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Tárgy: Család-és Gyermekjóléti Központ 2017. évi munkájáról szóló 

beszámoló  

 

BESZÁMOLÓ 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási tanács  

2018. március 28-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Család-és Gyermekjóléti Központ intézménye jelentős szakmai változáson ment keresztül a 

tavalyi évben. A 2015. évi CXXXIII. tv alapján 2016. január 1. időponttól települési szinten a 

család és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család és gyermekjóléti központ keretében 

biztosítja és látja el a segítő tevékenységet.  A Család-és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd működési engedélye határozatlan időre szól.  

A 2016-os év szakmai változásait követően az intézmény a 2017-es év márciusában új helyre, 

a Szentgotthárd, Vajda János u. 6. sz. alá költözött. Az új intézmény adta lehetőségek mind az 

egyéni, mind a csoportos illetve a közösségi szociális munkát pozitívan mozdította előre. 

Az intézmény továbbra is Szentgotthárd város mellet a 15 települést is ellátja. 

 

Az intézmény továbbra is a jogszabályokban meghatározottak alapján dolgozott. Ezek az 

alapszabályok: az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 

2015. évi CXXXIII. tv, 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. 

 

 Az intézmény által nyújtott szakmai munkához szükséges munkakörök már a tavalyi év során 

is elkülönítésre kerültek egymástól. Ez alapján, az intézményvezető, a család- és 

gyermekjóléti szolgáltatás esetében 4 fő családsegítő, a család-és gyermekjóléti központot 

érintően, mely a hatósági közeli tevékenységek összességét foglalja magában, 2 fő 

esetmenedzseri, 1 fő tanácsadói, illetve a szociális asszisztens munkakör alapján végezte 

tevékenységét. 

 

A speciális feladatokat – utcai szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális 

munka, készenléti szolgálat, pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, meditáció -  az elmúlt 

évhez hasonlóan az intézmény szakemberein kívül külsős szakemberek - pszichológus, 

jogász, mediátor – az együttműködési megállapodások alapján látták el.  

Az intézmény továbbra is változatlanul működteti a Helyettes szülői ellátást, az 

alapszolgáltatás keretében, 1fő helyettes szülővel, aki 2 gyermeknek a befogadását tudja 

biztosítani. 

 

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

intézményekkel: 
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- Vas Megyei Főügyészség, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 

- Körmendi Járásbíróság, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási és 

Gyámügyi Osztály 

- Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. 

 

A fenti intézmények mellett a bölcsőde ,az  óvoda, az iskolák  intézményeivel, a védőnői 

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

intézmény. 

 

A 15/1998. ( IV.30. ) NM rendelet alapján 2017-ben is megtartották az Éves Szakmai 

Tanácskozást, valamint – jogszabályi előírásoknak megfelelően - 6 alakalommal ülésezett a 

Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság is.  

 

Az intézmény elkészítette és megküldte a 2017. évi részletes beszámolóját településenként - 

lásd 1. sz. melléklet – mely kitér a településeken az intézmény által nyújtott tevékenységgel. 

Szentgotthárd és Apátistvánfalva tekintetében az önkormányzatok saját testületi ülésükön is 

megtárgyalták az adott település beszámolóját, a többi településre az intézmény írásban 

megküldte a részletes beszámolót.  

 

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

 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Család-és 

Gyermekjóléti Központ  2017. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és  

A./ elfogadja 

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

 

Határidő:  azonnal 

Felelős  : Uhor Anita intézményvezető               

 

Szentgotthárd, 2018. március 20. 

 

         Huszár Gábor 

            elnök 
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1.számú melléklet 

 
INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd  

Felsőszölnök Település 

2017. évi tevékenységére vonatkozóan  

 

Az előző év strukturált, szakmai változásait követően, Központunk az év első negyedében, új 

címre a 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. szám alá költözött. 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

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

jelzőrendszert működtet. 

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, az óvoda, a 

rendőrség, a polgárőrség, egyházak, a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek. A 

jelzőrendszeri tagok intézményeinek képviselői többnyire részt vesznek a havonta 

megrendezésre kerülő Családvédelmi és Egészségnevelő koordinációs Bizottsági ülésen, a 

Központ új helyre való átköltözésével, intézményünkben tudjuk megvalósítani a havi 

megbeszéléseket.  
 

Az alapszolgáltatást igénybe vevők száma 2017-ben: 2 fő 

A Szolgálatnál megfordult régi kliens: 2 fő 

A Szolgálatnál megfordult új kliens: 0 fő 

A Szolgálatánál megfordult tanácsadott / egyszeri esetkezelés: 3 fő 

A krízisesetek száma: nem volt érintett gyermek a településről. 

Felsőszölnök településen 3 helybeli lakos vette igénybe alkalmi jelleggel Intézményünk 

segítségét együttműködési megállapodás nélkül. Ezek konkrét ügyintézéseket jelentettek, 

azonban nem igényelte a tartós, folyamatos megsegítést, illetve a klienseink nyomon 

követését. Két esetben egészségügyi probléma miatt fordultak hozzánk.  

Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem benyújtására került sor, 

továbbá a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egyszeri támogatásának igénylését 

indítottuk el. Harmadik kliensünknél pedig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a 

lakásfenntartási támogatás ismételt benyújtása volt feladatunk. Az érintett családokat szükség 

esetén különféle adományokkal is segítettük. 

Veszélyeztetett kiskorúról, illetve hátrányos helyzetű gyermekről nem kaptunk információt. A 

településen gyermekjóléti alapellátás keretében nem gondoztunk családot. 

Családsegítés keretében két személlyel és családjukkal álltunk kapcsolatban együttműködési 

megállapodás keretében. Esetükben a segítő beszélgetések voltak a hangsúlyos elemek. Több 

esetben történt információnyújtás, tanácsadás, illetve ügyintézésekben történő segítségnyújtás. 

Az Önkormányzat minden esetben érzékenyen reagált az általunk jelzett, támogatásra szoruló 

személy élethelyzetére, hozzásegítette az egyén, illetve család élethelyzetének jobbá tételét.  

Szentgotthárd, 2018. 03. 12.                                   

   

 

    Tisztelettel:                      Uhor Anita s.k. 

           intézményvezető 
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INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd  

Alsószölnök Település 

2017. évi tevékenységére vonatkozóan  

 

Az előző év strukturált, szakmai változásait követően, Központunk az év első negyedében, új 

címre a 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. szám alá költözött. 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

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

jelzőrendszert működtet. 

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, az óvoda, a 

rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, egyházak, a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek. A jelzőrendszeri tagok intézményeinek képviselői többnyire részt vesznek a 

havonta megrendezésre kerülő Családvédelmi és Egészségnevelő koordinációs Bizottsági 

ülésen, a Központ új helyre való átköltözésével, intézményünkben tudjuk megvalósítani a 

havi megbeszéléseket.  

Az alapszolgáltatást igénybe vevők száma 2017-ben: 1fő 

A Szolgálatnál megfordult régi kliens: 1 fő 

A Szolgálatnál megfordult új kliens: 0 fő 

A Szolgálatánál megfordult tanácsadott / egyszeri esetkezelés: 2 fő 

A krízisesetek száma: nem volt érintett gyermek a településről. 

 

Alsószölnök településen kettő helybeli lakos vette igénybe Intézményünk segítségét 

együttműködési megállapodás nélkül. Egyik kliensünkkel önkormányzati jelzés által, 

lakhatási probléma miatt kerültünk kapcsolatba. A helyi önkormányzattal folyamatos 

egyeztetésre került sor. 

Veszélyeztetett kiskorút, illetve hátrányos helyzetű gyermeket a feltérképezés során nem 

nevezett meg az Óvoda. A településen gyermekjóléti alapellátás keretében nem gondoztunk 

családot. 

Családsegítés keretében 1 személlyel álltunk kapcsolatban együttműködési megállapodás 

keretében. Esetében a segítő beszélgetések és az ügyintézésekben való segítségnyújtás volt a 

döntő.  

Az Önkormányzat minden esetben érzékenyen reagált az általunk jelzett, támogatásra szoruló 

személy élethelyzetére, hozzásegítette az egyén, illetve család élethelyzetének jobbá tételét. 

Szakmai egyeztetésekre is sor került szükség esetén. 

 

Szentgotthárd, 2018. 03. 12.  

                                        

      Tisztelettel:                      Uhor Anita s.k.  
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INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd  

Orfalu Település 

2017. évi tevékenységére vonatkozóan  
 

 

Az előző év strukturált, szakmai változásait követően, Központunk az év első negyedében, új 

címre a 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. szám alá költözött. 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

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

jelzőrendszert működtet. 

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, az óvoda, a 

rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, egyházak, a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek. A jelzőrendszeri tagok intézményeinek képviselői többnyire részt vesznek a 

havonta megrendezésre kerülő Családvédelmi és Egészségnevelő koordinációs Bizottsági 

ülésen, a Központ új helyre való átköltözésével, intézményünkben tudjuk megvalósítani a 

havi megbeszéléseket.  

 

Az alapszolgáltatást igénybe vevők száma 2017-ben: 0 fő 

A Szolgálatnál megfordult régi kliens: 0 fő 

A Szolgálatnál megfordult új kliens: 0 fő 

A Szolgálatánál megfordult tanácsadott / egyszeri esetkezelés: 0 fő 

A krízisesetek száma: nem volt érintett gyermek a településről. 

 

A statisztikai adataink nem mutatnak kliensforgalmat a településen 2017-ben. A település 

Polgármesterével, a Hivatal dolgozóival, illetve a közintézmények vezetőivel, munkatársaival 

megfelelő együttműködés jött létre az évek folyamán, amely a 2017-es évben sem mutat 

változást. Jelzésekre nem került sor.  

Orfaluban olyan állandó, kis létszámú lakóközösség van, mely egyben megfelelő „biztonsági 

hálót” jelent a lakosok számára. Bármilyen problémáról volt szó, a településen élők maguk 

között, illetve a Polgármester Asszony közbenjárásával oldották meg a felmerülő problémás 

helyzeteket. Intézményünkig ezáltal egyetlen esetben sem jutott el kliens. 

 

 

Szentgotthárd, 2018. 03. 12.  

                                        

      Tisztelettel:                      Uhor Anita s.k. 

           intézményvezető 
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INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd  

Gasztony Település 

2017. évi tevékenységére vonatkozóan  

 

Az előző év strukturált, szakmai változásait követően, Központunk az év első negyedében, új 

címre a 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. szám alá költözött. 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

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

jelzőrendszert működtet. 

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, az óvoda, a 

rendőrség, a polgárőrség, egyházak, a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek. A 

jelzőrendszeri tagok intézményeinek képviselői többnyire részt vesznek a havonta 

megrendezésre kerülő Családvédelmi és Egészségnevelő koordinációs Bizottsági ülésen, a 

Központ új helyre való átköltözésével, intézményünkben tudjuk megvalósítani a havi 

megbeszéléseket.  

Az alapszolgáltatást igénybe vevők száma 2017-ben: 5 fő 

A Szolgálatnál megfordult régi kliens: 3 fő 

A Szolgálatnál megfordult új kliens: 2 fő 

A Szolgálatánál megfordult tanácsadott / egyszeri esetkezelés: 3 fő 

A krízisesetek száma: nem volt érintett gyermek a településről. 

A településen 3 helybeli lakos vette igénybe Intézményünk segítségét együttműködési 

megállapodás nélkül. Kliensünkkel önkormányzati jelzés által, lakhatási probléma miatt 

kerültünk kapcsolatba. Ezt megelőzően gyermekével kapcsolatosan is felvettük vele a 

kapcsolatot, mivel márciusig a kiskorú gyermekét gyermekjóléti alapellátás keretében 

gondoztuk. A helyi önkormányzattal folyamatos egyeztetésre került sor vele kapcsolatosan. 

Életvezetési tanácsadásban és több esetben ruhaadományban is részesült. Egészségügyi 

problémái miatt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egyszeri támogatását is igényeltük 

számára.  

Másik kliensünk családi problémákról számolt be. Sok konfliktusa van párja szüleivel. 

Életvezetési és higiénés problémákról számolt be velük kapcsolatosan. Ezek tükrében albérleti 

lehetőség felkutatásában kérte segítségünket. Ruha- és játékadománnyal is segítettük a 

családot. 

Veszélyeztetett kiskorút, illetve hátrányos helyzetű gyermeket a feltérképezés során nem 

nevezett meg az Óvoda. A településen gyermekjóléti alapellátás keretében 1 családot 

gondoztunk. A szülők közötti konfliktusos viszony tette indokolttá a gyermekkel és 

családjával történő folyamatos kapcsolattartást. Márciusban édesanya gyermekével 

Központunk illetékességi területén kívül eső városba költözött. Az illetékes Családsegítő 

Szolgálattal felvettük a kapcsolatot a gyermek további indokolt ráfigyelése érdekében. 

Családsegítés keretében 5 személlyel álltunk kapcsolatban együttműködési megállapodás 

keretében. Családi konfliktusok, lelki-mentális problémák és egészségügyi problémák 

egyaránt megmutatkoztak.  

 

 

Szentgotthárd, 2018. 03. 12.  

                                        

      Tisztelettel:                      Uhor Anita s.k. 

           intézményvezető 
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INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd  

Kétvölgy Település 

2017. évi tevékenységére vonatkozóan  

 

Az előző év strukturált, szakmai változásait követően, Központunk az év első negyedében, új 

címre a 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. szám alá költözött. 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

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

jelzőrendszert működtet. 

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, az óvoda, a 

rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, egyházak, a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek. A jelzőrendszeri tagok intézményeinek képviselői többnyire részt vesznek a 

havonta megrendezésre kerülő Családvédelmi és Egészségnevelő koordinációs Bizottsági 

ülésen, a Központ új helyre való átköltözésével, intézményünkben tudjuk megvalósítani a 

havi megbeszéléseket.  

 

Az alapszolgáltatást igénybe vevők száma 2017-ben: 1fő 

A Szolgálatnál megfordult régi kliens: 1 fő 

A Szolgálatnál megfordult új kliens: 0 fő 

A Szolgálatánál megfordult tanácsadott / egyszeri esetkezelés: 0 fő 

A krízisesetek száma: nem volt érintett gyermek a településről. 

 

Veszélyeztetett kiskorút, illetve hátrányos helyzetű gyermeket a feltérképezés során nem 

neveztek meg az intézmények. A településen gyermekjóléti alapellátás keretében nem 

gondoztunk családot. 

Családsegítés keretében 1 személlyel álltunk kapcsolatban együttműködési megállapodás 

keretében. Esetében a segítő beszélgetés volt a hangsúlyos elem. Egyedül él Kétvölgy 

településen. Az egyedüllét okozta hátrányok enyhítésére törekszünk esetében. A helyi 

lakóközösség támogatását teljes mértékben élvezi, ügyintézésekben is a rendelkezésére állnak. 

Az Önkormányzat minden esetben érzékenyen reagált az általunk jelzett, támogatásra szoruló 

személy élethelyzetére, hozzásegítette az egyén, illetve család élethelyzetének jobbá tételét. 

Szakmai egyeztetésekre is sor került szükség esetén. 

 

Szentgotthárd, 2018. 03. 12.  

                                        

      Tisztelettel:                      Uhor Anita s.k. 

           intézményvezető 
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INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd  

Rönök Település 

2017. évi tevékenységére vonatkozóan  

 

Az előző év strukturált, szakmai változásait követően, Központunk az év első negyedében, új 

címre a 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. szám alá költözött. 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

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

jelzőrendszert működtet. 

