2021. április 30-i társulási tanácsi
előterjesztések (elnöki döntés)

TARTALOMMUTATÓ

1. A Társulás 2020. évi zárszámadásának jóváhagyása.
2. A Társulás 2021. évi költségvetési határozatának módosítása.
3. A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2021. évi díjainak
meghatározása.
4. A SZEOB Tótágas Bölcsőde 2021. évi térítési díjának meghatározása.
5. A 2020. évi Éves (Belső) Ellenőrzési Jelentés elfogadása.
6. Család- és Gyermekjóléti Központ felügyeleti ellenőrzése (belső ellenőrzés).
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Tárgy: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi
beszámolója
ELŐTERJESZTÉS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§-ában foglaltak szerint
elkészítettük Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi
költségvetésének számszaki beszámolóját, mely a 2020. évi költségvetéssel
összehasonlítható módon kerül bemutatásra.
Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a Társulási
Tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni a Társulás összes bevételét, kiadását,
pénzeszközének változását; a Társulás összevont költségvetési mérlegét, adósság állományát;
vagyonkimutatását; a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban
és összesítve; valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.
A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése alapján „Az államháztartás
önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító
szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén
- módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése szerint az
államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv
jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.
A) Társulási feladatellátás általános értékelése
B) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi számviteli beszámolójának
értékelése

A. A TÁRSULÁSI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS
ÉRTÉKELÉSE
A Társulás 2020. évi tevékenységében a Társulás törekedett a hatékony működésre, a kialakított
közszolgáltatási feladatellátásokat takarékos gazdálkodással biztosította a közös érdekek
alapján. A Társulás 2020. évi költségvetési gazdálkodása keretében ellátta a Társulási
megállapodásban vállalt feladatokat:
- köznevelési feladat: óvodai nevelés
- szociális alapszolgáltatások közül:
• családsegítés,
• házi segítségnyújtás,
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
• támogató szolgálat
• közösségi pszichiátria
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-

gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei gondozás
belső ellenőrzés

A Társulás intézményfenntartóként és szervező tevékenységével egyaránt végzett
közszolgáltatásokat az elmúlt évben. Jelenleg az alábbi intézmények közvetlen fenntartója a
Társulás:
▪
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne:
- Tótágas Bölcsőde intézményegység
- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül:
➢ Játékvár Óvoda (Szentgotthárd)
➢ Micimackó Tagóvoda (Magyarlak)
➢ Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek)
▪
Városi Gondozási Központ
▪
Család- és Gyermekjóléti Központ
Köznevelési feladat ellátása:
Ennek keretében az óvodai nevelést látja el a Társulás. A Társulás e feladatot a fenntartása alatt
lévő Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde keretein belül látta el.
Szociális alapszolgáltatási feladatok:
A szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást, a támogató szolgálatot és a közösségi ellátást a Városi Gondozási Központ
intézmény biztosítja, kistérségi működési területtel.
A családsegítést szintén a kistérséghez tartozó valamennyi településen ellátja a Társulás
intézménye, a Család- és Gyermekjóléti Központ.
Gyermekjóléti alapellátási feladatok:
A gyermekjóléti ellátást, valamint a bölcsődei ellátást biztosítja a Társulás valamennyi település
számára intézmény fenntartásával (Család- és Gyermekjóléti Központ, SZEOB Tótágas
Bölcsőde).
Belső ellenőrzés:
A Társulás saját feladatellátásban látta el a belső ellenőrzési feladatokat, a végrehajtást a
munkaszervezetbe (Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal) integrálva egy fő belső
ellenőr foglalkoztatásával.

B. / A TÁRSULÁS 2020. ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJÁNAK
ÉRTÉKELÉSE
Bevételi források és azok teljesítése
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Költségvetés módosított előirányzata: 670.862.938 Ft
Teljesítés
657.306.157 Ft
Teljesítés
98 %
A bevételeket jogcímenként a 4.sz. melléklet tartalmazza.
Bevételi jogcím
Működési bevételek
Elvonások, befizetések
Állami támogatás
Szentgotthárd pénzeszk.átad.
Községek pénzeszk. átad.
Műk.c.pénzeszköz átvétel
MOTIVAGE pályázati támogatás
Pénzmaradvány
Összesen

