12. 

Szülői 

Választmány 
értekezlete 

báli teendők, 

búcsúztató ajándék 
18 2 fő vezető 

2017.01. 26. 

Szülői 

Választmány 
összejövetele 

báli tombolázás 14 3 fő vezető 

2017. 04. 06. 

Szülői 

Választmány 

összejövetele 

gyermeknap 

szervezése, 

igazgatói pályázat 

14 2 fő vezető 

2017.05. 25. 

Szülői 

Választmány 

értekezlete 

intézményvezetői 

tájékoztató, 

tombolázás 

21 5 fő vezető 

SZEOB Tótágas 

Bölcsőde 

 

2017.04. 
2017. 08. 

 

 

 
19. 

16. 

szülői 
értekezletek 

 

 
szülőcsoportos 

beszélgetések 

 

 
 

6 alkalommal 

különböző témában 

29 
39 

 

 minden 

kisgyermeknevelő 
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10. Az óvoda-iskola átmenet támogatásának értékelése 

 
Dátum Megnevezése 

Tartalma Helye 
Érintettek 

köre     hó nap  

SZEOB 

Játékvár 
Óvodája 

2017.05. 19. 

óvodások 

látogatása az 

iskolába:  

ismerkedés az 

iskolával, a 

tanítónénikkel 

Arany János Iskola 
leendő első 

osztályosok 

2017.05. 17. 

tanító nénik 

látogatása az 
óvodában 

óvodai 
környezetükben 

ismerkednek a 

gyermekekkel,  

óvodánk azon 

csoportjai, ahol 

tanköteles korú 
gyermekek 

nevelődnek 

leendő első 
osztályosok, 

óvónők, 

tanítónők 

74% 

26% 

Részvétel a SZEOB Játékvár Óvodájában 
szervezett szülői értekezleten 

2016. ősz 

részt vett

nem vett részt

65% 

35% 

Részvétel a SZEOB Játékvár 
Óvodájában tartott szülői 

értekezleteken  
2017 tavasz 

részt
vett

nem
vett
részt

70% 

30% 

Részvétel a szülői értekezleten a SZEOB 
Játékvár Óvodájában (%) 

2016-2017 nevelési év 

részt vett

nem vett részt
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2016.09.  

iskolaérettségi 

vizsgálatok a 
Pedagógiai 

Szakszolgálat 

szakembereivel 

az 

óvodapedagógusok 
segítése az iskola  

készültség 

megállapításában 

Zsebibaba, 
Kismackók, 

Napsugár, 

Kiscsillagok, 
csoport  

 

 

 
Csillagvirág 

Tagóvodában 

Csörötneken 
Micimackó 

Tagóvodában  

Magyarlakon 

gyermekek, 

óvónők, 

szakemberek 
52 

gyermekből 

17 óvodában  

marad 
9 gyermekből 

5 gyermek 

óvodában 
marad 

6 gyermekből 

1 gyermek 
óvodában 

marad 

2017.02. 

2017.03. 

29. 

22. 

SNI kötelező 

felülvizsgálat 

1 gyermek 

esetében iskola 
kijelölés, 

1 gyermek 

esetében további 
fejlesztés 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Szakértői 
Bizottsága 

Szombathely 

gyermekek, 

szakemberek 

SZEOB 

tagóvodái 2016.09. 

harmadik 
hete 

 

iskolaérettségi 

vizsgálatok a 

Pedagógiai 
Szakszolgálat 

szakembereivel 

az 

óvodapedagógusok 

segítése az 
iskolakészültség 

megállapításában 

Csillagvirág 

Tagóvoda, 

Micimackó 
Tagóvoda 

nagycsoportosai 

gyermekek, 

óvónők, 
szakemberek 

 

2016.11. 21. 