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, az óvoda, a 

rendőrség, a polgárőrség, egyházak, a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek. A 

jelzőrendszeri tagok intézményeinek képviselői többnyire részt vesznek a havonta 

megrendezésre kerülő Családvédelmi és Egészségnevelő koordinációs Bizottsági ülésen, a 

Központ új helyre való átköltözésével, intézményünkben tudjuk megvalósítani a havi 

megbeszéléseket.  

Az alapszolgáltatást igénybe vevők száma 2017-ben: 8 fő 

A Szolgálatnál megfordult régi kliens: 6 fő 

A Szolgálatnál megfordult új kliens: 5 fő 

A Szolgálatánál megfordult tanácsadott / egyszeri esetkezelés: 10 fő 

A krízisesetek száma: nem volt érintett gyermek a településről. 

Rönök településen 7 helybeli lakos vette igénybe Intézményünk segítségét együttműködési 

megállapodás nélkül. Több esetben a helyi önkormányzattal egyeztetésre került sor. Egyik 

tanácsadott kliensünknél a munkahelyének elvesztése, és a családi, kapcsolati problémák 

jelentettek megoldásra váró feladatot. Egy másik kliensünk ingatlannal kapcsolatos jogi 

kérdésben kereste meg Intézményünket. Központunk speciális szolgáltatásának keretében 

több alkalommal vette igénybe a jogi tanácsadásunkat, mely során szakszerű jogi segítséget 

kapott. 

A hivatalos ügyintézések során a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egyszeri támogatási 

kérelmét, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmet adtuk be 

a legtöbbször. Az egyszeri támogatást kérelmezők kivétel nélkül pozitív elbírálásban 

részesültek, és egyszeri pénzbeli támogatást kaptak, mely hozzájárult a szükséges 

gyógyszereik költségeinek enyhítésére. Volt példa arra is több esetben, hogy az egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultság méltányossági fizetését kellett kérelmezni. Ebben a települési 

ügysegéd több alkalommal nyújtott segítséget. 

 

A helyi óvoda 2 hátrányos helyzetű gyermeket nevezett meg a feltérképezés során, mely 

alapjául egészségügyi okot nevesítettek meg. Az Óvoda nem tartotta indokoltnak a 

családgondozást. 

Gyermekjóléti alapellátás keretében 1 kiskorúval és családjával álltunk kapcsolatban. 

Rendszeres családlátogatások és óvodalátogatások valósultak meg. A családot folyamatosan 

támogattuk ruha- és játékadománnyal. Ügyintézésekben történő segítségnyújtásra, illetve 

segítő beszélgetésekre, továbbá gyermekneveléssel kapcsolatos tanácsadásra került sor. A 

tavalyi évben a gyermek szakorvosi kivizsgálása is előtérbe került, mely során a területileg 

illetékes védőnő segített időpontot kérni a vizsgálatra. A szülők közötti kapcsolat megfelelő 

volt, jóval kiegyensúlyozottabbak voltak. Év végén a család átköltözött a szomszédos 

településre, de a kapcsolattartás ezt követően is folyamatos volt. A költözést követően rövid 

időn belül a szülők összevesztek, édesapa visszament a szülői házba, édesanya pedig 

megfogalmazta, hogy nem szeretne férjével a továbbiakban együtt élni. A családot 

felkerestük, megbizonyosodtunk arról, hogy a gyermekek ellátása, gondozása megfelelő, és 

kértem, hogy nyugodt körülmények között beszéljék meg a felgyülemlett problémáikat. 
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Beszélgetésünket követően édesapa ismét visszaköltözött családjához, és munkahelyet is 

váltott. Az édesapa testvére sokat tartózkodik náluk, jó kapcsolatot ápol velük. 

Családsegítés keretében 7 helybeli lakossal és családjaikkal álltunk kapcsolatban 

együttműködési megállapodás keretében. A megállapodás önkéntes alapon kötődik, melyet fél 

évente felülvizsgálnak a kollégák, annak érdekében, hogy összegzést kapjanak annak 

érdekében, hogy a cselekvési tervben megfogalmazott feladatok mennyire bizonyultak 

hatékonynak, a kialakult élethelyzet megoldására. A segítő beszélgetések és az 

ügyintézésekben való segítségnyújtás volt többségben.  

Klienseink körében a főbb problémák közé tartozott: a tartós munkanélküliség, a megélhetési 

problémák, az egészségügyi problémák, illetve a lelki-mentális problémák. Több esetben a 

közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézésekre, és információnyújtásokra került sor.  

Munkahelyek keresésében szintén segítséget nyújtottunk, álláslehetőségekről, hirdetésekről 

való tájékoztatás által, valamint önéletrajzok készítésével és nyomtatott formában történő 

sokszorosításával. Több kliensünk esetében tapasztalható, hogy nehezítő tényező az 

informatikai eszközök és az internet hiánya. 

 

Szentgotthárd, 2018. 03. 12.  

                                        

      Tisztelettel:                

       Uhor Anita s.k. 

                  intézményvezető 
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INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd  

Szakonyfalu Település 

2017. évi tevékenységére vonatkozóan   

 

Az előző év strukturált, szakmai változásait követően, Központunk az év első negyedében, új 

címre a 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. szám alá költözött. 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

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

jelzőrendszert működtet. 

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, az óvoda, a 

rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, egyházak, a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek. A jelzőrendszeri tagok intézményeinek képviselői többnyire részt vesznek a 

havonta megrendezésre kerülő Családvédelmi és Egészségnevelő koordinációs Bizottsági 

ülésen, a Központ új helyre való átköltözésével, intézményünkben tudjuk megvalósítani a 

havi megbeszéléseket.  

Az alapszolgáltatást igénybe vevők száma 2017-ben: 7 fő 

A Szolgálatnál megfordult régi kliens: 7 fő 

A Szolgálatnál megfordult új kliens: 5 fő 

A Szolgálatánál megfordult tanácsadott / egyszeri esetkezelés: 6 fő 

A krízisesetek száma: 3 érintett gyermek volt a településről. A családban párkapcsolati 

probléma miatt alakult ki egy komoly krízishelyzet, mely során távoltartás is elrendelésre 

került. A területileg illetékes családsegítő szakember jelzéssel élt a Központ esetmenedzsere 

felé, mivel alapszolgáltatás keretében nem lehetett a kiskorúak veszélyeztetettségét 

megszüntetni. A kialakult krízishelyzet miatt esetkonferencia, illetve esetmegbeszélés 

megtartására is sor került. A Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal 

Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya a kialakult helyzetre tekintettel 

a védelembe vétel elrendelése mellett döntött, mely során a Központ indokoltnak látta a 

családsegítő szakember bevonását is, aki így alapellátás keretében ismét gondozza a családot, 

folyamatos kapcsolatot tart velük, mindeközben folyamatosan konzultál az esetmenedzserrel. 

Ebben a folyamatban a jelzőrendszeri tagok aktívak és együttműködőek voltak, folyamatos 

tájékoztatást kaptunk szóban és írásban egyaránt. A teljes körű segítségnyújtás érdekében 

Intézményünk egyik speciális szolgáltatását, a jogi tanácsadást is igénybe vette kliensünk, 

mely során a lehetséges jogi lépésekről kapott szakszerű tájékoztatást. A család több esetben 

részesült ruha és játékadományban. 

Szakonyfalu településen 6 helybeli lakos vette igénybe alkalmi jelleggel Intézményünk 

segítségét együttműködési megállapodás nélkül. Ezek konkrét ügyintézéseket jelentettek, 

azonban nem igényelte a tartós, folyamatos megsegítést, ráfigyelést. Egészségügyi probléma 

miatt fordultak hozzánk. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem 

benyújtására került sor több esetben, továbbá a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

egyszeri támogatásának igénylését indítottuk el. Anyagi nehézségek miatt több esetben 

fordultunk az Önkormányzathoz települési támogatás iránti kérelem benyújtása végett. Az 

Önkormányzat minden esetben a kérelem pozitív irányú elbírálásának adott helyt. 

 

 

 Szentgotthárd, 2018. 03. 12.  
                                        

                                                      Tisztelettel:                       

                                                              Uhor Anita s.k. 
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INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

Csörötnek Település 

2017. évi tevékenységére vonatkozóan   

 

Az előző év strukturált, 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. 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

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

jelzőrendszert működtet. 

 

Az év során a területileg illetékes védőnővel gördülékeny és megfelelő volt az 

együttműködés, havi szinten személyes konzultációkra is sor került. A bekért tájékoztatókat a 

magas esetszám ellenére minden esetben megküldték. Ha problémát észlelt jelezte felénk. Az 

év során 2 esetben élt jelzéssel a területen lévő védőnő. 

A házi – és gyermekorvost indokolt esetben, kerestem fel. A gyermekorvos az év folyamán 3 

csörötneki lakos ügyében élt jelzéssel a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

Intézménye felé. A gondozási – nevelési tervek nagy részébe belefogalmaztuk, melyeket 

közösen mindig átbeszéltünk.  

A Szentgotthárd és Térsége Magyarlak – Csörötnek Általános Iskola 

intézményvezetőjének és az ifjúságvédelmi felelős személyében 2017-es évben változás 

következett be, viszont a jó kapcsolat és együttműködés továbbra is töretlen volt. Ez 

ugyancsak amiatt volt indokolt, mert Csörötnek tekintetében magas esetszámmal dolgoztunk. 

A kialakított kapcsolatnak köszönhetően az intézmény a bekért pedagógiai jellemzéseket 

határidőre megküldte, az ifjúságvédelmi felelős a gondozási – nevelési tervekben foglalt 

feladatait teljesítette. Amennyiben az iskolába járó akár gondozott, akár a Központunk 

látókörébe még be nem került gyermek ügyében problémát észleltek, jelzéssel éltek 

Intézményünk felé Az iskolába legalább havi gyakoriságú intézménylátogatás valósult meg a 

részünkről, azonban előfordult, hogy szorosabb találkozás volt indokolt. Ezen alkalmakkor az 

érintett gyermekek osztályfőnökeivel is tudott a családsegítő beszélni. Az iskola összesen 4 

veszélyeztetett gyermeket (ebből 3 gyermek csörötneki), 1 hátrányos helyzetű gyermeket és 

13 halmozottan hátrányos helyzetű (9 csörötneki) gyermeket jelölt meg a feltérképezés során. 

A SZEOB Csillagvirág Tagóvodával az év folyamán négy gondozott gyermek, ezen felül 

egyszeri esetkezelések ügyében valósult meg együttműködés. Az óvodavezetővel a havi 

gyakoriságú óvodalátogatás alkalmával kerültek megbeszélésre a gondozási esetek. A nevelési 

intézmény a bekért óvodai jellemzéseket határidőre megküldte. Az együttműködés és a 

kommunikáció a két intézmény között továbbra is magas színvonalú volt. Az 

intézményvezető segítségére mindig lehetett számítani a közös ügyekben. Minden esetben 

lehetőséget adott arra, hogy az óvoda berkein belül is találkozhassunk az intézmény által 

gondozott gyermekekkel. Az óvoda 4 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket jelölt meg a 

településen a feltérképezés során, 2 hátrányos helyzetű, továbbá 8 veszélyeztetett gyermeket 

jeleztek. 

A település szociális ügyintézőjével, az előző évekhez hasonlóan pozitív együttműködés 

valósult meg, többek között ellátásokkal kapcsolatban kért a családsegítő tájékoztatást, 

segítséget. Emellett a gondozásban lévő családok tekintetében az ellátások lejártának 

határidejéről egyeztettünk, így időben meg tudott valósulni az újraigénylés. 
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A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás tapasztalatai 2017-ben Csörötnek településen: 
 

Fogadóórák rendje: 
Minden páratlan hét –  hétfő: 08.00-10.00 óráig 

 

 

Az alapszolgáltatás 2017-es statisztikai adatai Csörötneken: 

 

Az alapszolgáltatást igénybe vevők száma 2017-ben: 30 fő 

A Szolgálatnál megfordult régi kliens: 27 fő 

A Szolgálatnál megfordult új kliens: 3 fő 

A Szolgálatánál megfordult tanácsadott / egyszeri esetkezelés: 25 fő 

 

A település ellátotti körének összetétele életkorilag a következőképpen alakult: 0-2 éves 

korosztály: 1 fő, 3-5 éves korosztály: 1 fő, 6 – 13 éves kor: 5 fő, 14 – 17 éves kor: 7, 18 – 24 

kor: 4 fő,  25-34 éves kor: 8 fő, 35-49 éveskor: 22 fő, 50-61 éves kor:5 fő, 62 éves és idősebb: 

2 fő. A nemek szerinti megoszlásban a nők voltak többen.  

 

A hozzánk fordulók gazdasági aktivitását tekintve a kliensek körében van foglalkoztatott, 

munkanélküli, inaktív és eltartott is. Az iskolai végzettséget tekintve volt 8 általános iskolai, 

illetve az alatti, továbbá befejezett szakmunkás, szakiskolai végzettség is.  

Központunk számszerűsítve 39 családdal állt kapcsolatban (ebből 17 együttműködéses) a 

településen. A családi összetétel tekintetében egyedül élővel, gyermeket nevelő, illetve 

gyermeket nem nevelő családdal is kapcsolatban álltunk.  

A kliensek megfogalmazott problémái között megjelentek az anyagi jellegű, 

gyermeknevelési egészségi, lelki mentális és életviteli, családi-kapcsolati konfliktus, de az 

információhiány is megjelent. Az esetek többségében több probléma együttes előfordulása 

jellemző. A halmozott problémákkal hozzánk forduló kliensek problémáinak kezelése időben 

elhúzódó, hosszan tartó családgondozást igényel. Fontos a folyamatos ráfigyelés klienseinkre. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2018. 03. 12.  

                                        

      Tisztelettel:                      Uhor Anita s.k. 
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INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd  

Kondorfa Település 

2017. évi tevékenységére vonatkozóan  

 

Az előző év strukturált, 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. 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

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

jelzőrendszert működtet. 

 

Az év során a területileg illetékes védőnővel és a háziorvossal gördülékeny és megfelelő 

volt az együttműködés. A bekért tájékoztatókat a minden esetben megküldték. Ha problémát 

észleltek jelezték felénk.  

 

A település szociális ügyintézőjével, az előző évekhez hasonlóan pozitív együttműködés 

valósult meg, többek között ellátásokkal kapcsolatban kért a családsegítő tájékoztatást, 

segítséget. Emellett a gondozásban lévő családok tekintetében az ellátások lejártának 

határidejéről egyeztettünk, így időben meg tudott valósulni az újraigénylés.  

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás tapasztalatai 2017-ben Kondorfa településen: 
 

Fogadóórák rendje: 
Minden páratlan hét – csütörtök: 8.00 – 9.00 óráig 

 

A családsegítés 2017-es statisztikai adatai Kondorfán: 
Az alapszolgáltatást igénybe vevők száma 2017-ben: 3 fő 

A Szolgálatnál megfordult régi kliens: 3 fő 

A Szolgálatnál megfordult új kliens: 7 fő 

A Szolgálatánál megfordult tanácsadott / egyszeri esetkezelés: 7 fő 

 

A település ellátotti körének összetétele életkorilag a következőképpen alakult: 6 – 13 éves 

kor: 2 fő, 14 – 17 éves kor: 1 fő, 35-49 éveskor: 4 fő, 50 – 61 éves kor: 1 fő, 62 éves és 

idősebb: 2 fő. A nemek szerinti megoszlásban a nők voltak többen.  