2020.évi
teljesítés (Ft)
46 558 098
3 779 378
416 107 893
90 563 523
37 632 889
1 730 000
22 226 606
37 099 770
655 698 157

Megoszlás
7%
1%
63%
14%
6%
0%
3%
6%
100%

Az állami támogatást a 2020.évi költségvetési törvény (2019.évi LXXI tv) alapján
Szentgotthárd Város Önkormányzata igényelte, részére került finanszírozásra. A támogatás
kiutalásra került a felhasználásra jogosult intézmények felé. A kiadások 63%-ra nyújtott
fedezetet.
Az intézményi működési bevételek az élelmezést nyújtó, valamint szociális szolgáltatást nyújtó
intézmények térítési díjaiból származnak.
A 2019. évi zárszámadásban a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványon felüli rész
elvonásra került az intézményektől. (3.779.378 Ft)
A Városi Gondozási Központ projektpartnerként részt vesz a MURABA ETT által benyújtott
és elnyert Idősbarát régió kialakítása a határtérségben a biztonságos és aktív időskort elősegítő
hosszútávú együttműködések kialakításával (MOTIVAGE) című projektben. A pályázat
időtartama: 2020.03.01-2022.08.31-ig, 30 hónapig tart. A támogatás intenzitása 85% ERFA,
10% nemzeti hozzájárulás, 5% önerő. A támogatás megelőlegezés formájában kiutalásra került,
része a maradványnak.
A legfontosabb programelem a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó technikai eszközrendszer
megújítása.
Kiadások alakulása
Költségvetés módosított előirányzata: 670.862.938 Ft
Teljesítés
605.799.386 Ft
Teljesítés
90,3 %
A kiadásokat jogcímenként a 3.sz. melléklet tartalmazza.
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Teljesített
kiadások
2020.év (Ft)
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulék
Dologi
kiadások
Felhalmozási
kiadások
Egyéb műk.c.
Kiadások
Összesen

Sztgi
Egyesített
Óvodák és
Bölcsőde

Család- és
Gyermekjól
éti Központ

Városi
Gondozási
Központ

Társulás

Összesen

Megoszlás

238 638 338

36 296 846

140 034 039

0

414 969 223

68%

44 184 407

6 817 324

25 903 580

0

76 905 311

13%

20 780 118

5 912 604

60 835 783

3 170 431

90 698 936

15%

525 455

3 406 910

2 849 862

159 990

6 942 217

1%

2 798 951

980 427

12 504 321

16 283 699

3%

306 927 269

53 414 111

229 623 264

15 834 742

605 799 386

51%

9%

38%

3%

100%

A 2020. évben is nőtt a garantált bérminimum összege 195.000 Ft-ról 210.600 Ft-ra, az emelés
minden intézményre hatással volt. A szociális területet érintő szociális ágazati pótlék mértéke
szintén emelkedett, a pótlékra az állam fedezetet biztosított az év során (Városi Gondozási
Központ részére 23 MFt, Család- és Gyermekjóléti Központ részére 11 MFt összegben.)
SZEOB
Tótágas Bölcsőde:
2020. évben keresetnövelő intézkedés történt, a már meglévő bölcsődei pótlék megemelésével
és kiterjesztésével, a pótlékra államit támogatás került kiutalásra. A kiegészítő támogatás 3,7
MFt volt.
Szentgotthárd Város Önkormányzata az év folyamán pályázatot nyert az épület bővítésére,
fejlesztésére, a megvalósítás 2021 és 2022. évben várható.
Óvodák
2020.07.01-jétől emelkedett a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó
foglalkoztatottak illetménye, tíz százaléknak megfelelő ágazati szakmai pótlékra lettek
jogosultak, illetve változott az intézményvezetők részére meghatározott vezetői pótlék mértéke.
(24/2020 (II.24. Korm.rend).
2020-ban már működött a Játékvár Óvodában a 2019. év végén átadott új tornaterem.
A Csillagvirág Tagóvoda épülete is a sikeres pályázatnak köszönhetően megújult.
Városi Gondozási Központ
2020.04.01-től Szentgotthárd Város közigazgatási területéhez csatolt településeken is biztosítva
van hétvégén és ünnepnapokon az ebéd kiszállítása, amit kb. 20-25 fő folyamatosan igénybe is
vett.
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A vészhelyzet kihirdetését követően az intézmény szolgáltatásai továbbra is működtek, viszont
az ellátások biztosításának módja és tartalma jelentősen megváltozott. Az intézmény
védőeszközök (kesztyű, maszk, védőruha.) beszerzésére 2 MFt-ot fordított.
Család- és Gyermekjóléti Központ
Az intézményben javasolt informatikai fejlesztések (új számítógépek beszerzése, nyomtató
csere, szervercsere) még 2020 évben megvalósultak, felkészültek a 2021.évben induló GYVR
rendszer működtetéséhez.
A Társulás vagyonának alakulása
Vagyonmérleg adatok 2020.
Év
Eszközök:
A Befektetett eszközök:
A/I. Immateriális javak
A/II/1.Ingatlanok
A/II/2.Gépek, berendezések,
járművek
A/II/4.Beruházások, felújítás
A/II/5.Tárgyi eszköz
értékhelyesbítése
A/II. Tárgyi eszközök össz.
A)Nemzeti vagyonba tartozó
befektetett eszk. Össz.
C/III. Forintszámlák
C/III/1 Kincstáron kívüli
forintszámlák
C. Pénzeszközök összesen
D/I .Ktsv-i évben esedékes
követelések
D/II. Ktsv-i évet követően
esedékes követelések
D/III.Követelés jellegű sajátos
elsz.
D) Követelések
E) Egyéb sajátos eszközoldali
elsz.
F) Aktív időbeli
elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
G/I. Nemzeti vagyon
induláskori értéke