Szakmai 

kerekasztal  
Arany János 

Általános 

Iskolával 

közös 

gondolkodás, a két 
nevelési színtér 

munkájának 

közelítése, 
megoldás 

keresések a 

problémákra 

SZEOB Játékvár 

Óvodája 

tanítónők, 

óvónők 

 
 

11. Külső kapcsolatok értékelése  

 

 Megnevezése Tartalma Helye Érintetek köre 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

könyvtárhasználat 
ismerkedés a könyvtárral, 
könyvekkel, könyv 

bemutatás 

Móra Ferenc 

Városi 

Könyvtár és 
Múzeum 

2 óvodai csoport 

múzeum pedagógiai 

foglalkozás 
farsangi álarckészítés 

Móra Ferenc 

Városi 

Könyvtár és 
Múzeum 

3 óvodai csoport 

színházlátogatás 

3 alkalommal, szülői 

befizetéssel a gyermekek 
meseszínházi előadáson 

vettek részt 

Színház 
minden óvodai 
csoport 

színházi előadás 

könyvtár 
1 alkalommal Színház 

középsős és 

nagycsoportos 
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szervezésében gyermekek 

jellemzések készítése 

gyermekekről 

a szolgálat hivatalos 

megkeresésére a 
gyermeket nevelő 

pedagógusok jellemzést 

készítenek a gyermekről 

Családsegítő 

és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

5 eset 

programok az 
általános iskolával 

Táncház 1 alkalommal 
Arany János 
Ált. Isk. 

nagycsoportos 
gyermekek 

Meseterápia 

magatartás problémával 

küzdő gyermekek és 

szüleik megsegítése 

Pedagógiai 
Szakszolgálat 

8 gyermek 
7 óvónő 

interaktív 

foglalkozások 

ismerkedés a mentőkkel, a 

mentősök munkájával, az 

általuk használt 
eszközökkel 

Mentőállomás 2 óvodai csoport 

szűrések, 

esetmegbeszélések 

tapasztalatok átadása, 

esetmegbeszélések az 

óvodapedagógusokkal, 
tanácsadás az 

óvodapedagógusoknak 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 
9 óvónő 

helyszínbiztosítás, 

zenei élmények 

 

nagycsoportosoknak élő 

hangszeres zenei 
bemutató előadás, 

helyet adunk a 

zeneóvodai 
foglalkozásoknak 

(tagóvodákban is) 

Takács Jenő 
Zeneiskola 

minden 

nagycsoport 
(tagóvodákban 

is) 

szűrővizsgálatok 

az évenkénti szemészeti, 

belgyógyászati szűrések 
bonyolítása, 

rendszeres fejtetvességi 

ellenőrzés 

Védőnői 

Szolgálat 
minden gyermek 

fogászati szűrővizsgálat Iskola fogászat minden gyermek 

 

 

 

 
 

 

12. Gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 

Telephely TARTALOM ALKALMAK Érintettek köre 

SZEOB Játékvár 

Óvodája és Tótágas 
Bölcsődéje 

részvétel a Család- 

és Gyermekjóléti  
Központ  

koordinációs 

bizottsági ülésein 

3 

bölcsődei és óvodai 

gyermekvédelmi 
koordinátor és a 

szolgálat 

munkatársai 

esetmegbeszélés 
lakásfenntartási 

támogatás 

megítéléséről 
óvodáskorú gyermek 

megfelelő 

2 

int. egység vezető, 2 

óvodapedagógus,  az 
óvoda 

gyermekvédelmi 

koordinátora 
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lakáskörülményeinek 

biztosításához 

jelzés a Család- és 
Gyermekjóléti 

Központ felé (nem 

megfelelő 

lakáskörülmények, 
súlyos betegség, 

anyagi támogatás) 

5 

az óvoda 

gyermekvédelmi 

koordinátora 

rászoruló családok 
részére felajánlások 

(ruha, cipő, játék) 

kiosztása 

szükség szerint, 

alkalmanként 

bölcsődei és óvodai 

gyermekvédelmi 
koordinátor 

Intézményünkben a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai feladatok ellátása minden 

pedagógusnak kötelessége. A székhely óvodában és a bölcsődében a gyermekvédelemmel 

kapcsolatos feladatokat a gyermekvédelmi koordinátorok hangolják össze, látják el intézményi 

szinten, külön díjazás nélkül (az óvodai koordinátor kötött munkaidejének neveléssel le nem kötött 
egy részét e célra felhasználhatja). A pedagógusok jelzései alapján ők kezdeményezik a megfelelő 

fórumokon a segítést, támogatást, tanácsadást a gyermekek érdekében, ők tartanak közvetlen 

kapcsolatot a Család és Gyermekjóléti Központtal, szükség esetén a Gyámhivatallal. Munkájukat 
az intézményvezetés iránymutatásai mellett végzik, önálló aláírási jogosultsággal nem 

rendelkeznek. A kapcsolatok egyre eredményesebbek és konkrétabbak.  