A hozzánk fordulók gazdasági aktivitását tekintve a kliensek inaktív nyugdíjas, 

foglalkoztatott, illetve 14 év alatti személy közül kerültek ki, míg az iskolai végzettséget 

tekintve volt 8 általános iskolai, illetve az alatti.A családi összetétel tekintetében az egyedül 

élővel, és több gyermeket nevelő családdal is kapcsolatban álltunk.  

A kliensek megfogalmazott problémái között megjelent a gyermeknevelés-, 

magatartászavar-, anyagi, ügyintézés jellegű, életviteli, egészségügyi problémák, továbbá 

idős elhelyezésben való közreműködés. Az esetek többségében több probléma együttes 

előfordulása jellemző. A halmozott problémákkal hozzánk forduló kliensek problémáinak 

kezelése időben elhúzódó, hosszan tartó családgondozást igényel. 

Szentgotthárd, 2018. 03. 12.  
                                        
      Tisztelettel:                      Uhor Anita s.k. 

           intézményvezető 
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INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd  

Magyarlak Település 

2017. évi tevékenységére vonatkozóan  

 

Az előző év strukturált, 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. 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

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

jelzőrendszert működtet. 

 

Az év során a területileg illetékes védőnővel gördülékeny és megfelelő volt az 

együttműködés, havi szinten személyes konzultációkra is sor került. A bekért tájékoztatókat a 

magas esetszám ellenére minden esetben megküldték. Ha problémát észlelt jelezte felénk. Az 

év során 1 esetben élt jelzéssel a területen lévő védőnő. 

A házi – és gyermekorvost indokolt esetben, kerestük fel. A gyermekorvos az év folyamán 2 

magyarlaki lakos ügyében élt jelzéssel a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

Intézménye felé. A gondozási – nevelési tervek nagy részébe belefogalmaztuk, melyeket 

közösen mindig átbeszéltünk.  

A Szentgotthárd és Térsége Magyarlak – Csörötnek Általános Iskola 

intézményvezetőjének és az ifjúságvédelmi felelős személyében 2017-es évben változás 

következett be, viszont a jó kapcsolat és együttműködés továbbra is töretlen volt. A kialakított 

kapcsolatnak köszönhetően az intézmény a bekért pedagógiai jellemzéseket határidőre 

megküldte, az ifjúságvédelmi felelős a gondozási – nevelési tervekben foglalt feladatait 

teljesítette. Amennyiben az iskolába járó akár gondozott, akár a Központunk látókörébe még 

be nem került gyermek ügyében problémát észleltek, jelzéssel éltek Intézményünk felé Az 

iskolába legalább havi gyakoriságú intézménylátogatás valósult meg a részünkről, azonban 

előfordult, hogy szorosabb találkozás volt indokolt. Ezen alkalmakkor az érintett gyermekek 

osztályfőnökeivel is tudott a családsegítő beszélni. Az iskola összesen 4 veszélyeztetett 

gyermeket (ebből 3 gyermek csörötneki – 1 magyarlaki), 1 hátrányos helyzetű gyermeket és 

13 halmozottan hátrányos helyzetű (9 csörötneki – 4 magyarlaki) gyermeket jelölt meg a 

feltérképezés során. 

A SZEOB Micimackó Tagóvodával közös gondozási esetünk nem volt az év folyamán, 

ennek ellenére az óvodavezetőt (aki egyben a gyermekvédelmi felelős is az intézményben) 

két- három havi gyakorisággal felkerestük és érdeklődtem az óvodába járó gyermekekkel 

kapcsolatban arról, hogy tapasztalnak-e valakinél olyan jellegű nehézséget, melyben a 

Szolgálat esetleg tudna segíteni. A feltérképezés során veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 

gyermeket nem jeleztek.  

A település szociális ügyintézőjével, az előző évekhez hasonlóan pozitív együttműködés 

valósult meg, többek között ellátásokkal kapcsolatban kért a családsegítő tájékoztatást, 

segítséget. Emellett a gondozásban lévő családok tekintetében az ellátások lejártának 

határidejéről egyeztettünk, így időben meg tudott valósulni az újraigénylés. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás tapasztalatai 2017-ben Magyarlak településen: 
 

 

Fogadóórák rendje: 
 

Minden páratlan hét – hétfő: 12.00 – 14.00 óráig 
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A családsegítés 2017-es statisztikai adatai Magyarlak: 
 

Az alapszolgáltatást igénybe vevők száma 2017-ben: 11 fő 

A Szolgálatnál megfordult régi kliens: 7 fő 

A Szolgálatnál megfordult új kliens: 4 fő 

A Szolgálatánál megfordult tanácsadott / egyszeri esetkezelés: 6 fő 

 

A település ellátotti körének összetétele életkorilag a következőképpen alakult: 0-2 éves 

korosztály: 2 fő, 3 – 5 éves kor: 1 fő, 6 – 13 éves kor: 3 fő, 14 – 17 éves kor: 3, 18 – 24 kor: 2 

fő, 25-34 éves kor: 5 fő, 35-49 éveskor: 4 fő, 50-61 éves kor: 1 fő. A nemek szerinti 

megoszlásban a nők voltak többen.  

 

A hozzánk fordulók gazdasági aktivitását tekintve a kliensek körében van foglalkoztatott, 

munkanélküli, inaktív és eltartott is. Az iskolai végzettséget tekintve volt 8 általános iskolai, 

illetve az alatti, továbbá befejezett szakmunkás, szakiskolai végzettség is.  

Intézményünk számszerűsítve 6 családdal állt kapcsolatban a településen. A családi összetétel 

tekintetében egyedül élővel, gyermeket nevelő, illetve gyermeket nem nevelő családdal is 

kapcsolatban álltunk.  

A kliensek megfogalmazott problémái között megjelent a szenvedélybetegség, az 

elhanyagolás-, gyermeknevelés-, magatartászavar-, anyagi, ügyintézés jellegű, életviteli, 

családi-kapcsolati konfliktus. Az esetek többségében több probléma együttes előfordulása 

jellemző. A halmozott problémákkal hozzánk forduló kliensek problémáinak kezelése időben 

elhúzódó, hosszan tartó családgondozást igényel. Fontos a folyamatos ráfigyelés klienseinkre. 

 

 

Szentgotthárd, 2018. 03. 12.  
                                        
      
 
   Tisztelettel:                     

                                                    Uhor Anita s.k. 

                  intézményvezető 
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INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd  

Nemesmedves Település 

2017. évi tevékenységére vonatkozóan  

 

Az előző év strukturált, 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. 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

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

jelzőrendszert működtet. 

 

Az év során a területileg illetékes védőnővel és háziorvossal gördülékeny és megfelelő volt 

az együttműködés, az év során több személyes konzultációra is sor került. A településen élő 

gyermekekkel kapcsolatban nem éltek jelzéssel az elmúlt évben.  

 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd alapszolgáltatásra vonatkozó 

tapasztalatai 2017- ben Nemesmedvesen 
 

Fogadóórák rendje:  

A Vasszentmihályi Önkormányzati Hivatalban tartott fogadóórák keretében tartottunk 

elsősorban kapcsolatot Nemesmedves településsel, ahol a technikai lehetőség (telefon, 

internet) adott volt. 

 

 

A családsegítés 2017- es statisztikai adatai Nemesmedvesen: 

 

A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma Nemesmedvesen 2017- ben:- fő 

A Szolgálatnál megfordult régi kliens: - fő 

A Szolgálatnál megfordult új kliens: - fő  

A Szolgálat forgalma Nemesmedvesen 2017-ben : - 

A Szolgálatánál megfordult tanácsadott / egyszeri esetkezelés:- fő 

 

 

A település mivel kevés lakos számú jól látható, hogy olyan állandó lakóközösség van, mely 

egyben megfelelő „biztonsági hálót” jelent a lakosok számára. Bármilyen problémáról volt 

szó, a településen élők maguk között, illetve a Polgármester Úr és a Hivatali Dolgozók 

közbenjárásával oldották meg a felmerülő problémás helyzeteket.  

 

 

Szentgotthárd, 2018. 03. 12.  
                                        
      Tisztelettel:                      Uhor Anita s.k. 

           intézményvezető 
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INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd  

Rábagyarmat Település 

2017. évi tevékenységére vonatkozóan  

 

Az előző év strukturált, 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. 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

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

jelzőrendszert működtet. 

 

Az év során a területileg illetékes védőnővel gördülékeny és megfelelő volt az 

együttműködés, havi szinten személyes konzultációkra is sor került. A bekért tájékoztatókat a 

magas esetszám ellenére minden esetben megküldték. Ha problémát észlelt jelezte felénk. Az 

év során nem élt jelzéssel a területen lévő védőnő. 

A házi – és gyermekorvost indokolt esetben, kerestem fel. A gyermekorvos az év folyamán 

két rábagyarmati lakos ügyében élt jelzéssel (ebből 1 kiskorú) a Család- és Gyermekjóléti 

Központ Szentgotthárd Intézménye felé. A gondozási – nevelési tervek nagy részébe 

belefogalmaztuk, melyeket közösen mindig átbeszéltünk.  

A Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János Általános Iskolájának 1-4 Évfolyamos 

Általános Iskolája intézményvezetőjével, aki egyben az intézmény ifjúságvédelmi felelőse 

is, szoros kapcsolat valósult meg az év folyamán az alapellátott gyermekek ügyében A 

kialakított kapcsolatnak köszönhetően az intézmény a bekért pedagógiai jellemzéseket 

határidőre megküldte ( ezek magas száma ellenére), az ifjúságvédelmi felelős a gondozási – 

nevelési tervekben foglalt feladatait teljesítette. Amennyiben az iskolába járó akár gondozott, 

akár a Központunk látókörébe még be nem került gyermek ügyében problémát észleltek, 

jelzéssel éltek Intézményünk felé Az iskolába legalább 2-3 havi gyakoriságú 

intézménylátogatás valósult meg a részünkről.  

A Rábagyarmati Manó Óvodával két közös gondozási esetünk volt az év folyamán, mely 

miatt az óvodavezetőt (aki egyben a gyermekvédelmi felelős is az intézményben) egy - két 

havi gyakorisággal felkerestük és érdeklődtünk a gyermekekkel kapcsolatban arról, hogy 

tapasztalnak-e olyan jellegű nehézséget, melyben a Szolgálat esetleg tudna segíteni. A bekért 

tájékoztatókat minden esetben időre megküldték.  

 

A település ügyintézőjével, aki személyében az év során változás következett be, az előző 

évekhez hasonlóan pozitív együttműködés valósult meg, többek között ellátásokkal 

kapcsolatban kért a családsegítő tájékoztatást, segítséget. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás tapasztalatai 2017-ben Rábagyarmat 

településen: 
 

Fogadóórák rendje: 
Minden páratlan hét – szerda: 8.00 – 9.00 óráig 

 

A családsegítés 2017-es statisztikai adatai Rábagyarmaton: 
Az alapszolgáltatást igénybe vevők száma 2017-ben: 4 fő 

A Szolgálatnál megfordult régi kliens: 1 fő 

A Szolgálatnál megfordult új kliens: 3 fő 

A Szolgálatánál megfordult tanácsadott / egyszeri esetkezelés: 1 fő 
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A település ellátotti körének összetétele életkorilag a következőképpen alakult: 3 – 5 éves kor: 

1, 18-24 éves kor: 1 fő, 62 éves és idősebb: 2 fő. A nemek szerinti megoszlásban egyformán 

voltak a férfiak és a nők. 

 

A hozzánk fordulók gazdasági aktivitását tekintve a kliensek inaktív nyugdíjas, 

foglalkoztatott, illetve 14 év alatti személy közül kerültek ki, míg az iskolai végzettséget 

tekintve volt 8 általános iskolai, illetve szakmunkás végzettség. 

A családi összetétel tekintetében az egyedül élővel, és több gyermeket nevelő családdal is 

kapcsolatban álltunk.  

A kliensek megfogalmazott problémái között megjelent a szenvedélybetegség,  

gyermeknevelés-, anyagi, ügyintézés jellegű, továbbá életviteli, családi-kapcsolati 

konfliktus. Az esetek többségében több probléma együttes előfordulása jellemző. A 

halmozott problémákkal hozzánk forduló kliensek problémáinak kezelése időben elhúzódó, 

hosszan tartó családgondozást igényel. 

 

Szentgotthárd, 2018. 03. 12.  
                                        
      Tisztelettel:                      

 Uhor Anita s.k. 

           intézményvezető 
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INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd  

Rátót Település 

2017. évi tevékenységére vonatkozóan  

 

Az előző év strukturált, 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. 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

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

jelzőrendszert működtet. 

 

Az év során a területileg illetékes védőnővel gördülékeny és megfelelő volt az 

együttműködés, az év során több személyes konzultációra is sor került. A bekért 

tájékoztatókat  minden esetben megküldték. Ha problémát észlelt jelezte felénk.  

 

A település szociális ügyintézőjével, az előző évekhez hasonlóan pozitív együttműködés 

valósult meg, többek között ellátásokkal kapcsolatban kért a családsegítő tájékoztatást, 

segítséget.  

 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás tapasztalatai 2017-ben Rátót településen: 
 

Fogadóórák rendje: 
Minden páratlan hét – szerda: 9.00 – 10.00 óráig 

 

A családsegítés 2017-es statisztikai adatai Rátóton: 

 

Az alapszolgáltatást igénybe vevők száma 2017-ben: 4 fő 

A Szolgálatnál megfordult régi kliens: 4 fő 

A Szolgálatnál megfordult új kliens: 0 fő 

A Szolgálatánál megfordult tanácsadott / egyszeri esetkezelés: 1 fő 

 

A település ellátotti körének összetétele életkorilag a következőképpen alakult:3-5 éves kor: 1 

fő, 6 – 13 éves kor: 1 fő, 25-34 éves kor: 1 fő, 50 – 61 éves kor: 1 fő. A nemek szerinti 

megoszlásban a nők voltak többen.  

 

A hozzánk fordulók gazdasági aktivitását tekintve a kliensek inaktív, illetve 14 év alatti 

személyek közül kerültek ki, míg az iskolai végzettséget tekintve volt 8 általános iskolai, 

illetve az alatti. 

A családi összetétel tekintetében az egyedül élővel, és több gyermeket nevelő családdal is 

kapcsolatban álltunk.  

A kliensek megfogalmazott problémái között megjelent az elhanyagolás-, gyermeknevelés-,  

anyagi, ügyintézés jellegű, életviteli, családi-kapcsolati konfliktus. Az esetek többségében 

több probléma együttes előfordulása jellemző. A halmozott problémákkal hozzánk forduló 

kliensek problémáinak kezelése időben elhúzódó, hosszan tartó családgondozást igényel. 

Szentgotthárd, 2018. 03. 12.  
                                        
      Tisztelettel:                      Uhor Anita s.k. 

           intézményvezető 
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INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd  

Vasszentmihály Település 

2017. évi tevékenységére vonatkozóan  

 

Az előző év strukturált, 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. 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

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

jelzőrendszert működtet. 

Az év során a területileg illetékes védőnővel gördülékeny és megfelelő volt az 

együttműködés, az év során több személyes konzultációra is sor került. A bekért 

tájékoztatókat a magas esetszám ellenére minden esetben megküldték. Ha problémát észlelt 

jelezte felénk.  