Nyitó állomány

Záró
állomány

Változás
növekedés
csökkenés

42 144
4 085 081
9 842 498

0
3 958 875
6 210 662

42 144
126 206
3 631 836

13 927 579
13 969 723

10 169 537
10 169 537

3 758 042
3 800 186

37 099 770

47 573 100
2 642 296

10 473 330
2 642 296

37 099 770
10 151 763

50 215 396
6 273 214

13 115 626

10 151 763
890 000

6 273 214
2 502 346

1 612 346

774 411

900 584

126 173

62 885 667
520 721 322

70 061 077
520 721 322

7 175 410

3 878 549

3 878 549
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G/II. Nemzeti vagyon
változásai
G/III. Egyéb eszközök
induláskori értéke
G/IV. Felhalmozott eredmény
G/V. Eszközök
értékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti
eredmény
G) Saját tőke
H/I. Ktsv-i évben esedékes
kötelezettségek
H/II. Ktsv-i évet követően
esedékes kötelezettség
H/III. Kötelezettség jellegű
sajátos elszámolások
H) Kötelezettségek
J) Passzív időbeli
elhatárolások
Források összesen

64 912 068

64 912 068

- 559 637 518 - 558 056 676

1 580 842

1 580 842

-17 335 839

18 916 681

27 576 714
176 000

10 240 875
533 994

17 335 839

285 870

0

461 870
34 847 083

533 994
59 286 208

72 124
24 439 125

62 885 667

70 061 077

7 175 410

357 994
285 870

Maradvány elszámolása
A maradvány elszámolását elvégeztük a Társulásnál és az intézmények vonatkozásában. A
Társulás, SZEOB Egyesített Óvodák és Bölcsőde, és a Városi Gondozási Központ maradványa
a 2021.évi költségvetésben tervezésre került.
A Gondozási Központ maradványából 21.027.336 Ft a Motivage pályázatra 2020.évben leutalt
megelőlegezett támogatás.
A Társulás maradványa az alábbiak szerint alakult:
Összes maradvány:
51 506 771 Ft
Intézmény
pénzkészlet
2020.decem
ber 31-én

2021.évi
költségvetésben
tervezett összeg

felhasználható
pénzmaradvány

Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és
Bölcsőde
Játékvár Óvoda
Tótágas Bölcsőde
Micimackó Tagóvoda
Csillagvirág Tagóvoda
Városi Gondozási Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