      A tagóvodák ez irányú feladatainak ellátása a tagóvoda vezetők  feladata. 
A 2.1. adattáblában mutattuk ki a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

létszámát intézményünkben. Ezen adatokról az intézménynek kizárólag akkor van tudomása, ha a 

település jegyzője, a szülő hozzájáruló nyilatkozatával arról tájékoztatja az intézményt. 

Mindemellett tény,  hogy viszonylag sok az olyan kisgyermek, ahol a jogosultság ugyan nem 
megállapítható, de a gyermek helyzete nem ideális (ez az ingyenesen étkező gyermekek számából is 

levonható következtetés). Ilyenkor, a magunk eszközeivel próbálunk meg támogatást, segítséget 

nyújtani, pl. Karitászon keresztül. 
Az intézmény és a Szülők Közössége Választmánya együttesen – a  gyermeknapi rendezvény után - 

a rászoruló családok részére tartós élelmiszert adományozott 4 család számára. 

13. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok értékelése 
 

sorsz. 
gyermek 

neve: 
küldés helye: tanköteles 

iskolába 

megy 
SNI 

fejlesztése heti 
óraszámban-

intézményünkben 

biztosított helyszínen, 
illetve a Pedagógiai 

Szakszolgálatnál 

1.  
Trájber 

Dóra 

Vas Megyei 
Pedagógiai 

Szakszolgálat 

igen igen 
igen 

3 fő 

egyéni logopédiai és 

gyógypedagógiai 
fejlesztés 3 

alkalommal – 

Domiterné Weidl 

Anita 1 alkalom,+ a 
Pedagógiai 

Szakszolgálat 

szentgotthárdi 
tagintézményében, 

Sásdi Csilla 2 alkalom 

csoportos fejlesztés 1 
alkalommal –
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Gerencsér Gréta, 
Gubics Pálné óvónők, 

pedagógiai 

asszisztensek 

2.  

Németh 
Dávid 

László 

 

Vas Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

nem nem 
igen 

2 fő 

egyéni 

gyógypedagógiai 

fejlesztés 1 

alkalommal- 
Domiterné Weidl 

Anita+ egyéni 

gyógypedagógiai 
fejlesztés 2 

alkalommal –

Bartakovics Andrea  

pszichológiai 
megsegítés heti 1 

alkalommal Mesicsné 

Köbli Mónika 
csoportos fejlesztés 1 

alkalommal –

Berkenyésné P. Ildikó, 
Offner Klaudia 

óvónők  

14. Óvodai hittan 

 
gyermekek 
létszáma 

Hittant 

tanító 

neve 

Helyszín Időpont 

SZEOB Játékvár 

Óvodája 
5 

Kollerné 

Loós 

Zsuzsanna 
 

az óvoda 
hetente, 

szerdadélutánonként 

SZEOB Csillagvirág, 

és Micimackó 
Tagóvodája 

15 
Víz 

Ágnes 
az óvoda hetente, 1 alkalommal 

 

 

15. Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 
 

 IDŐPONT ESEMÉNY TARTALOM 
érintettek 

létszáma 

SZEOB 

Játékvár 
Óvodája 

2014. 

szeptembertől, 
folyamatosan 

a módosított PP 

bevezetésével a 
vegyes és 

nagycsoportosoknak 

heti 2x-i 
mozgásfoglalkozás 

 93 fő 
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2016. november 

hónap 
az egészség hónapja 

• dentálhigiénikus 

szakember: helyes 

fogápolás, bemutató 

foglalkozás, 
• gyógyító mesék a lelki 

egészség 

megőrzéséhez, 

• baleset megelőzési 

ismeretek 
gyermekeknek, mentős 

apuka bemutató, 

interaktív foglalkozása 
a mentőállomáson, 

• nyílt nap a 

gyógyszertárban: 

gyógyszerek, krémek 
készítésének 

megfigyelése, 

25 fő 
75 fő 

 

45 fő 
 

 

 
 

 

23 fő 

folyamatosan  
gyümölcsnapok, salátakészítés, 

aszalás, gyümölcslékészítés, 

minden 

gyermek 

folyamatosan 
balesetmentes 

környezet szabadban 

és épületben 

játszótéri eszközök 

felülvizsgálata 

vezetés és 

pedagógusok 

játszótéri eszközök folyamatos 

karbantartása 

vezetés  

SZET Kft. 