A település szociális ügyintézőjével, az előző évekhez hasonlóan pozitív együttműködés 

valósult meg, többek között ellátásokkal kapcsolatban kért a családsegítő tájékoztatást, 

segítséget. Emellett a gondozásban lévő családok tekintetében az ellátások lejártának 

határidejéről egyeztettünk, így időben meg tudott valósulni az újraigénylés.  

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás tapasztalatai 2017-ben Vasszentmihály 

településen: 
 

Fogadóórák rendje: 
Minden páratlan hét – hétfő: 10.00 – 12.00 óráig 

 

A családsegítés 2017-es statisztikai adatai Vasszentmihályon: 
Az alapszolgáltatást igénybe vevők száma 2017-ben: 1 fő 

A Szolgálatnál megfordult régi kliens: 1 fő 

A Szolgálatnál megfordult új kliens: 2 fő 

A Szolgálatánál megfordult tanácsadott / egyszeri esetkezelés: 2 fő 

 

A település ellátotti körének összetétele életkorilag a következőképpen alakult: 14 – 17 éves 

kor: 1, 35-49 éveskor: 1 fő, 62 éves és idősebb: 1 fő. A nemek szerinti megoszlásban a férfiak 

voltak többen.  

A hozzánk fordulók gazdasági aktivitását tekintve a kliensek inaktív nyugdíjas, 

foglalkoztatott, illetve 14 év alatti személy közül kerültek ki, míg az iskolai végzettséget 

tekintve volt 8 általános iskolai, illetve az alatti. 

A családi összetétel tekintetében az egyedül élővel, és több gyermeket nevelő családdal is 

kapcsolatban álltunk.  

A kliensek megfogalmazott problémái között megjelent a szenvedélybetegség, az 

elhanyagolás-, gyermeknevelés-, magatartászavar-, anyagi, ügyintézés jellegű, életviteli, 

családi-kapcsolati konfliktus, továbbá igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos 

problémák. Az esetek többségében több probléma együttes előfordulása jellemző. A 

halmozott problémákkal hozzánk forduló kliensek problémáinak kezelése időben elhúzódó, 

hosszan tartó családgondozást igényel. 

 

Szentgotthárd, 2018. 03. 12.     
                                     

      Tisztelettel:                      Uhor Anita s.k. 

           intézményvezető 
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Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ( szociális) ellátások 2018.  

            évi díjai 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanács 2018. március 28-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

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

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

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

Gondozási Központ Szentgotthárd vezetője a Szt. 115. § (1) és (8) bek. alapján 2018. évre az  

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

 

I. A TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSA: 

 

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

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

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

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

(szeptember hónap).  A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (továbbiakban Szt.) 114 § -116.§ és a 63. § (10)-(11)  alapján kerül meghatározásra az 

intézményi térítési díj. 

 

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

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

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

önköltséget. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként 

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

szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

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

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

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

önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, 

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

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

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

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

a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.) 

 

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

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

segítségnyújtás területén a szociális segítés intézményi térítési díját és személyi gondozás 

intézményi térítési díját is meg kell határozni. 
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Tájékoztatásul: a 2018. évi központi költségvetés az alábbiak szerint határozza meg a 

feladatalapú állami támogatások összegét szolgáltatásonként:  

 

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS FAJLAGOS ÖSSZEG/FŐ 

 

Idősek nappali ellátása 109.000.-Ft/fő  - 40 főre igényelt – 4. 360.000.-Ft 

Szociális étkeztetés 55.360.-Ft/fő – 70 főre igényelt -9.411.200.-Ft 

Házi segítségnyújtás 

- személyi gondozás 

- szociális segítés 

 

429.000.-/Ft/fő – 50 fő igényelt 21.450.000.-Ft 

25.000.-Ft/fő  - 6 fő igényelt 150.000.-Ft 

 

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

(normatív támogatás), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2018. december 31-ig 

várhatóan lesz finanszírozási szerződés az elmúlt évekhez hasonlóan. 

 

Tájékoztatásképpen: a tavalyi (2017.) évben a Gondozási Központ Szentgotthárd intézménye 

által nyújtott szolgáltatások fenntartása az alábbi hozzájárulást igényelte a fenntartótól: 

 

SZOLGÁLTATÁS FENNTARTÓ (ÖNKORMÁNYZATI 

TÁRSULÁS) HOZZÁJÁRULÁSA 2017. ÉVBEN 

A SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDTETÉSÉHEZ 

 

szociális étkeztetés 20.064.540.-Ft 

házi segítségnyújtás 52.063.780.-Ft 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 9.762.223.-Ft 

támogató szolgálat 16.378.381.-Ft 

közösségi pszichiátriai ellátás 10.060.123.-Ft 

idősek klubja (nappali szociális ellátás) 50.128.254.-Ft 

 

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

személyi térítési díjat.  

 

II. A 2018. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 

 

A 2018. évi térítési díjakra az intézmény által tett javaslatoknál olyan összegek 

meghatározására törekedtek, amelyek a jogszabályi előírások szerint ugyan figyelembe veszik 

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

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

egyes szolgáltatásokra kötött finanszírozási megállapodásokban vállalt feladatmutatók 

teljesülése szempontjából sem mellékesen.   

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

szociálisan rászorultak által fizetendő intézményi térítési díjak alakulását az alábbi táblázat 

tartalmazza:
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SZOLGÁLTATÁS 2013. 2014.  2015.  2016.  2017.évre  2018.évre 

javasolt 

Emelés 

mértéke 

Étkeztetés szállítás nélkül 540,- 

Ft/adag 

570,-

Ft/adag 

600.-

Ft/adag 
620.- 

Ft/adag 

640.-

Ft/adag 

660.-

Ft/adag 

3,1% 

szállítással 640,- 

Ft/adag 

680,-

Ft/adag 

720.-

Ft/adag 
750.- 

Ft/adag 

780.-

Ft/adag 

810.-

Ft/adag 

3,85% 

Házi segítségnyújtás 

- személyi gondozás 

900,- 

Ft/óra 

950,-Ft/óra 1.000.-

Ft/óra 
1000.-

Ft/óra 

800.-

Ft/óra 

850.-Ft/óra 6,25% 

-  szociális segítés - - - 500.-Ft/óra 800.-

Ft/óra 

850.-Ft/óra 6,25% 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 80,- Ft/nap 90,-Ft/nap 100.-

Ft/nap 
100.-Ft/nap 100.-

Ft/nap 

110.-

Ft/nap 

10% 

Támogató 

szolgálat 

személyi segítés 650,- 

Ft/óra 

700,-Ft/óra 500.-

Ft/óra 

750.- 

Ft/óra 

800.-

Ft/óra 

850.-Ft/ 6,25% 

szállítási 

kmdíj 

szállítás 110,- 

Ft/km 

120,-Ft/km 130.-Ft/km 130.- 

Ft/km 

130.-

Ft/km 

140.-Ft/km 7,69% 

heti 

rendszeres 

szállítás 

80,- Ft/km 90,-Ft/km 100.-Ft/km 100.-Ft/km 100.-

Ft/km 

100.-Ft/km 0% 

munkaidőn 

túl, 

ünnepnapoko

n 

120,- 

Ft/km 

130,-Ft/km 150.-Ft/km 150.-Ft/km 150.-

Ft/km 

150.-Ft/km 0% 

Idősek 

klubja 

szolgáltatás étkezés nélkül 

(tartózkodás) 

170,- 

Ft/nap 

180,-

Ft/nap 

190.-

Ft/nap 
190.-Ft/nap 140.-

Ft/nap 

150.-

Ft/nap 

7,1% 

+ ebéd 540,- 

Ft/adag 

570,-

Ft/adag 

600.-

Ft/adag 
620.-

Ft/adag 

640.-

Ft/adag 

660.-

Ft/adag 

8,1% 

+ reggeli 250,- 

Ft/adag 

250,-

Ft/adag 

250.-

Ft/adag 
250.-

Ft/adag 

250.-

Ft/adag 

250.-

Ft/adag 

0% 
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A fenti táblázatból kitűnik, hogy az intézmény szinte minden szakfeladaton  javasolt emelést,  

kivétel a támogató szolgálat heti rendszeres és munkaidőn túl és ünnepnapokon szállítás 

szakfeladaton, valamint az idősek klub reggeli szakfeladaton NEM javasol emelést. 

az emelés mértéke igaz, hogy az inflációt meghaladja , de az intézménynek az alábbi 

indokokat  is figyelembe kellett venni: 

-a vásárolt élelmezés a tavalyihoz képest 5,1%-kal emelkedett, illetve az étkeztetést 

Szolgáltató közbeszerzése során a testület úgy fogadta el, hogy szeptemberben további emelés 

lesz 

- a szállításnál az üzemanyagár-változásokat is figyelembe kell venni ami meghaladja 

összességében az inflációt 

-2018-ban nem lehet kevesebb a bevétel tervezés a tavalyinál annál is inkább, mert ebben az 

évben ettől az intézménytől 15 Millió Ft –ot vont el a fenntartó 

- Ugyanakkor pl. a szállításnál 3 évre visszamenően nem volt emelés,  4 éve nincs emelés a 

gyermekeket rendszeresen szállító jármű esetében, a munkaidőn túl és ünnepnapokon való 

szállítás során, a nappali szociális szolgáltatás – idősek klubja keretében a reggeli 6 éve 

ugyanazon az áron van. 

 

 

 „SZOLGÁLTATÁSI” DÍJ: 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatot szociálisan nem 

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

díjról beszélhetünk, amelynek összegének meghatározására szintén tett javaslatot az 

intézmény. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat személyi segítés, 

szállítás és a heti rendszerességgel köznevelési intézménybe szállítása esetén 2018. évben a 

díj változatlan formában történő meghagyására tett javaslatot az intézmény.  

 
 2013.  2014.  2015. 

 

2016. 

évre 

  

2017.év 2018. 

évre 

javas

olt 

Idei 

emelés  

mérték

e 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

295,- 

Ft/nap 

405,-

Ft/nap 

250.-/nap 250.-

Ft/nap 

250.-

Ft/nap 

250.-

Ft/nap 

0% 

Támogató 

szolgálat 

személyi segítés 1020,- 

Ft/óra 

1.490,-

Ft/óra 

1.500.-

Ft/óra 
1.000.-

Ft/óra 

1000.-

Ft/óra 

1.000.-

Ft 

0% 

szállítás

i kmdíj 

szállítás 140,- 

Ft/km 

150,-

Ft/km 

170.-

Ft/km 
180.-

Ft/km 

200.-

Ft/km 

200.-

Ft/km 

0% 

heti 

rendszeres 

közoktatás

i 

intézmény

be szállítás 

esetén 

80,- 

Ft/km 

90,-

Ft/km 

100Ft/km 100 .-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

0% 

 

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

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

törvény alapján térítésmentesen kell biztosítani. 
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosító intézmény fenntartója a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, ezért a határozati javaslatban 

megfogalmazottak javaslatok a Társulási Tanács felé. A Társulási Megállapodás alapján a 

Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított valamennyi személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

Szentgotthárd Város Önkormányzata alkot rendeletet, a fenntartó Társulás jóváhagyását 

követően – rendeletalkotás céljából – 2018. áprilisában újra a Képviselő-testület elé 

kerül az anyag. 

 

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

és javaslatot tenni szíveskedjen. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2018. évi díjára vonatkozó javaslatokat az 

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

meghatározott térítési díjak  legyenek  rendeletbe foglalva. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. áprilisi 

testületi ülése 

Felelős:   Huszár Gábor elnök/polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Fábián Béláné intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2018. március 20. 

  

                                                                                          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: 75-1 /2018.  

     

  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

9700 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

 

 

 

Tisztelt Jegyző Úr! 

 

 

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

gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. 

 

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

 

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

munkatársával együttesen elvégezte az intézményi térítési díjak kiszámítását. 

A csatolt számítások alapján javasoljuk a 2018. évi intézményi és személyi térítési 

díjak meghatározását. 

A számításokhoz felhasznált költségvetési adatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Irodájának munkatársa, Váradi Ferencné bocsátotta intézményünk rendelkezésére.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő Testület által elfogadott rendeletet a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásával, mint az intézmény fenntartójával 

is kérjük jóváhagyatni. 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2018. március 14. 

 

 

     Tisztelettel:  

 

        Fábián Béláné  

        Intézményvezető  

 

 

 

 

 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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2018. év 

 

1. Étkeztetés  

 

A./ Intézményi térítési díj  

 

● Ebéd szállítással:  

 ● Számított intézményi térítési díj: 1470 Ft/nap/adag 

 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 810 Ft/nap/adag→Ebéd: 660 Ft 

               Szállítási díj: 150 Ft 

● Ebéd szállítás nélkül:  

  ● Számított intézményi térítési díj: 1300 Ft/nap/adag 

  ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 660 Ft/nap/adag  

 

B./ Személyi térítési díj  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

 

A. B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítással 

Ebéd 
Ft/adag 

ÁFA Összesen Szállítás 
Ft/alkalom 

ÁFA Összes 

1. 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         -  32000 78,74 21,26 100 7,87 2,13 10 

3. 32001 - 42750 275,59 74,41 350 7,87 2,13 10 

4. 42751 - 57000 370,08 99,92 470 39,37 10,63 50 

5. 57001 - 71250 433,07 116,93 550 63,00 17,00 80 

6.  71251 - 85500 472,44 127,56 600 86,62 23,38 110 

7.  85501 - 519,69 140,31 660 118,11 31,89 150 

 

A B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítás nélkül  

Ebéd 
Ft/adag 

ÁFA Összesen 

1. 0 0 0 0 

2. 1        -  32000 78,74 21,26 100 

3. 32001 - 42750 275,59 74,41 350 

4. 42751 - 57000 370,08 99,92 470 

5. 57001 - 71250 433,07 116,93 550 

6. 71251 - 85500 472,44 127,56 600 

7. 85501 - 519,69 140,31 660 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség  

● Ebéd szállítással: 30926,66 Ft  

● Ebéd szállítás nélkül: 27209,16 Ft 

 

 

 

 

2. Házi segítségnyújtás  
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A./ Intézményi térítési díj 

 ● Számított intézményi térítési díj:  

  1  gondozási óra: 1830 Ft/óra 

 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díjak:  

1  gondozási óra: 850 Ft/óra 

(szociális segítés és személyi gondozás esetén is) 

 Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi térítési díja:   

    1830,- Ft/óra 

 

B./ Személyi térítési díj:  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

 

A B C 

Fizetendő térítési díj: Ft/óra 

Sorsz. Jövedelmi sáv Gondozás és segítés óradíj 

1. 0 0 

2.  1         - 30000 300 

3. 30001 - 42750 450 

4.  42751 - 57000 550 

5.  57001 - 71250 650 

6.  71251 - 85500 750 

7.  85501 - 850 

 

Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott személy térítési díja: 1830,- Ft/óra. 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  82590,77 Ft  

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

 

A./ Intézményi térítési díj:  

● Számított intézményi térítési díj: 530 Ft/nap 

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  

1) Szociálisan rászorultak esetében: 110 Ft/nap 

2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 250 Ft/nap 

B./ Személyi térítési díj:  

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 16380,83 Ft 

 

4. Támogató Szolgálat  

 

A./ Intézményi térítési díj  

1.) Személyi segítés óradíja: 

● Számított személyi segítés óradíja: 5.690 Ft/óra  

● Fenntartó által elfogadott személyi segítés óradíja:  

 1) Szociális rászorultság esetén: 850 Ft/óra  

 2) Szociálisan nem rászorultak esetén: 1000 Ft/óra 

2.) Szállítási kilométerdíj 

 ● Számított szállítási kilométerdíj: 1.130 Ft/km  

 ● Fenntartó által elfogadott kilométerdíjak  
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1) Szociálisan rászorultak esetében.  