1 572 719

1 572 719

0

21 291 144
26 875

21 291 144
0

0
26 875

Társulás
Összesen

28 616 033
51 506 771

28 616 033
51 479 896

0
26 875
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A Társulás 2020. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek,
települési hozzájárulások és az államtól kapott támogatások biztosították az intézmények és a
társulási feladatok működését. A Társulásnak 2020. december 31-én hitelállománya nem volt.
A rendelkezésünkre bocsátott támogatással igyekeztünk a leghatékonyabban gazdálkodni.
A költségvetési határozatban jóváhagyott időpontokig sajnos 2020 évben sem történt meg
a tagönkormányzati finanszírozások utalása. Sőt, nem csupán az év utolsó napján állt fenn
tagönkormányzati tartozás, hanem a jelen előterjesztés készítésének időpontjában is, az
alábbiak szerint:
➢ Szakonyfalu: 1.019.667,- Ft.
➢ Rábagyarmat: 403.010,- Ft.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a zárszámadást
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

I. / A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Mivel
az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el, a
társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozza meg.
Erre tekintettel Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. sz. határozatának
végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:
1) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás a 2020. évi költségvetésének
- kiadási
főösszegét
605.799.386
Ft-ban,
azaz
hatászötmillióhétszázkilencvenkilencezer-háromszáznyolcvanhat forintban,
- bevételi főösszegét 657.306.157 Ft-ban, azaz hatászötvenhétmillió-háromszázhatezeregyszázötvenhét forintban, állapítja meg.
2) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi zárszámadásáról az összevont
mérlegadatait az 1-2. melléklet tartalmazza.
3) A 2020. évi költségvetés bevételei az alábbiak:
eredeti bevételi előirányzat:
650.481.750 Ft,
módosított bevételi előirányzat: 670.862.938 Ft,
bevételi teljesítés:
657.306.157 Ft.
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4) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:
adatok Ft-ban

Bevételi jogcím
Működési bevételek
Elvonás, befizetés
Felhalmozási
bevételek
Működési célú
bevételek
Pénzmaradvány

Eredeti előirányzat
40.808.000
2.408.000

Módosított előir.
41.224.272
3.779.378
10.408.000

Teljesítés
46.558.098
3.779.378
10.408.000

607.265.750

578.351.518

559.460.911

37.099.770

37.099.770

5) A bevételi főösszeget az 1., 2., és 4. mellékletek tartalmazzák.
6) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének kiadási
főösszege:
eredeti kiadási előirányzat:
650.481.750 Ft,
módosított kiadási előirányzat: 670.862.938 Ft,
kiadási teljesítés:
605.799.386 Ft.
7) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők:
adatok Ft-ban

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadások
Tám.ért.műk.
támogatás
Felhalmozási kiadás
Felújítási kiadás
Tartalék

Módosított előir.

Teljesítés

449.622.200
87.865.300
107.818.750
2.767.500

442.880.185
86.016.465
107.757.827
16.283.699

414.969.223
76.905.311
90.698.936
16.283.699

2.408.000

17.924.762

6.942.217

8) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1.;2.;3. mellékletek tartalmazzák.
9) Szentgotthárd
pénzmaradványa:

és Térsége Önkormányzati
51.506.771 Ft

Társulás

2020.

évi

felhasználható

10) A felhasználható pénzmaradvány Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
költségvetési szerveiként az 5. melléklet szerinti részletezettséggel az alábbi:
Intézmény

Felhasználható
pénzmaradvány
(Ft)
működési
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Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde
Játékvár Óvoda
Tótágas Bölcsőde
Micimackó Tagóvoda
Csillagvirág Tagóvoda
Városi Gondozási Központ

21.291.144

Család- és Gyermekjóléti Központ
Társulás
Pénzmaradvány összesen:

26.875
28.616.033
51.506.771

1.572.719

A pénzmaradványból 51.479.896 Ft a 2021.évi költségvetésben tervezésre került.
11) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. december 31-i állapot szerinti
vagyona a 6. melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok
alapján a következő:
Eszközök: 70.061.077 Ft
Források: 70.061.077 Ft
12) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi engedélyeztt létszámkerete a
7. melléklet szerinti.
13) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020.évi költségvetéshez a Települések
által fizetendő támogatás elszámolását a 8. melléklet tartalmazza.
14) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi pénzkészlet változásai a 9.
melléklet szerinti.
15) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi közvetett támogatásait a 10.
melléklet, az Európai Uniós projekteket a 11.melléklet, a többéves kihatással járó
kötelezettségeit a 12. melléklet és a hitelteher bemutatását 13. melléklet tartalmazza.
16) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi egyszerűsített beszámolóját
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak,
megfelelően közzé kell tenni.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős:Huszár Gábor Elnök

II./A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Mivel
az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el, a
társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozza meg.
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Erre tekintettel Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás elnöke 14. sz. melléklet
szerint elfogadja a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal mint a Társulás
munkaszervezete vezetőjének Nyilatkozatát az intézmény belső kontroll rendszerek
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.
Szentgotthárd, 2021. április 20.