folyamatosan 

a PP 

egészségfejlesztési 

programelemének 
folyamatos 

megvalósítása 

minden óvodai 

csoportban 

a PP-ban meghatározottak 

minden 

pedagógus 

és minden 
gyermek 

folyamatosan 
játékos együttmozgás 

minden nap 

a csoportok tevékenységi 

terveiben meghatározott 

célokkal és tartalmakkal 
gondoskodunk minden 

gyermek, naponkénti 

mozgásfejlesztéséről, 

mozgásigényének 
kielégítéséről, a mozgás 

megszerettetéséről 

minden 

gyermek és 

minden 
pedagógus 

SZEOB 

Tótágas 
Bölcsőde 

2016. nov. 

 

 
hetente 

naponta 

Szülői értekezlet 
Egészségmegőrzéshez 

kapcsolódó védőoltások 

jelentősége, szobatisztaság, 
mozgásos játékok teremben és 

szabadban 

16 szülő 

 
 

 

gyermekek 
és nevelőik 

16. A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

 
dátum 

TARTALOM 
érintettek 

köre, 

létszáma 
hó nap 

SZEOB 
óvodái 

2016. 09. 03. 

papírgyűjtés az óvodában, szülők bevonásával: 

szelektív hulladékgyűjtésre nevelés, hulladék 
újrahasznosításáról információk nyújtása, motiváció: a 

hulladékért kapott díj csoportonkénti felhasználásáról a 

gyermekek 
és szüleik 
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gyermekek dönthettek, 

folyamatosan  

szelektív hulladékgyűjtés a csoportokban: minden 

csoportban arra alkalmas hulladékgyűjtő van, a 

gyermekek a háztartási és a biohulladékot elkülönítve 
gyűjtik 

minden 

gyermek és 

az óvodák 
dolgozói 

folyamatosan  

szelektív hulladékgyűjtés: PET palackokat kizárólag 

elkülönítve, az óvoda folyosóján elhelyezett 

palackprést használva gyűjtünk, „levegőt” nem 
helyezünk a kukákba 

(jó lenne az intézménynek is lehetőséget biztosítani a 

PET palackok elkülönített gyűjtésére!) 

minden 

gyermek és 
az óvodák 

dolgozói 

2017. 05. 
15-

19. 

ZÖLD HÉT: kirándulások a szűkebb és tágabb 

természeti környezetben, közvetlen megfigyelések 

növények, állatok természetes élőhelyein 

(Akasztódomb, Rába part, Barokk kert, kiskertek), a 
zöld héten zöld színű ruhák viselése, kiskert gondozása 

az óvodában, gólyánk 

minden 

gyermek és 

az óvodák 
dolgozói 

2017. 06. 15. 

kirándul az óvoda – csoportonként 
nagycsoportosok kirándulása – gyalogtúra, 

tömegközlekedési eszközök használata (Körmend, 

Szombathely, Alsószölnök, Magyarlak, 

Apátistvánfalva, Máriaújfalu)  

minden 

gyermek és 

az óvodák 
dolgozói 

A Csillagvirág Tagóvoda és a Micimackó Tagóvoda újabb szerződést kötött az ÖKO Iskola címet 2. 
alkalommal elnyerő Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolájával.  Az 

iskola által szervezett közös programok során a természet szeretetére, megbecsülésére, óvására 

nevelés hangsúlyozottabban valósul meg. 

 

 

 

17. Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

 

 IDŐ TARTALOM 
érintettek 

létszáma 

SZEOB Játékvár 

Óvodája szlovén 

és német 

nemzetiségi 
nevelés 1-1 

vegyes 

csoportban; 
SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodájában 
kizárólag magyar 

nyelven folyó 

cigány 

nemzetiségi 
nevelés 

2016. 10.-

2017. 06. 15-ig 

 

 
 

folyamatosan, 

mindkét 
nemzetiségi 

csoportban, 

 
Látogatás a 

Pável Ágoston 

Múzeumba 

(2017. ápr.) 
 

 

Márton napi 
vigadalom 

(2016. nov.) 