● Szállítási kilométerdíj: 140 Ft/km 

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

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

       150 Ft/km  

2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 200 Ft/km 

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

 

B./ Személyi térítési díj – személyi segítés  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

 

Szociálisan rászorultak esetén  

 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: Ft/óra  

1. 0 0 

2. 1         - 30000 300 

3. 30001 – 42750 450 

4. 42751 – 57000 550 

5.  57001 – 71250 650 

6.  71251 – 85500 750 

7.  85501 - 850 

 

Szociálisan nem rászorultak esetén: 1000 Ft/óra  

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 36581,39 Ft 

 

 

6. Nappali ellátás  

 

A./ Intézményi térítési díj  

● 1 adag ebéd + 1 adag reggeli számított intézményi térítési díja: 1520 Ft/fő/nap  

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  

1) Étkeztetés intézményi térítési díj 

 ● ebéd: 660 Ft/fő/nap  

 ● reggeli: 250 Ft/fő/nap 

 

2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj  

● Számított intézményi térítési díj: 4240 Ft  

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 150 Ft  

 

B./ Személyi térítési díj:  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

 

Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 
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1. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         - 32000 20 39,37 10.63 50 78,74  21,26 100 

3. 32001 - 42750 110 157,48 42,52 200 275,59  74,41 350 

4. 42751 - 57000 120 165,35 44,65 210 370,08  99,92 470 

5.  57001 - 71250 130 181,10 48,90 230 433,07 116,93 550 

6.  71251 - 85500 140 188,98 51,02 240 472,44 127,56 600 

7. 85501 - 150 196,85 53,15 250 645,69 140,31 660 

 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  

 

 Étkezés: 31804,45- Ft 

 Étkezés nélküli tartózkodás:  88716,38,- Ft 

 Étkezés és tartózkodás együtt: 120520,83,- Ft 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2018. március 14. 

 

 

        Fábián Béláné  

        Intézményvezető 
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VÁLTOZÁSOK 

 

1. Étkeztetés 

Ebéd szállítás nélkül 

640 Ft-ról → 660 Ft-ra    Emelés: 20 Ft – 3,1 % 

 

Ebéd szállítással 

780 Ft-ról → 810 Ft-ra    Emelés: 30 Ft – 3,8 % 

 

2. Házi segítségnyújtás 

800 Ft-ról → 850 Ft-ra    Emelés: 50 Ft – 6,25 % 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

100 Ft-ról  → 110 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 10 % 

 

4. Támogató Szolgálat 

Személyi segítés 

800 Ft-ról → 850 Ft-ra    Emelés: 50 Ft – 6,25 % 

 

Szállítás 

130 Ft-ról  → 140 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 7,69 % 

 

5. Nappali Idősek Klubja 

Reggeli 

250 Ft - változatlan    Emelés: 0 % 

Ebéd 

640 Ft–ról 660 Ft-ra    Emelés: 20 Ft – 3,1 % 

Tartózkodás 

140 Ft –ról 150 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 7,1 % 

 

 

Vásárolt élelmezés 

JUST FOOD Kft. 

 

Vásárolt élelmezés ára 

 

   2018.01.01-től  

Reggeli   391    

Ebéd (normál)  806    

Ebéd (diétás)  891    

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2018. március 14. 

 

 

       Fábián Béláné 

       Intézményvezető 
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Tárgy: A SZEOB 2018-2023.időszakra vonatkozó továbbképzési 

programjának jóváhagyása. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanács 2018. március 28.-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde óvodai intézményegység-

vezetője elkészítette az intézmény 2018-2023. évre szóló továbbképzési programját, melyet a 

nevelőtestület fogad el és  fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsa hagy jóvá. ( 1.sz. melléklet) 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus- szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló módosított 277/1997. (XII. 22.) Korm. 

rendelet alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetője meghatározott feladatok 

végrehajtására, a nevelési /pedagógiai programban foglaltak figyelembevételével középtávú, 

öt évre szóló (a továbbiakban: továbbképzési időszakra) továbbképzési programot készít. 

A dokumentum tartalmazza: 

1./ a 2013-2018. időszak továbbképzési programjának értékelését:  

A képzésre kötelezett pedagógusok - 16 fő  - teljesítette a jogszabályban előírt továbbképzési 

kötelezettséget. Központi támogatás hiányában saját intézményi költségvetésből járult hozzá 

egy-egy továbbképzés finanszírozásához az intézmény(tandíj 80%-a). 

 2/A 2018-2023. időszakra vonatkozó továbbképzési programot: 

-A pedagógus továbbképzést meghatározó jogszabályokat 

-A szakvizsgára vonatkozó alprogramot -finanszírozási alprogram 

      -helyettesítési alprogram 

-Továbbképzésre vonatkozó alprogram -finanszírozási alprogram 

      -helyettesítési alprogram 

-Továbbképzésben való részvétel kimutatása 

-A program megvalósításához szükséges dokumentumok 

  

A pedagógus munkakör betöltésére jogosító végzettségnek megszerzését követő hetedik év 

szeptember 1.időponttól annak az évnek augusztus 31 időpontjáig, melyben az 55. életévét 

betölti továbbképzésre kötelezett. Hétévenként 120 órában továbbképzésben kell részt vennie. 

Megszüntethető annak a pedagógusnak a jogviszonya, aki önhibájából nem vett részt 

továbbképzésben, illetve a Pedagógus II és a Mesterpedagógus fokozatból eggyel alacsonyabb 

fokozatba kerül vissza, aki a fokozatba lépését követő kilencedik tanév végéig nem teljesíti 

továbbképzési kötelezettségét. 
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A továbbképzési program alapján minden év március 15-ig az intézménynek beiskolázási 

tervet is kell készítenie. A beiskolázási tervnél előnyben részesül az, akinek a teljesítéshez 

kevesebb ideje van, akinek a továbbképzését a munkáltató elrendelte, aki szakvizsgába 

beszámítható továbbképzésre megy vagy akinek a minősítéséhez szükséges. 

 

Mivel az elkövetkező években  az óvodai intézményegységben több vezető nyugdíjba 

vonulása is várható, ezért az intézmény -3 fő közoktatási vezető,1 fő mentorpedagógus, 2 fő 

fejlesztőpedagógus  képzését kívánja támogatni . 

  

Mivel a pedagógus továbbképzésre normatíva/ központi támogatás nincs, ezért 

továbbra is elsősorban ingyenes, pályázati támogatásból vagy önköltségen 

finanszírozott továbbképzéseket ismer el a fenntartó, illetve a következő év 

költségvetés tervezésekor visszatér az intézmény továbbképzési elképzelésére és az 

intézménynek ennek figyelembevételével kell az éves beiskolázási tervet elkészíteni. 

 

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

programot jóváhagyni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a SZEOB 2018-

2023. évre szóló továbbképzési tervét az Előterjesztés 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja 

azzal, hogy a továbbképzések költségeit az állam által a továbbképzéshez nyújtott támogatás 

mértékéig lehet finanszírozni.  Az állami finanszírozás összegén felüli továbbképzési 

költségeket a fenntartó nem tud elismerni.  

Ennek megfelelően az állami finanszírozott képzéseken túl csak az ingyenes 

továbbképzéseket, vagy pályázati támogatásból, vagy a résztvevő által önköltségen 

finanszírozott továbbképzéseket ismeri el, illetve a következő év költségvetés tervezésekor 

visszatér rá. 

Felkéri az intézményt, hogy a fentiek figyelembevételével készítse el az adott évi  

beiskolázási tervet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor elnök 

    Varjuné Molnár Katalin igazgató  

     

 

Szentgotthárd, 2018. március 21..    

 

        Huszár Gábor 

           elnök 
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1.sz. Melléklet 

 
 

 

 

  

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE 
EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 

9  9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 14. 

OM azonosító:036456 
 
EGYESÍTETT ÓVODÁK INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK  
 

TOVÁBBKÉPZÉSI 
PROGRAMJA 
2018.09.01-2023.08.31. 
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Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

SZEOB 

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

OM azonosító:036456 

Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 

igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 

honlap: www.ovodaksztg.hu 

 

 

 

SZEOB EGYESÍTETT ÓVODÁK INTÉZMÉNYEGYSÉGE 

 

Értékelés a 2013. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 

továbbképzési program időarányos végrehajtásáról   

 

Az 1998. január 1-től hatályos kötelező pedagógus továbbképzésben való részvételi 

kötelezettség megvalósításához az intézmény nevelőtestülete 5 évente továbbképzési program 

elfogadásáról dönt.  

A jelenleg érvényben lévő továbbképzési program 2018. 08. 31-ével lejár, melynek 

időarányos végrehajtásáról beszámolót és értékelést készítettünk. A 2013-ban elfogadott 

dokumentum az eltelt 5 évben egy alkalommal került módosításra, melynek indoka: 

 

 2014. július 1-től a Rönöki Kerekerdő Óvoda és a Gasztonyi Tapsifüles Óvoda ismét önálló intézmény 

lett, önkormányzataik kiváltak a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati társulásból, így a 

szabályzatot módosítanunk kellett. 

A 7 évenkénti kötelező pedagógus továbbképzésben való részvétel ciklusa pedagógusonként 

változhat. Függ a diploma, szakvizsga megszerzése után járó mentességtől. Az 1998-ban 

kezdődő továbbképzési ciklus harmadik időszaka 2019. augusztus 31.-ével lejár azon 

óvodapedagógusok számára, akik egyéb okból mentességre, más ciklusszámításra nem 

jogosultak.  A SZEOB Egyesített Óvodák Intézményegységében a továbbképzésben való 

részvételi kötelezettségét 2017. december 31-ig minden 2019. augusztus 31-ig kötelezett 

óvodapedagógus teljesítette /nevelőtestületünkből 16 fő/.  

A következő táblázatban a szakdiplomát adó, illetve 120 órát teljesített továbbképzésben 

résztvevők létszámát, valamint az intézményegységben való megoszlását mutatjuk be.  

 

 

 

 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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Kimutatás az akkreditált továbbképzéseken való részvételről 

 

ssz. intézmény/telephely 

neve 
120 órát teljesítő továbbképzések diplomát, 

szakvizsgát adó 

képzés 

1. SZEOB Játékvár 

Óvodája Szentgotthárd 

3 fő Beszéd és kommunikációfejlesztő 

óvodapedagógus szakirányú oklevél 

8 fő / 30 és 60 órát adó szakmai megújító 

képzések/ 

2 fő közoktatás 

vezető 

2. SZEOB Csillagvirág 

Tagóvodája Csörötnek 

 2 fő/ 30 és 60 órát adó szakmai megújító 

képzések/ 

 

4. SZEOB Micimackó 

Tagóvodája Magyarlak 

 1 fő/ 30 és 60 órát adó szakmai megújító 

képzések/ 

 

 összesen: 14 fő 2 fő 

 

 

A továbbképzési programban ugyan más szakirányú, szakvizsgás képzések támogatását 

preferáltuk, de a megváltozott körülmények miatt a vezetői szakvizsgát adó képzések (2fő), 

valamint a beszéd és kommunikációfejlesztő óvodapedagógus (3fő) szakirányú, 

szakmódszertani oklevél megszerzésére szervezett képzések elsőbbséget élveztek.  

Szintén prioritást élveztek a gyakorlóhelyi mentori tevékenységek ellátására felkészítő (4fő), 

az intézményvezetői feladatok ellátására felkészítő képzések (5fő) (a tanfelügyeleti, az 

önértékelési, a pedagógusok minősítési eljárásában való részvétel).  

A szlovén nemzetiségi nevelést megvalósító kolléganők minden évben ingyenes, az 

anyaországban szervezett, és pályázati pénzből támogatott képzésen gyarapították szakmai, 

módszertani, nyelvi ismereteiket, tapasztalataikat. 

 A német nemzetiségi nevelést a nemzetiségi tartalmak közvetítése képzés segítette.  

 

 Ezen kívül a napi nevelőmunkát segítő, gyakorlatorientált, rövidebb időtartamú (30 órás) 

szakmai megújító képzések közül: 

 az inkluzív nevelést,  

 az agressziókezelést,  

 a mentális egészség megőrzését,  

 a tehetség felismerését,  

 a családpedagógiát - prevenciót,  

 a néphagyományok ápolását,  

 a külső világ megismerésének lehetőségeit, módszereit segítő képzéseken vettünk részt. 

A pedagógus továbbképzésre fordítható állami támogatás összege a továbbképzési rendszer 

bevezetésétől folyamatosan, időnként drasztikusan csökkent, majd a költségvetési törvényben 

sajnos évek óta erre már nincs központi forrás biztosítva. 
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Ennek ellenére 2013-ban is folytatódott a pedagógus továbbképzéseken való részvétel. 

Részben saját költségvetésünkből finanszírozott helyi tovább képzésen, részben sikeres 

pályázat által elnyert anyagi forrásból /IPR,/. Két kolléganőnk részben önköltséges alapon 

gyarapította tudását közoktatás vezetői szakvizsgát adó képzésben, illetve ugyancsak két fő 

saját finanszírozású „Agykontroll” továbbképzésben. 

 

Összegzés: A 2018. augusztus 31-ig terjedő időszakra készített továbbképzési programban 

előírtak időarányosan megvalósításra kerültek. A képzésre kötelezett pedagógusok 

teljesítették a jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségüket. Az intézmény saját 

költségvetéséből lehetőség szerint a prioritásokat élvező képzésekhez járult hozzá a tandíjak 

80%-os átvállalásával egy-egy szemeszterre.  

 

Szentgotthárd, 2017. december 31. 

 

                                                                                                           Kocsisné Bucsi Etelka 

                                                                                                  óvodai intézményegység-vezető 
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Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

SZEOB 

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

OM azonosító:036456 

Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 

igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 

honlap: www.ovodaksztg.hu 

 

 

A 2018. SZEPTEMBER 1-TŐL 2023. AUGUSZTUS 31-IG TARTÓ IDŐSZAKRA 

VONATKOZÓ 5 ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM. 

 

A SZEOB Egyesített Óvodák intézményegységének továbbképzési programja 

középtávon (öt évre) rögzíti az intézmény pedagógusainak pedagógus–továbbképzésre 

vonatkozó tervét és az ehhez kapcsolódó feladatokat. A továbbképzési időszak az első év 

szeptember első napján kezdődik (2018.09.01.) és az ötödik év augusztus hó utolsó napján 

fejeződik be (2023.08.31.).  A továbbképzési programot a továbbképzési időszak első évét 

megelőző év március 15-éig kell elfogadni. A továbbképzési program felülvizsgálatára a 

fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor, illetve folyamatosan 

aktualizálni kell. A továbbképzési program végrehajtására nevelési évenként beiskolázási 

tervet kell készíteni.  

 

A pedagógusok továbbképzését meghatározó jogszabályok: 

 

 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62.§(2,3,4) bekezdések, s a 64.§, 97.§, 

 a 277/1997.(X.22.) Kormányrendelet a pedagógus- továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről, valamint ennek módosítását 

előíró 93/2009.(IV.4.) Korm. rendelet, 

 a 346/2013.(IX. 30.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/19997.(XII.22.) 