Huszár Gábor
elnök
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14. sz. melléklet
NYILATKOZAT
(370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerint)
A) Alulírott Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
(9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési
szervnél – Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás - gondoskodtam a belső kontroll
rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.
Gondoskodtam:
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem, hogy
- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan,
teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és
bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére
és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a
hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a
vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő
eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni
tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül
folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem
eleget:
Kontrollkörnyezet:
Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és
működtettem. Az alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben,
belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettem.
Aktualizálásra került a SZMSZ a jogszabályi változások eredményeként bekövetkezett
változásoknak megfelelően. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok tartalmát az érintettek
megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.
Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú
munkavégzés lehetősége biztosított volt.
A teljesítményértékelés keretében az egyes dolgozóknál az erkölcsi elismerés biztosított, ill.
szükség szerint a fejlesztendő területek megismerhetők voltak.
Kockázat értékelés:
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A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves
működésben. Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és
alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt.
Kontrolltevékenységek:
A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket szerveztem,
a Képviselő-testület döntése alapján működtetett negyedéves kontrollmegbeszéléseken az
irányítás alá tartozó költségvetési szervekkel a magas kockázatú területekre – jogszabályi-,
szervezeti-, személyi-, változások, pályázati támogatások felhasználása, közbeszerzési
eljárások - vonatkozó egyeztetések megtörténtek. Mindennek következtében a felmerülő
problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni A pénzügyi folyamatokban a FEUVE jól
működött. A folyamatokban törekedtünk a megfelelő dokumentáltság biztosítására.
Információ és kommunikáció:
Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások,
vezetői megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések,
apparátusi értekezletek útján biztosítottam.
A Hivatalon belül működő belső információs rendszer mindenki számára hozzáférhető volt, a
gyors információáramlást – oda-vissza – biztosította.
Monitoring:
A működés során a hatóságok-, külső szervek (Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár,
Pályázati forrásokat kezelő Irányító hatóságok) ellenőrzése, a könyvvizsgáló, a belső
ellenőrzés, és a FEUVE révén biztosított volt szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes
vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben határoztam meg az elvégzendő
feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv – Képviselő-testület - felé teljesített szakmai és
pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről.
Az egyes szervezeti egységek vezetői heti rendszerességgel számoltak be az irányításuk alá
tartozó egység munkájáról.
Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területei igényelnek fejlesztést:
Továbbra is kiemelten fontos feladat a kontrolltevékenységek körében az információs
technológiai kontrolltevékenységek fejlesztése, mind az általános kontrollok, mind az
alkalmazási kontrollok területén. Az általános kontrollok körében a hozzáférési-, az
alkalmazási szoftverek fejlesztési-, karbantartási-, a rendszer szoftver kontrollok, a
feladatkörök elhatárolása és a folyamatos szerviz területein szükséges biztonságosabb,
ellenőrzöttebb működés. Az alkalmazási kontrollok esetében olyan struktúrák, és eljárások
kialakítása szükséges, amelyek az egyes számítógépes alkalmazások biztonságos működését-,
működtetését teremtik meg.
Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre
vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen – nem
Kelt: Szentgotthárd, 2021. április 20.
P. H.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző- munkaszervezet vezető
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Tárgy: A Társulás 2021. évi költségvetési határozatának módosítása
Előterjesztés
A 2021. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:

Család és Gyermekjóléti Központ
Ügyviteli eszközök vásárlása - átcsoportosítás
Kiadási előirányzat
Ebből dologi kiadás
- 899.160 Ft
beruházás
899.160 Ft
2020.évi maradvány
Kiadási előirányzat /dologi kiadás/
Fedezete
Maradvány igénybevétel

26.875 Ft
26.875 Ft

Micimackó Tagóvoda - Magyarlak
Átcsoportosítás
Önk.Község pénzeszköz átvétel
Önk.Sztg pénzeszk átvétel

- 399.436 Ft
399.436 Ft

Csillagvirág Tagóvoda - Csörötnek
Önk.Község pénzeszköz átvétel
Önk.Sztg pénzeszk átvétel

- 493.804 Ft
493.804 Ft

A határozati javaslat ezeket figyelembe véve a következő:
Határozati javaslat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Mivel
az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el, a
társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozza meg.
Erre tekintettel Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke
a 2021. évi költségvetésről szóló V/4/2021. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1.