 

nyelvelsajátítás segítése, szokások, 

hagyományok ismertetése az anyaországból 

(Szlovénia) biztosított óvónő heti 2 napi 

jelenlétével (minden szerda - péntek), 
 

a nemzetiségi nyelvvel való ismerkedés, 

nyelvhasználat élethelyzetekben, vers, mese és 
ének, zenei foglalkozásokon 

 

 
ismerkedés a nemzetiség kultúrájával, tárgyi 

emlékeivel 

 

 
 

 

a német nemzetiségi csoportban a jeles naphoz 
kapcsolódó nemzetiségi hagyományok óvodás 

korosztályhoz köthető felelevenítése 

(lámpások készítése, dalok, mondókák 

tanulása) 

25 fő 

 

 

 
 

51 fő 

 
 

 

 
25 fő 

 

 

 
 

 

25 fő 
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folyamatosan a Csillagvirág Tagóvodában az IPR program 

legfontosabb a gyermekek 

esélyegyenlőségének segítése, a társadalomba 
való integrálódás támogatása 

 

15 fő 

 

A szlovén nemzetiségi óvodai nevelést az anyaországból pályázat útján biztosított szakképzett szlovén 

anyanyelvű óvodapedagógusok segítik. Hetente 2 alkalommal 7.30-13.30-ig közösen nevelik a csoport 
óvónőivel a gyermekeket. Előnyt jelent a gyermekek további nyelvtanulásához, hogy csak szlovén 

anyanyelven kommunikálnak a gyermekekkel.  

 
 

18. A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése 

 

 dátum FELADAT TARTALOM érintettek 
létszáma hó nap 

SZEOB 

telephelyei 

2016. ősz 

2017. 

tavasz 

 fogászati 

szűrés 

évenkénti fogászati szűrés 

szervezése minden 

gyermeknek  

222 fő 

 

 

 
 

negyedévente ill. 

szükség szerint 

fejtetvességi 

szűrés  

a védőnők rendszeres 

ellenőrzéseket, szűréseket 

végeznek, a szűrések, az 
esetlegesen szükséges 

intézkedések 

dokumentáltak 

minden 

gyermek 

folyamatosan szemészeti, 

belgyógyászati  

szűrések 

az iskola egészségügyre 

vonatkozó rendelet szerint 

ezek minden gyermeknél, 

szülői jelenlét mellett a 
védőnői szolgálatnál 

történnek meg, ők kezelik 

az „Óvodások egészségügyi 
törzslapját” 

minden 

gyermek 

óvodában heti 3x, 

bölcsődében 

naponta 

rendszeres 

egészségügyi 

felügyelet 

szerződéssel Dr. Tőkés 

Emma gyermek szakorvos 

rendszeres orvosi ellátás 
igénybe vételét biztosítja 

szükség 

szerint, 

minden 
gyermek 

minden tagóvodában 

szerződéssel, az 
adott település 

háziorvosával, 

iskola egészségügyi 

ellátás 

szűrések 

bonyolítása 

szemészeti, belgyógyászati 

szűrések 

tagóvodák 

gyermekei 

 

Nkt. 25. §  (5) A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók 

felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a 

gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében 
különösen, hogy az óvodába járó gyermek, évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és 

általános szűrővizsgálaton vegyen részt. 

Intézményünk e feladatait a lehetőségek maximális kihasználásával megvalósítja.  
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19. Intézményi dokumentum felülvizsgálat értékelése 
 

 dátum FELADAT TARTALOM érintettek, köre, 

létszáma hó nap 

SZEOB 2016. 

október 
tavasza 

2017. január 

 SZMSZ, 

házirend, 
pedagógiai 

program 

felülvizsgálata, 

módosítása 

intézményi struktúra 

változása, bölcsődei 
alapprogram 

megjelenése, 

munkavédelmi felelős 

megbízása 

felelőse a bölcsődei 

egység vezető 
intézményvezető, 

jóváhagyója a 

szakalkalmazotti 

közösség és a 
fenntartó 

folyamatos  a dokumentumok 

nyilvánosságána
k biztosítása 

KIR-ben; 

intézményi honlapon, 
az intézmény folyosóin, 

papíralapon 

intézményvezető 

óvodai 

jelentkezése
k 

 házirend egy 

példányának 
átadása a 

szülőnek 

minden az óvodába, 

vagy bölcsődébe 
jelentkező gyermek 

szülője beiratkozáskor 

megkapja intézményünk 
házirendjenének egy 

példányát 

intézményvezetés, 

minden érintett szülő 

Esélyegyenl

őségi 
program 

    

Alapító 

okirat 

 bölcsődei 5. 

csoport 

indításának 
kérelme 

csoportszám növekedés intézményvezető 

folyamatos  minden 

alapdokumentum
, szabályzat 

folyamatos 

felülvizsgálata, 

szükség szerint 
aktualizálása 

 intézményvezető 
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20. Összegzés, lehetőségek számbavétele.  