Korm. rendelet módosításáról, 

 a 486/2016.(XII.28.) Kormányrendelet a továbbképzések finanszírozásáról 

 a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség megvalósulásáról 21.§ és 

27.§., 

 a 2012. I. törvény a munka törvénykönyvéről. 

 

Az intézmény továbbképzési programjának tartalma: 

 

1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram. 

1. 1. Szakvizsgára vonatkozó finanszírozási alprogram. 

1. 2. Szakvizsgára vonatkozó helyettesítési alprogram. 

2. Továbbképzésre vonatkozó alprogram. 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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2. 1. Továbbképzésre vonatkozó finanszírozási alprogram. 

2. 2. Továbbképzésre vonatkozó helyettesítési alprogram.      

3. Az intézményben alkalmazott pedagógusok továbbképzésben való részvételi kötelezettségének 

kimutatása. 

4. A továbbképzési program megvalósításához kötődő dokumentumok. 

5. Záró rendelkezések. 

 

 

A hatályos jogszabályok figyelembevételével az intézmény vezetője, vagy az általa átruházott 

hatáskörben megbízott vezető (intézményünkben az óvodai intézményegység-vezető) öt évre 

szóló továbbképzési programot készít, melyet a nevelőtestület fogad el, és a fenntartó hagy 

jóvá. A nevelőtestület az új továbbképzési program elkészítése előtt értékeli az előző 

továbbképzési időszakot, továbbképzési programjának időarányos végrehajtását. Az értékelést 

megküldi a fenntartónak. 

 

A pedagógus a pedagógus munkakör betöltésére jogosító végzettségének megszerzését követő 

hetedik év szeptember 1-től addig az évig, melyben 55. életévét betölti, továbbképzésre 

augusztus 31.-ig kötelezett. Hétévenként legalább egy alkalommal, és legalább 120 órában 

továbbképzésben kell rész vennie. Nem kell továbbképzésben részt vennie annak a 

pedagógusnak, aki pedagógus–szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.(NKT 

62. § (2) bekezdés) Megszüntethető annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti 

jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem 

fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. 

A Pedagógus II., a Mesterpedagógus fokozatból eggyel alacsonyabb fokozatba kerül 

visszasorolásra az a pedagógus, aki a fokozatba lépését követő kilencedik tanév végéig nem 

teljesíti a pedagógus– továbbképzésben való részvételi kötelezettségét. (NKT.62.§ (3) 

bekezdés) 

 

A beiskolázási tervek elkészítésénél előnyben részesítjük azt, 

- akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, 

- akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte, 

- aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik, 

- akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges. 

A beiskolázási terv elkészítésénél az előbb álló csoportba tartozó megelőzi az utána 

következő csoportba tartozót. 

1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram: 

 

A szakvizsga letétele egyetlen pedagógus számára sem kötelező. Szakvizsgára történő 

felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki megfelelő iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel, valamint legalább három év szakmai gyakorlattal rendelkezik.  

A szakvizsgába való felkészülésbe, - kivéve, ha a részvételt a munkáltató rendeli el - az 

érdekelt jelentkezése és választása alapján lehet bekapcsolódni. A fenntartó meghatározhatja 
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azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, amelyeken való 

részvételhez támogatást nyújt. 

 

Intézményünk 3 fő közoktatási vezető,  

1 fő mentorpedagógus, 

2 fő fejlesztőpedagógus, képzését kívánja támogatni ebben a továbbképzési 

ciklusban.  

 

A nyugdíjba vonuló vezető munkatársak beosztásának betöltéséhez vezetői szakvizsga 

szükséges, ezért elsősorban ez irányú képzésben való részvételt szeretnénk preferálni.  

Szakvizsga megszerzését az intézmény, a fenntartó támogatásával, kizárólag anyagi 

lehetőségeinek függvényében és az e programban elfogadott, jóváhagyott képzések 

tekintetében támogatja, az alábbi finanszírozási alprogram szerint.  

 

1. 1. Szakvizsgára vonatkozó finanszírozási alprogram 

 

Amennyiben az intézmény pedagógusa olyan szakirányú, felsőfokú intézmény által szervezett 

képzésben vesz részt, amely a szakdiplomát kiegészítheti szakvizsga bizonyítvánnyal 

/maximum 4 szemeszteres!/, s a képzések elsősorban munkanapokon kívül zajlanak, 

támogatjuk a szakvizsgára történő felkészítés költségeit, természetesen csak és kizárólag 

akkor, ha erre a források biztosítottak.  

 

A szakvizsgára vonatkozó felkészülés támogatása: 

 

1. A képzésben résztvevő helyettesítése elrendelt eseti helyettesítéssel történik a SZEOB 

Játékvár Óvodájában, illetve az eseti helyettesítéseken felüli túlmunka elszámolásával a 

tagóvodákban. 

2. Szabadidő biztosítása a továbbképzésben és a szakvizsgára történő képzésben való 

részvételhez nem kötelező. A MT. 55.§-ának (1) bekezdés g) pontja értelmében a tanfolyami 

jellegű (30-60 órás) továbbképzésben részt vevő pedagógus mentesülhet a munkavégzési 

kötelezettség alól. 

A 326/2013. (VIII.31.) Korm. r. 30.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a pedagógust tárgyévi 

pótszabadsága idejéből legfeljebb 15 munkanapra igénybe lehet venni továbbképzés, 

foglalkoztatást elősegítő képzésben való részvételre. Intézményünkben ez a következőképpen 

történik: 
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- ha a pedagógus saját döntése alapján vesz részt továbbképzésben, munkáltató által el nem rendelt 

szakmai rendezvényen, pótszabadsága terhére teheti azt, 

- ha a pedagógus szakvizsgás képzésen vesz részt, részére szabadidőt biztosítani nem tudunk 

(pótszabadsága keretéből vehet részt azokon). 

3. Az intézmény éves költségvetéseiben e célra biztosított előirányzat esetén a képzések 

részvételi díjához hozzájárulunk, maximum 80%-os támogatottság erejéig. 

4. Részvételek egyéb költségeinek /utazás, szállás, könyv/ támogatása az intézmény anyagi 

erőforrásai szerint történik. 

 

1. 2. A szakvizsgára vonatkozó helyettesítési alprogram 

 

A szakvizsgára történő felkészítésben részt vevő pedagógust elsősorban a vele egy óvodai 

csoportban dolgozó pedagógus kolléga helyettesíti, eseti helyettesítés elrendelésével, nevelési 

évenként maximum 30 nap erejéig, napi kettő, heti 4 órában.  

A helyettesítések elrendelésénél figyelembe kell venni a pedagógusok azonos 

teherviselésének elvét.  Intézményegységünkben a helyettesítések kizárólag belső 

helyettesítésekkel biztosíthatók. 

 A tagóvodákban finanszírozzuk az elrendelt eseti helyettesítéseken felüli túlmunkát, melyet a 

nyitvatartási idő indokol. 

2. A továbbképzésre vonatkozó alprogram 

A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, 

fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő munka keretében gyermekekkel való 

közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény tevékenységének 

megszervezéséhez, az intézmény-irányítási, vezetési feladatainak ellátásához. 

Ha a pedagógus a nevelő munkáját több mint hét éve ugyanazzal a végzettséggel és 

szakképzettséggel látja el, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az adott 

pedagógus-szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság 

megújításához, kiegészítéséhez, vagyis szakmai megújító képzésen kell részt vennie.  

Szakmai megújító képzésen kell részt venni akkor is, ha az előző szakmai megújító képzésen 

való részvétel óta legalább tíz év eltelt, illetve akkor is, ha a munkáltató szükségesnek 

tartja, hogy az érintett pedagógus szakmai megújító képzésen vegyen részt. 

A Pedagógus II. a Mesterpedagógus fokozatból eggyel alacsonyabb fokozatba kerül 

visszasorolásra az a pedagógus, aki a fokozatba lépését követő kilencedik tanév végéig 

önhibájából nem teljesíti a pedagógus-továbbképzésben történő részvételi kötelezettségét. 

Az intézmény vezetőjének olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul a 

vezetői ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához. Vezetőképzés az a 

pedagógus szakvizsgára történő felkészítés, melynek során intézményvezetői 

szakképzettséget lehet szerezni. Vezetőképzés lehet a felsőoktatás keretében folyó jogi, 
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közgazdasági, pénzügyi szakképzettség megszerzésére irányuló képzés, valamint a legalább 

hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan képzés, mely biztosítja a köznevelési 

intézmények vezetéséhez szükséges tanügy-igazgatási, korszerű pedagógiai, szervezési 

ismeretek elsajátítását. 

A hétévenkénti továbbképzés egy vagy több továbbképzés keretében, legalább százhúsz 

tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével 

valósul meg. 

 Az egyes pedagógusokra meghatározott hétéves továbbképzési szakasz azt jelöli ki, hogy az 

adott személynek mely időszakon belül kell teljesítenie a továbbképzésen való részvételi 

kötelezettséget. 

„A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából a külön jogszabályban 

meghatározottakon kívül csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek programját 

az oktatásért felelős miniszter jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott. A 

pedagógus-továbbképzések nyilvántartását és ellenőrzését a hivatal az oktatásért felelős 

miniszter által kijelölt háttérintézménnyel közösen látja el.”(NKT62.§(4) bekezdés). 

 

 

A HÉTÉVENKÉNTI TOVÁBBKÉPZÉS 

TELJESÍTHETŐ 

SZAKMAI MEGÚJÍTÓ 

KÉPZÉSNEK MINŐSÜL 

 pedagógus-szakvizsga, vagy azzal 

egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél 
IGEN 

 a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú 

iskolai végzettségnek és szakképzettségnek 

megfelelő, magasabb felsőfokú végzettségi 

szintet biztosító képzési ciklusban szerezhető 

további oklevél 

IGEN 

 a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú 

iskolai végzettség és szakképzettség megléte 

esetén további, a pedagógus-munkakör, a 

vezetői feladatok ellátásához szükséges, 

felsőfokú végzettségi szintet igazoló oklevél, 

vagy szakirányú továbbképzésben szerzett 

oklevél 

IGEN 

 az Nkt.98-99. §-ában felsorolt végzettség, 

szakképzettség mellett az Nkt. 3. mellékletében 

meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és 

szakképzettség 

IGEN 

 az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert 

nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, 

idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok 

Magyarországon történő honosításáról szóló 

137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet szerinti legalább B1 

szintű nyelvtudást igazoló okirat 

IGEN 
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 a nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő pedagógus 

a nemzetiség nyelve szerinti országban szervezett 

továbbképzés 

IGEN 

 a pedagógus szakmai felkészültségét, képességeit, 

készségeit fejlesztő vagy új pedagógus szakképzettség 

megszerzését megalapozó a felsőoktatási törvény 

szerinti részismeret megszerzésére irányuló, legalább 

30 kreditpontot eredményező képzés elvégzését igazoló 

okirat, 

IGEN 

 az informatikai írástudást szolgáló Európai 

Számítógép-használói Jogosítvány: ECDL, ECDL 

START, ECDL Select, 

IGEN 

 a kultúráért felelős miniszter által akkreditált 

továbbképzés elvégzését igazoló okirat, valamint a 

felsőoktatási intézmény által folytatott, kulturális 

területre vonatkozó képzések, szakirányú 

továbbképzések elvégzését igazoló oklevél, 

IGEN 

 

A HÉTÉVENKÉNTI TOVÁBBKÉPZÉS 

TELJESÍTHETŐ 

SZAKMAI MEGÚJÍTÓ KÉPZÉSNEK 

MINŐSÜL 

 az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

Társadalmi Megújulás Operatív Programban 

részt vevő intézményekben szervezett 

továbbképzések során szerzett tapasztalatok 

átadásával, 

IGEN 

A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb 

25%-a teljesíthető együttesen 

- gyakornoki felkészítésben szakmai 

segítőként való részvétellel, 

- 30 óránál rövidebb, nem akkreditált 

képzésben való részvétellel, 

amennyiben a képzési idő legalább az 

5 órát eléri 

- nem szervezett, a szakmai 

felkészültség gyarapítását, képesség 

fejlesztését célzó tevékenységgel 

(önképzés), amely megvalósulhat 

mások tapasztalatainak 

megfigyelésével, vagy munkaformák, 

eljárások, technikák, módszerek saját 

gyakorlatban való kipróbálásával, 

bemutatásával  

- a köznevelési intézmény felkérésére 

szervezett szaktanácsadói tevékenység 

keretében a nevelőtestület számára 

nyújtott szaktanácsadáson történő 

részvétellel 

IGEN 
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A fentiekben felsoroltakon való részvétel 

esetén a beszámításhoz az szükséges, hogy a 

munkáltató a részvételről kiállított okirat, 

vagy a részt vevő írásbeli beszámolója, vagy 

a szaktanácsadó értékelése, elemzése alapján 

a továbbképzést elfogadja. 

A továbbképzés teljesíthető a hétévenkénti 

továbbképzés teljesítésébe beszámító 

képzéseken előadóként való részvétellel, a 

képzés szervezője által kiállított igazolás 

alapján. 

 

 

IGEN 

Szakmai megújító képzés lehet a munkakör 

ellátásához szükséges iskolai végzettséghez 

és szakképzettséghez kapcsolódó legalább 60 

órás felkészítést biztosító minden olyan 

képzés, amelyet pedagógusképzést folytató 

felsőoktatási intézmény szervez, vagy a 

pedagógusképzést folytató felsőoktatási 

intézménnyel kötött megállapodás alapján 

szervezik. 

 

 

 

 

IGEN 

 

2.1. A továbbképzésre vonatkozó finanszírozási alprogram  

„A pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes. 

A pedagógus–továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a 

fenntartó, a munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő 

viseli.”/346/2013.(IX.30. Kormány rendelet 16.§/ 

 

A továbbképzés finanszírozására rendelkezésre álló anyagi eszköz felhasználása: 

1. A távollévő helyettesítéséhez szükséges költség az elrendelt eseti helyettesítésen túli 

túlmunka finanszírozására fordított összeg. 

2. Az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összege meghatározásának szabályai: 

az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összegét, valamint a továbbképzésben 

való részvétel díja és költsége támogatására szolgáló összeget pedagógusonként 

mindig az adott év költségvetésében biztosított anyagi erőforrás határozza meg. Az 

egy főre jutó összeg számításánál a továbbképzésre kötelezett pedagógusok számával 

számolunk. 

3. Ha pedagógus nem az állami köznevelési közfeladat-ellátás kertében vesz részt a 

továbbképzésben, a részvételi díj / tandíj, tanfolyami díj/ támogatása maximum 80%. 

4. A részvételi díj több mint 80%-a finanszírozható, ha a fedezetet a fenntartó többlet-

költségvetésitámogatás nélkül, vagy a köznevelési intézmény saját forrásaiból 

biztosítani tudja, vagy a fedezet pályázati úton biztosított.    
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5. A részvételi díj teljes összege finanszírozható, ha a továbbképzés a pedagógus 

minősítéséhez szükséges.  

6. Ha a résztvevő helyettesítésére nincs szükség, a részvételi díjhoz és költségekhez 

hozzá kell járulni az adott évben helyettesítés céljából, egy személyre átlagosan 

fordított összeggel, kivéve, ha a pedagógus az állami köznevelési közfeladat-ellátás 

kertében térítésmentes képzésen vesz részt. 

Ha a munkáltató által kifizetett hozzájárulás teljes egészében fedezi a részvételi díj és az 

egyéb költségeket, a munkáltató kikötheti, hogy a megvásárolt könyvek, tankönyvek, 

segédanyagok az intézmény tulajdonába kerülnek.  