A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 706.596.875,- Ft-ban
állapítja meg.
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2.

A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetés kiadási főösszegét 706.596.875,- Ft-ban
állapítja meg A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési
határozatát az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor elnök
Kovács Ágnes pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2021. április 21.
Huszár Gábor
elnök
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1. számú melléklet
Határozat
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2021. évi költségvetésének módosítása

A költségvetés bevételei és kiadásai
1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi
költségvetésének bevételi főösszege
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021 évi
költségvetésének kiadási főösszege
A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
2. Bevételi főösszeg forrásait a 1. 2. és 4.sz. melléklet tartalmazza
Intézményi működési bevétel
44.200.000 Ft
Működési célú támogatás
603.704.104 Ft
Felhalmozási c. támogatás
7.186.000 Ft
Pénzmaradvány
51.506.771 Ft
3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása
1.2. és 3.sz. melléklet
Személyi juttatások
475.852.461 Ft
Munkaadót terhelő jár.
84.100.658 Ft
Dologi kiadások
120.485.596 Ft
Ellátottak pbeni
0 Ft
Egyéb műk.célú kiadások
2.789.000 Ft
Tartalék
2.384.000 Ft
4. Felhalmozási kiadások összesen
1. ,2. és 3. sz. melléklet

706.596.875 Ft
706.596.875 Ft

20.985.160 Ft

5. A határozat egyebekben változatlan.
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Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2021.
évi díjai
ELŐTERJESZTÉS
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 2021. évre az
intézményi térítési díjak vonatkozásában az 1. sz. mellékletben található javaslatot teszi. A
2020. évhez képest a változások a 2. számú mellékletben találhatók.

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 § (1) – (3), 115. § (1)- (5) és (7) bek. 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,.
Tájékoztatásul: a 2021. évi központi költségvetés az alábbiak szerint határozza meg a
feladatalapú állami támogatások összegét szolgáltatásonként:
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS
Idősek nappali ellátása
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG/FŐ
217.000.-Ft/fő igényelt 40 fő 8.680.000.-Ft
66.360.-Ft/fő igényelt 170 fő 11.281.200.-Ft
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-

személyi gondozás
szociális segítés

471.900.-Ft/fő igényelt 55 fő 25.954.500,- Ft
25.000.-Ft/fő igényelt 2 fő 500.000.-Ft

A támogató szolgálat és a közösségi ellátás esetén állami feladatalapú finanszírozás van
(normatív támogatás), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2021. december 31-ig
van finanszírozási szerződés az elmúlt évekhez hasonlóan.
A jövedelemvizsgálatot – ahogy eddig is – az intézményvezető végzi el és állapítja meg a
személyi térítési díjat.
II.

A 2021. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

A 2021. 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 mellékese.
SZOLGÁLTATÁS

Étkeztetés

2017.

2018.

2019.

620.Ft/adag
750.Ft/adag
1000.Ft/óra
500.Ft/óra
100.Ft/nap
750.Ft/óra

640.Ft/adag
780.Ft/adag
800.Ft/óra
800.Ft/óra
100.Ft/nap
800.Ft/óra

660.Ft/adag
810.Ft/adag
850.Ft/óra
850.Ft/óra
110.Ft/nap
850.Ft/óra

680.Ft/adag
840.Ft/adag
900.Ft/óra
900.Ft/óra
120.Ft/nap
900.Ft/óra

700.720.Ft/adag Ft/adag
870.900.Ft//adag Ft//adag
950.1000.Ft/óra
Ft/óra
950.1000.Ft/óra
Ft/óra
130.140.Ft/nap
950.1000.Ft/óra
Ft/óra

2,85%

szállítási szállítás
kmdíj
heti
rendszeres
szállítás
munkaidőn
túl,
ünnepnapokon
szolgáltatás étkezés
nélkül (tartózkodás)