 

A beszámolóból jól látszik, hogy intézményünk évek óta folyamatos változásokon megy keresztül. 
Legnagyobb problémát a személyi feltételek biztosítása jelenti.  

A következő nevelési év humánerőforrás feltételeinek a biztosítása biztosnak tűnik, de a közeli jövőt 

(2-3) évet tekintve további folyamatos fluktuáció várható (nyugdíjba vonuló kolléganők, tartósan távol 
lévő kolléganők (GYED, GYES ).  

Égető problémát fog jelenteni a vezető beosztású kolléganők nyugdíjba vonulása, hiszen pótlásukhoz 

vezetői szakvizsgával rendelkező kolléganő szükséges. A képzés 2 éves, jelen pillanatban azonban 

egyetlen kolléganő sem tervezi ezen irányú újabb diploma megszerzését. A képzésbe való bekerülés 
feltétele minimum 3 év szakmai gyakorlat, amivel az új kolléganők még nem is rendelkeznek.  

Amennyiben a tartósan távol lévők helyére nem tudunk szakképzett kolléganőt felvenni, 

intézményünk továbbra is együttes munkával, plusz feladatok vállalásával tudja  zökkenőmentesen 
ellátni a gyermekek nevelését. 

Továbbá a korábbi adatok, valamint a születési adatok gyermeklétszám növekedést mutatnak. Jelenleg 

227 gyermeket vettünk fel a 240 férőhelyre. Tapasztalataink alapján elmondható, hogy egyre több 
kisgyermekes család költözik városunkban, így ez a létszám a nevelési év során növekedni fog. 

Figyelembe véve a tanköteles korú gyermekek létszámát és a következő nevelési évben várható 

gyermeklétszámot nem lesz elegendő a 10 csoport a gyermekek elhelyezéséhez, így javasolni fogjuk a 

2018/2019-es nevelési évre a 2015-ben ideiglenesen bezárt 11. csoport megnyitását.  
Természetesen ez újabb szakképzett személyi feltételt igényel, melynek megoldása még várat magára.  

Megoldást jelenthetne, ha városunk önkormányzata lehetőséget adna egy szociális bérlakás 

kiutalására, melyet a pályázat kiírásakor fel tudnák ajánlani, így vonzóbbá tudnánk tenni a 
szentgotthárdi székhelyen való elhelyezkedést. 

 

Intézményünk épületeinek folyamatos karbantartása, korszerűsítése mellett is felmerültek olyan 

megoldásra, felújításra váró feladatok, melyek meghaladják az intézményi költségvetés lehetőségeit, 
csak újabb fenntartói támogatásból, illetve pályázati forrásokból oldhatóak meg.  

Fontos lenne az ún. „minimum” eszközök és felszerelések (tornaterem, szertár, raktár, kiszolgáló 

helyiségek) biztosítása, ami csak a fenntartó egyetértő támogatásával valósulhat meg. Reményeink 
szerint a sikeres pályázatnak köszönhetően ezen kívánalmak a jövőben realizálódnak. 

 

 
 

Szentgotthárd, 2016. augusztus 31.  

                                                                                  

 
 

 

              Varjuné Molnár Katalin 
            sk. 

                                                                                                         igazgató 

 
 

 

 

 
PH. 
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Legitimációs záradék 

Az intézményvezetői beszámoló megismerése és elfogadása 
 

 

Az intézményvezetői beszámolót a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

Egyesített Óvodák nevelőtestülete a 2017.év augusztus hó 25. napján tartott értekezletén a 3/2017. sz. 
határozattal elfogadta. 

 

 
 

Kelt: Szentgotthárd, 2017. 09. 12. 

 
            

  

     igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