 

 A finanszírozás egyéb elvei, szabályai:  

- ha olyan pedagógus vesz részt továbbképzésen, aki nem szerepel a beiskolázási 

tervben, az nem tarthat igényt támogatásra, 

- ha a továbbképzésben résztvevő saját hibájából nem teljesítette az előírt 

követelményeket /nem szerzett oklevelet, bizonyítványt, tanúsítványt/ a munkáltatói 

támogatás /helyettesítésre fordított kiadások, részvételi díj, egyéb költségek/ 

visszafizetését kérheti a munkáltató,  

- mentesül a visszafizetési kötelezettség alól, aki igazolja, hogy másik köznevelési 

intézményben helyezkedett el, és folytatja a továbbképzést, illetve pedagógus 

szakvizsgára való felkészülést. 

 

2.2. A továbbképzésre vonatkozó helyettesítési alprogram 

A továbbképzésben részt vevő pedagógusok helyettesítését ugyanúgy kell megoldani, mint 

a szakvizsgát adó képzésben résztvevő pedagógusokét. 

 Elsősorban a hiányzó kollégával azonos óvodai csoportban dolgozó pedagógus helyettesíti a képzésben 

résztvevőt, eseti helyettesítéssel. 

  Az eseti helyettesítések elrendelésénél figyelembe kell venni a pedagógusok azonos teherviselésének 

elvét /személyenként évente maximum 30 nap, napi kettő, maximum heti 4 óra/. 

 Intézményünkben a helyettesítések kizárólag intézményegységen belüli helyettesítésekkel 

biztosíthatók.  

A pedagógus továbbképzésben való részvétel tervezett intézményi keretszámai, a 

képzések óraszáma, a várható távollét ideje: 

 évente 4-5 fő a 30-60 órás államilag finanszírozott továbbképzéseken, 2- 6 nap/fő,  

 évente 1-2 fő a 30-60 órát adó a kultúráért felelős miniszter által akkreditált, térítési díjas 2nap/fő 

 évente 1-2 fő oklevelet adó képzéseken, 15 nap/fő  

 évente 1-2 fő a nemzetiség nyelve szerinti országban szervezett, valamint a nemzetiségi nyelv 

oktatásával kapcsolatos képzéseken, 5 nap/fő időtartamban.  

A továbbképzésben való részvétel támogatásának elvei, támogatott képzések: 

 

  előnyt élveznek azok a továbbképzések, amelyek a pedagógus szakmai megújulását, a pedagógiai 

program hatékony megvalósítását segítik elő, 

 előnyt élveznek azok a szakdiplomát adó képzések, amelyek az intézmény szervezeti kultúráját, a 

pedagógus előmeneteli rendszer intézményi támogatását segítik, 
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 előnyt élveznek azok a képzések, melyek a pedagógusok előmeneteli rendszerének megvalósításához 

nyújtanak segítséget (portfólió készítés, tanfelügyeleti ellenőrzés, intézményi önértékelés, s a 

szakvizsgára vonatkozó alprogramban megnevezett képzések),  

 előnyt élveznek azok a továbbképzések, melyek pályázati támogatottságúak, és a szakmai, módszertani 

ismeretek bővítését célozzák meg, 

 előnyt élveznek azok a képzések, továbbképzések, amelyeket a képző, a tanfolyamot meghirdető 

ingyenes részvétellel biztosít, illetve azok, amelyek elsősorban munkaidőn kívül zajlanak, 

 előnyt élveznek a korszerű, napi nevelőmunkát segítő, gyakorlatorientált képzések: az inkluzív 

pedagógiával, családpedagógia-prevencióval, esélyteremtéssel, erkölcsi és közösségi 

magatartásformálással, tehetséggondozással, korszerű óvodai környezeti neveléssel, a korszerű 

egészségfejlesztéssel, mentálhigiénével, összefüggő 30-60 órás képzések, tanfolyamok, 

 azonos tematikájú képzések esetén előnyt élveznek azok, melyek közelebbi helyszínen kerülnek 

megrendezésre, 

 előnyben kell részesíteni azon pedagógusoknak a jelentkezését, akinek a hétévenkénti továbbképzés 

teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, 

 nem tagadható meg annak a pedagógusnak a továbbképzési tervbe való felvétele, akinek két évnél 

kevesebb ideje van hátra a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez, 

 előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte.          

A pedagógus saját döntése alapján akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha 55. életévét 

már betöltötte, valamint hétévenkénti kötelezettségét már teljesítette. 

3. A pedagógusok továbbképzésben való részvételi kötelezettségének kimutatása 

A SZEOB Egyesített Óvodák intézményegységének pedagógusai közül az elkövetkezendő 5 évben az 

alábbi pedagógusokra vonatkozik a kötelező pedagógus-továbbképzésben való részvételi kötelezettség 55 

éves korukig, illetve mentességet élveznek a jelzett határidőkig: 

Sorszá

m: 

Pedagógus neve: Továbbképzési 

kötelezettség 

határideje: 

Mentességi idő  

1.  Bajzekné Voura Brigitta  2048 2021 
2.  Bartakovics Bettina 2050 2023 
3.  Berkenyésné Polmüller Ildikó 2024 2021 
4.  Doncseczné Pertovics Magdolna 2028 2018 
5.  Gerencsér Gréta  2049 -------- 
6.  Horváth Enikő 2048 2021 

7.  Horváth Júlia  2050 2023 
8.  Kocsi - Cserniczki Nóra  2038 -------- 
9.  Kukor Noémi  2037 2018 
10.  Magyar Renáta  2043 2018 
11.  Nagy Zsófia 2044 -------- 
12.  Pintér Eszter 2033 -------- 

13.  Szunyog Szilvia  2026 2021 
14.  Takácsné Kovács Ágnes 2041 --------- 
15.  Varjuné Molnár Katalin 2031 2022 

 

A nevelőtestület további tagjai, 11 fő életkoránál fogva már nem kötelezettek továbbképzésben való 

részvételre. 
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4. A továbbképzési program megvalósításához kötődő dokumentumok: 

 Beiskolázási terv, nevelési évenként / minden év március 15-ig/. 

 Pedagógusok jelentkezési lapja a továbbképzés teljesítéséhez. 

 Értesítések a jelentkezés elfogadásáról, illetve elutasításáról. 

 Nyilvántartás a pedagógus továbbképzéseken való részvételről, továbbképzés teljesítéséről. 

 Nyilvántartás a pedagógus továbbképzéseken való részvétel költségeiről, elszámolásának bizonylatairól. 

5. Záró rendelkezések: 

Jelen továbbképzési programot a nevelőtestület az 2/2018. (III.10.) számú nevelőtestületi  

határozatával megismerte és elfogadta.  

A továbbképzési program módosítandó, ha jogszabályváltozások indokolttá teszik. 

 

Szentgotthárd, 2018. március 12. 

 

A továbbképzési programot készítette: 

                                                                                                            Kocsisné Bucsi Etelka 

                                                                                                    óvodai intézményegység-vezető                             

 

Ellenjegyezte:  

                                                              Varjuné Molnár Katalin  

                                                                            igazgató 

 

A fenntartói jóváhagyás: a ………/2018.(III.28.) számú Társulási Tanácsi határozattal történt. 

A továbbképzési program a fenntartói jóváhagyást követően, 2018. szeptember 1-én lép hatályba. 
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Tárgy: SZEOB Tótágas Bölcsőde megüresedő álláshely betöltése 

iránti kérelem. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanács 2018. március 28-i ülésére 

 

Tisztelt társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója a mellékelt 

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

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2018. sz. határozatában úgy 

döntött, hogy az intézményekben az év közben megüresedő álláshely betöltését a Képviselő-

testület elé kell terjeszteni - jelen előterjesztést erre tekintettel készítettük.  

2018. március 14-én a SZEOB Tótágas Bölcsőde 1 fő kisgyermeknevelője kérte 

munkaviszonyának megszüntetését, lemondott közalkalmazotti jogviszonyáról – külföldi 

munkavállalás miatt. 

A gyermekek folyamatos ellátása/gondozása miatt sürgősen be kell tölteni az álláshelyet. Az 

intézmény belső átszervezéssel ezt nem tudja megoldani. A bölcsődei kisgyermeknevelő 

álláshely hirdetése jogszabály alapján nem kötelező, így amennyiben találna az intézmény 

megfelelő szakembert és a Testület , illetve a fenntartó is hozzájárul a megüresedő álláshely 

betölthető lenne. 

Az intézmény ezzel nem új álláshelyet kér, az álláshelyek száma nem változna. 

Amennyiben az intézménynél sem feladatcsökkenés nincsen, sem más jelentős ok nem 

indokolja az alkalmazotti létszám csökkentését ezen a módon, akkor az álláshely betöltését 

engedélyezni kellene.  

 

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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

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

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és javasolja egyben 

hozzájárul ahhoz, hogy a SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményében a 2018. március 31. 

időponttal megüresedő álláshelyet haladéktalanul betölthesse. 

Határidő : azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor  elnök 

      Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató 

      Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
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2./ Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és nem járul hozzá ahhoz, 

hogy a SZEOB Tótágas Bölcsőde 2018. március 31. időponttal megüresedő  álláshelyét 

betöltse.  

Határidő : azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor  polgármester /elnök 

      Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató 

 

Szentgotthárd, 2018. március 20. 

 

         Huszár Gábor 

          elnök 
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1.sz. Melléklet 
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Tárgy: SZEOB Játékvár Óvoda megüresedő álláshely betöltése 

iránti kérelem. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanács 2018. március 28-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója a mellékelt 

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

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2018. sz. határozatában úgy 

döntött, hogy az intézményekben az év közben megüresedő álláshely betöltését a Képviselő-

testület elé kell terjeszteni - jelen előterjesztést erre tekintettel készítettük. 

 

Az intézmény igazgatója a mellékelt kérelemben részletesen bemutatja az intézmény 

pedagógus létszámának alakulását, a kötelező óraszámokat, a kötött munkaidőn túl teljesített 

óraszámokat (ki nem fizetett túlóra), a jogszabályban meghatározott vezetői létszámokat. A 

székhely óvoda napi 12 órás nyitva tartását csak folyamatos helyettesítéssel, esetenkénti 

összevonásokkal tudja az intézmény megoldani. A 20/2012. ( VIII.31.) Korm. rendelet 12.§-a 

alapján az óvodai nevelés során a teljes nyitva tartás alatt a gyermekkel minden csoportban 

óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra 

átfedési idővel. Sajnos az intézmény már évek óta nem tudja biztosítani az átfedési időt. Az 

intézményben jelenleg is 5 pedagógus van tartósan távol (GYES, GYED) , helyüket 

helyettesítő pedagógussal  illetve, ha szükséges nyugdíjas kolléga megbízásával látja el az 

intézmény. 

 

2018. szeptemberétől az óvodai intézményegység-vezető tényleges felmentési idejét tölti, 

2019-ben pedig további 3 magasabb vezetői állás üresedik meg. A magasabb vezetői 

beosztás csak a jogszabályban meghatározott végzettséggel tölthető be, mellyel jelenleg 

az intézményben más alkalmazott nem rendelkezik. A végzettség 2 év egyetemi 

végzettséget igényel, a jelenlegi óvónők közül nem szándékoznak ezt vállalni. 

 

2018. szeptemberétől jelentkeztek óvodapedagógusok, egyik jelentkező egy másik óvoda 

vezető-helyettese, családi okok miatt költözne Nemesmedvesre. A kolléganőnek minden 

végzettsége megvan ahhoz, hogy vezetői beosztást betölthessen intézményünkben. Jelenlegi 

munkahelyén azonban le kell mondania ahhoz, hogy intézményünk alkalmazhassa, 

kezdetben helyettesítő álláshelyen.  

  
Az intézmény ezzel nem új álláshelyet kér, az álláshelyek száma nem változna. 

Amennyiben az intézménynél sem feladatcsökkenés nincsen, sem más jelentős ok nem 

indokolja az alkalmazotti létszám csökkentését ezen a módon, akkor az álláshely betöltését 

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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

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

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte hozzájárul ahhoz, hogy 2018. 

szeptember 1. időponttal megüresedő intézményegység-vezetői álláshelyet 2018. december 

31. időpontig helyettesítő álláshelyen, 2019. január 1. időponttól pedig a megüresedett 

álláshelyen határozatlan időre betöltse. Egyben engedélyezi és felkéri az Igazgatót, hogy a 

magasabb vezetői megbízás meghirdetését a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegye meg. 

Határidő : azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor  polgármester /elnök 

      Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató 

      Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

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

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és nem járul hozzá ahhoz  , 

hogy a 2018. szeptember 1. időponttal megüresedő intézményegység-vezetői álláshelyet 

betöltse.  

Határidő : azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor  polgármester /elnök 

      Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató 

 

Szentgotthárd, 2018. március 20. 

 

         Huszár Gábor 

          elnök 
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1.sz. Melléklet 

        
     

 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

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

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

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

 

 

 

Iktatószám       : Szsz/136.-10./2018. sz. 
 

             Tárgy                : Megüresedő álláshely meghirdetésének engedélyeztetése 
 
            Ügyintéző         : Varjuné Molnár Katalin 
 
            Címzett             : Szentgotthárd Közös Önkormányzati Hivatal 
                                         Képviselő-testület 
                   Huszár Gábor Polgármester Úr 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatójaként az alábbi 

kéréssel fordulok Önökhöz: 

 

Mint azt Önök is tudják, évek óta folyamatos, súlyos problémát jelent intézményünkben az 

óvodapedagógus hiány. Ez adódik, egyrészt a nyugdíjba vonulások, másrészt a fiatal 

kolléganők tartós távolléte (GYED, GYES) miatt. A folyamatos személyi létszámot nyugdíjas 

kolléganők viszont foglalkoztatásával, illetve folyamatos eseti helyettesítések elrendelésével 

(díjazás nélkül) , valamint lehetőség szerint összevonásokkal oldottuk meg. A Szentgotthárd 

és Kistérsége Egyesített Óvodák óvodai intézményegységében engedélyezett pedagógus 

álláshelyek száma: 26 fő 

Intézményünkben jelenleg 12 óvodai csoport működik. A SZEOB Játékvár Óvodája 10 

csoporttal, a SZEOB Micimackó Tagóvodája és a SZEOB Csillagvirág Tagóvodája 1-1 

csoporttal.    

 

Egy csoportban kötelezően alkalmazottak létszáma: óvodapedagógus- 2 fő,  

   dajka - 1 fő  

 

A vezetők létszámát a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. r. 35. § (1) bekezdése szerint a 3. melléklet 

határozza meg. (mellékelem az Oktatási Hivatal által korábban kiadott állásfoglalást is) 

A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők kötelező létszáma 

  A B C 

1 Magasabb vezetői, vezetői 

megbízás 

Feltétel Létszám 

2 intézményvezető intézményenként 1 

3 tagintézmény-vezető tagintézményenként 1 

4 intézményegység-vezető szervezeti és szakmai tekintetben önálló 

intézményegységenként 

1 

5 intézményvezető-helyettes 50 gyermek/tanuló létszám alatt - 

6 intézményvezető-helyettes 51-250 gyermek/tanuló 1 

7 intézményvezető-helyettes 251-750 gyermek/tanuló 2 

8 intézményvezető-helyettes 750-nél több gyermek/tanuló esetén 3 

9 tagintézmény-, 

intézményegységvezető-helyettes 

intézményegységenként, 

tagintézményenként 

250 gyermek/tanuló létszám alatt 

- 

10 tagintézmény-, 

intézményegységvezető-helyettes 

intézményegységenként, 

tagintézményenként 

251-750 gyermek/tanuló 

 

1 

11 tagintézmény-, 

intézményegységvezető-helyettes 

intézményegységenként, 

tagintézményenként 

750-nél több gyermek/tanuló esetén 

2 

 
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, meghatározza az óvodapedagógusok 

kötelező óraszámát is, ami 32 óra/hét, gyakornok esetén 26 óra /hét, vezetők esetén 8-22-

26 óra hét. A munkaidő fennmaradó részének egy részét a munkáltató jogosult beosztani, 

más részével a pedagógus önállóan rendelkezik. A munkaidő fennmaradó részéről a 

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet passzusai az irányadóak.  

Jelenleg a 26 fő engedélyezett fő kötelező óraszámai a következők: 

        óra/hét  összesen 

1 fő óvodapedagógus-igazgató                     8    8 óra/hét 

2 fő óvodapedagógus –igazgatóhelyettes                   22                         44 óra/hét 

1 fő óvodapedagógus- intézményegység-vezető                  22             22 óra/hét 

2 fő óvodapedagógus-tagintézmény vezető      26             52 óra/hét 

1 fő óvodapedagógus- intézményegység vezető helyettes    22             22 óra/hét 

2 fő óvodapedagógus-munkaközösségvezető     30                         60 óra/hét 

11 fő óvodapedagógus-        32         352 óra/hét 

4 fő óvodapedagógus –gyakornok       26          104 óra/hét 

1 fő óraadó nyugdíjas-        10            10 óra/hét 

Mindösszesen:                              674 óra/hét 

 A kötelező óraszámok heti kimutatásából jól látszik, hogy az óvodapedagógusok heti összes 

neveléssel lekötött munkaideje (csoportban töltött idő): 674 óra.  
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A székhely óvoda 12 órás, a tagóvodák 10 órás nyitva tartása mellett 12 csoport 

gyermekeinek ellátása 780 órát igényel, amit lehetetlen 674 kötelező óra/hét mellett 

teljesíteni. Csak folyamatos helyettesítésekkel, esetleges összevonásokkal, plusz feladatok 

ellátásával tudjuk megoldani évek óta (helyettesítési díj nélkül). Mellékelten küldöm 2015-

től az eseti helyettesítések számát is! A 106 óra/hét különbséget az igazgatóhelyettesek 

folyamatosan rögzítik, statisztikát készítenek és ügyelnek az egyenletes terhelésre.  

 

Mindezen plusz feladatokon túl, és csak óvodapedagógusokról adatoltam, többen 

kényszerülnek tartós táppénzre, vagy éppen szabadságot kérnek. Az ilyen okból távollévő 

kolléganők helyettesítését is napi  szinten meg kell oldanunk. Egy kis számadatot tekintve, a 

SZEOB Játékvár Óvodájában 2018. január 1-től 2018. február 28-ig az óvodapedagógusok 

összesen 33 nap táppénzen voltak, valamint a többi kolléganő még 50 napot. Összesen a 39 

fős személyi állományból az eltelt 2 hónap alatt, a betöltetlen helyettesítő álláshelyeken túl 

83 nap betegszabadság is növelte a kolléganők terheit.   

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. §-a előírja, hogy „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” 

 

A napi 12 órás nyitva tartás mellett az óvodapedagógusok kötelező óraszámát figyelembe 

véve az átfedési időt sem tudjuk évek óta biztosítani. 

 
A jelenlegi 26 fő engedélyezett pedagógus létszámból 5 pedagógus GYES-en van, helyüket 

helyettesítő pedagógussal próbáljuk megoldani. (A helyettesítő álláshelyeket törvény szerint 

nem kell meghirdetni, csak pénzügyi ellenjegyzés szükséges.)   

2018. szeptemberétől az intézményegység-vezetőnk felmentési idejét tölti, mivel 2019. 

január 1-től kérelmezi nyugdíjba vonulását. 

2019-ben egyik igazgatóhelyettes kolléganő és egyik tagóvoda-vezető is nyugdíjba vonul. Így 

3 magasabb vezetői állás is megüresedik. A vezető, magasabb vezetői megbízás 

meghirdetése a jogszabályi előírásokat betartva egy hosszabb folyamat, vagyis 2-3 hónapos 

előkészületet igényel. Itt szeretném megjegyezni azt is, hogy vezető, magasabb vezető 

beosztás csak a jogszabály által meghatározott végzettség esetén tölthető be, mellyel sajnos 

nem rendelkeznek a kolléganők. A végzettség megszerzése 2 év egyetemi végzettséget 

igényel, melyet egy kolléganő sem szándékozik vállalni.  

 
Összegezvén:  
A korábbi évek súlyos óvodapedagógus hiányát, a folyamatos fluktuációt, tetőzni fogja a 

vezetői megbízást betöltők hiánya is. ( A korábban beadott kérelmemre visszautalva, 

miszerint az egyre növekvő gyermeklétszám miatt kérvényeztem a 11. csoport 

megnyitását, újra felhívnám a figyelmüket arra, hogy az óvodai nevelésben való részvétel 

minden adott év augusztus 31.-én 3. életévét betöltött gyermeknek 2015. év óta kötelező. 

Az egyre csökkenő pedagógus és vezetői létszám, valamint az egyre növekvő 
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gyermeklétszám mellett kérdésessé válik a kötelező óvodai nevelés szakszerű, törvényes 

ellátása.)  

 

2018. szeptemberétől szerencsére jelentkeztek óvodapedagógusok, akiket nagy örömmel 

fogadna intézményünk. Egyik jelentkező a vecsési óvoda vezetőhelyettese, családi okok 

miatt költözne Nemesmedvesre (szentgotthárdi származású óvodapedagógus). A 

kolléganőnek minden végzettsége megvan ahhoz, hogy vezetői beosztást betölthessen 

intézményünkben. Jelenlegi munkahelyén azonban le kell mondania ahhoz, hogy 

intézményünk alkalmazhassa, kezdetben helyettesítő álláshelyen.  

Vezető megbízású óvodapedagógusra azért is nagy szükségünk lenne, mivel a pedagógus 

életpálya bevezetésekor a jogszabály előírta, hogy a  gyakornokok ( 2 évig) csak mentor 

segítségével láthatják el a feladataikat, ezt a kinevezésükben rögzíteni kell.  Mentori 

feladatokat csak vezetői megbízással rendelkező óvodapedagógus kaphat. Mivel a vezetői 

létszám is folyamatosan csökkeni fog kérdésessé válik a gyakornok mentorálása is.  

A mellékletben látható, hogy a mentori feladatok hány órát vesznek igénybe, melyért szintén 

nem jár díjazás!!! 

 

A 23/2018. számú Képviselő-testületi határozattal Önök úgy döntöttek, hogy az év közben 

megüresedő álláshelyek betöltésének kérdését a munkáltatónak a testület elé kell 

terjeszteni. 

Intézményünket felkereső óvodapedagógus kolléganő tapasztalatára, vezetői képzettségére 

égető szükség lenne. A kolléganő addig nem adja fel biztos állását, míg intézményünk 

ígéretet arra nem ad, hogy határozatlan idejű kinevezést kap.    

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, Polgármester Urat engedélyezzék, hogy a megüresedő 

álláshelyet meghirdethessem. 

 
Szentgotthárd, 2018. március 12. 
        Varjuné Molnár Katalin 
                   igazgató      
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Tárgy: Térítési díj meghatározása a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében  
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati társulás 

Társulási Tanács  2018. március 28-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

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

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

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 

ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell 

fizetni.  

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

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

szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell 

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

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

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

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

az adott bölcsődében. 

 

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

gondozási díjat tartalmazza. 

 

 Beíratott 

gyermekek 

száma/év 

Gondozási díjból 

származó összes 

bevétel 

Gondozási díjat 

fizető gyermekek 

száma / év 

átlagban 

Fizetés alól 

mentesülő 

gyermekek száma 

/ év átlagban 

2012 72    997.730.-Ft 51 21 

2013 72 1.698.695.-Ft 51 21 

2014 75 2.300.750.-Ft 55 20 

2015 70 3.323.610.-Ft 36 34 

2016 90 3.667.625.-Ft 66 11 

2017 91 3.496.495.-Ft 81 10 

 

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

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

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

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

térítési összegből az NRSZH ellenőrzésen megállapított hiányosságok pótlását tűzték ki és 

valósították meg. 2017-ben a 2016-os gondozási díjat beépítették az intézmény 

költségvetésébe, melyből a szükséges felújítási/karbantartási munkákat, eseti beszerzéseket 

finanszírozták. 
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A 2018. ÉV TERVEZÉSE 

 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézménnyel történt egyeztetés kapcsán mind az 

intézményvezető, mind a bölcsődei intézményegység-vezető az alábbiakat javasolja a 2018. 

évre: 

 

Az intézményi térítési díj megállapításának levezetése az előterjesztés 1. számú 

mellékletében részletesen olvasható. A szolgáltatási költség és az állami normatíva 

különbözete -> elosztva a férőhelyekkel (jelenleg 68 fő) -> továbbá osztva az ellátási napok 

számával (230 nap) -> melyből levonják az étkezési térítési díjat (napi 4x-i étkezés 508.-

Ft/fő/nap) -> a szentgotthárdi bölcsődében maximálisan megállapítható intézményi 

térítési díj: 1.012,- Ft/fő/nap.  

 

 A Gyvt. 147.§ (2) bek. alapján külön kell meghatározni a gondozási és étkezési térítési díjat. 

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

térítési díj összegét. 

 

2018. január 1. időponttól feladatalapú  finanszírozás van. A jogszabályi változás, valamint a 

gyermeklétszám emelkedése azt eredményezte, hogy a 2018. évi állami támogatás közel a 

duplája lesz a 2017. évi támogatásnak. Ebből az is következik, hogy a fenntartónak kevesebb 

összeget kell fordítania egy gyermek ellátására. 

 

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

kell a gondozást biztosítani: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, 

- a három vagy több gyermeket, 

- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok számára, 

- illetve azok részére, akik jövedelemmel nem rendelkeznek. 

 

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

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

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

 

Indokok: 

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

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

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

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

hiányzása esetén. 

 

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

intézményvezető állapítja meg a fenntartó által meghatározott kedvezmények, mentességek és 

a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével. Az intézményvezető a személyi térítési 

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

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

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

SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményegység által a gyermekek számára biztosított 

napközbeni ellátás tekintetében az alábbiakat fogadja el: 

 

1.012,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltséget határozzon meg  azzal, hogy:  

- ténylegesen a 2. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díjat és 

kedvezményeket alkalmazzák 2018. május 01. időponttól, 

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

(nettó jövedelem feltüntetés) és a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok 

képezzék,  

- a 2017. évben befolyt gondozási díjat 2018-ban is az intézmény költségvetésébe 

javasolja beépíteni, melyből továbbra is az intézmény fenntartását, a szükséges 

karbantartási/felújítási munkákat, eseti beszerzéseket kell finanszírozni (a 

bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai c. dokumentumban minimális 

felszerelésként előírtak alapján). 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / elnök 

Varjuné Molnár Katalin igazgató 

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

Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

2. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az 1.) pontban 

meghatározottakat azzal fogadja el, hogy a gyermekek napközbeni ellátásának 

intézményi térítési díját és a hozzá tartozó kedvezményeket-mentességeket a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének gyermekek védelméről 

szóló 23/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében is szabályozni szükséges. 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: Szentgotthárd Város Önkormányzata 

képviselő-testülete 2018. áprilisi testületi ülése 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / elnök 

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

 

Szentgotthárd, 2018. március 20. 

 

         Huszár Gábor 

                    elnök 
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1. sz. Melléklet 

        
     

 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

SZEOB 

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

OM azonosító:036456 

Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 

igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 

honlap: www.ovodaksztg.hu 

 

 

  Iktatószám   :      Szsz./137.-10./2018. sz. 
  Tárgy             :      Intézményi javaslat a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a szolgáltatási  
                                önköltség, gondozási díj 2018. évi megállapításához                                 
  Ügyintéző     :      Dr. Dancseczné Kovács Tünde 

               Címzett         :      Dr. Gábor László 
                                             Önkormányzati Térségi és Erőforrások vezető                                        

 
 
Tisztelt Irodavezető Úr! 
 
 
A 2018. március havi Képviselő-testületi ülés előterjesztéséhez a 7/2012. (III.1.) ÖKT 

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

adatokat tudom szolgáltatni. 

  

 Intézményi javaslat a szolgáltatási önköltség megállapításához: 

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

normatív állami támogatás különbözete. 

1. a bölcsőde szolgáltatási költsége (2018. évi kiadási előirányzat):   54.327 e/Ft 
2. éves központi normatív támogatás:            -      30.546 e/Ft 

Az ide vonatkozó rendelkezés alapján az intézményi térítési díj alapja:               23.781 e/Ft 

 

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

23.781 e/Ft. 

 

A szolgáltatási önköltség számítási módja: 

1. 23.781 e/Ft: 68 fő (érvényes alapító okirat szerinti férőhely)= 349.720 Ft/fő/év  
(normatívát nem tartalmaz) 

2. 349.720 Ft: 230 nap (2017. évi központi költségvetési törvény szerinti napok 
száma) = 1.520 Ft/nap/férőhely 

ebből:  

 napi 4x-i étkezési térítési díj: 508 Ft /fő/nap 

 napi gondozási, intézményi térítési díj: 1.012 Ft/fő/nap 
 

A GYvt.147. § (2) bek. alapján külön kell meghatározni a gondozási és étkezési térítési díjat. 

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

térítési díj összegét. 

Ezek alapján maximálisan megállapítható gondozási térítési díj: 1.012Ft/fő/nap. 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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A 2018. január 1-től hatályba lépett jogszabályok alapján  stratégiai változást jelent, hogy a 

bölcsődei ellátás területén is bevezetésre került  a feladatalapú finanszírozás, ami jóval 

magasabb támogatást jelent intézményünk tekintetében. A 2018. évi törvényváltozás, 

valamint a gyermeklétszám növekedése azt eredményezte, hogy a tavalyi normatív 

támogatás a duplájára nőtt (2017-ben 15.341 e/Ft; 2018-ban 30.546 e/Ft). A 2018. évi 

szolgáltatási önköltség számolás során keletkezett irányszámok alapján a napi gondozási 

intézményi térítési díj összege alacsonyabb lett a tavalyi évben megállapított összegnél 

(2017. évben: 1.822 Ft/fő/nap, 2018. évben: 1.012 Ft/fő/nap).  Egy gyermek ellátására a 

fenntartónak kevesebb összeget kell fordítania. Ezen ismérvek alapján tesszük meg 

javaslatainkat a 2018. évre vonatkozóan. 

 
 
2018. évben a személyi gondozási díjra vonatkozó intézményi javaslat: 
 

1. a díj ne változzon, az előző évivel legyen megegyező (795 Ft/fő/nap) 

A javaslat indoklása: 
 

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

Szentgotthárd, 2018. március  12. 
 

Tisztelettel:   
    

Varjuné Molnár Katalin          Dr. Dancseczné Kovács Tünde       
intézményvezető                   intézményegység-vezető 
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2.sz. Melléklet 

 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2018. 

évben: 795,- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 

 

 

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

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 

50.001 –  80.000.- 140.- 

80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 

110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 795.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