130.Ft/km
100.Ft/km

130.Ft/km
100.Ft/km

140.Ft/km
100.Ft/km

150.Ft/km
100.Ft/km

160.Ft/km
100.Ft/km

170.Ft/km
100.Ft/km

6,25%

150.Ft/km

150.Ft/km

150.Ft/km

150.Ft/km

160.Ft/km

170.Ft/km

6,25%

190.Ft/nap

140.Ft/nap

150.Ft/nap

150.Ft/nap

150.Ft/nap

150.Ft/nap

0%

+ ebéd

620.640.660.Ft/adag Ft/adag Ft/adag

720.Ft/adag

2,85%

szállítás nélkül
szállítással

Házi segítségnyújtás
- személyi gondozás
szociális segítés
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Támogató személyi segítés
szolgálat

Idősek
klubja

2020.

680.700.Ft/adag Ft/adag

2021

emelés
mértéke

2016.

3,44%
5,26%
5,26%
7,69%
5,26%

0%
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+ reggeli

250.250.250.Ft/adag Ft/adag Ft/adag

260.260.Ft/adag Ft/adag

260.Ft/adag

0%

„SZOLGÁLTATÁSI” DÍJ (szociálisan nem rászorultak számára):
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 2021. évben egy esetben a díj
emelésére, a többi esetben változatlan formában történő meghagyására tett javaslatot az
intézmény.

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Támog személyi segítés
ató
szolgál szállítás szállítá
at
i kmdíj s
heti
rendsze
res
közokt
atási
intézm
énybe
szállítá
s esetén

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021
évre
javas
olt

Idei
emel
és
mért
éke

250.Ft/nap
1.000.Ft/óra
180.Ft/km
100 .Ft/km

250.Ft/nap
1000.Ft/óra
200.Ft/km
100.Ft/km

250.Ft/nap
1.000.Ft
200.Ft/km
100.Ft/km

250.Ft/nap
1.000.Ft
200.Ft/km
100.Ft/km

250.Ft/nap
1000.Ft/óra
200.Ft/km
100.Ft/km

250.Ft/nap
1200,Ft/óra
200.Ft/km
100.Ft/km

0%
20%
0%
0%

Az intézmény által nyújtott közösségi pszichiátriai ellátás, éppen úgy, mint a családsegítés, a
mellékletben és a táblázatban nem szerepel, ugyanis ezeket a szolgáltatásokat a vonatkozó
törvény alapján térítésmentesen kell biztosítani.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosító intézmény fenntartója a
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás. Szentgotthárd Város Önkormányzata a
mellékletben szereplő térítési díjakkal egyetért, elfogadásra ajánlja azokat a fenntartó Társulási
Tanács számára is. A Társulási Megállapodás alapján a Társulási Tanács által fenntartott
intézmények által biztosított valamennyi személyes gondoskodást nyújtó ellátásról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a székhelytelepülésnek, azaz
Szentgotthárd Város Önkormányzatának kell rendeletet alkotni, a fenntartó Társulás
jóváhagyását követően.
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Határozati javaslat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Mivel
az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el, a
társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozza meg.
Erre tekintettel Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás elnöke a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2021. évi díjára vonatkozó javaslatokat az előterjesztés
1. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy
- a mellékletben meghatározott térítési díjakat 2021. július 01. időponttól alkalmazza az
intézmény,
- a mellékletben meghatározott térítési díjakat Szentgotthárd Város Önkormányzata
foglalja rendeletbe.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor elnök/polgármester
Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Fábián Béláné intézményvezető
Szentgotthárd, 2021. április 19.
Huszár Gábor
elnök
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1. sz. Melléklet

2021. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAK

1. Étkeztetés
A./ Intézményi térítési díj
● Ebéd szállítással:
● Számított intézményi térítési díj: 1.310 Ft/nap/adag
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 900 Ft/nap/adag→Ebéd: 720 Ft
Szállítási díj: 180 Ft
900,● Ebéd szállítás nélkül:
● Számított intézményi térítési díj: 1.240 Ft/nap/adag
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 720 Ft/nap/adag
B./ Személyi térítési díj
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.

A.
B
Sorsz. Jövedelmi sáv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ebéd
Ft/adag
0
0
1
- 55000 78,74
55001-70000
299,21
70001-85000
393,7
85001-100000 480,31
100001519,68
115000
115001566,93

0
21,26
80,79
106,3
129,69
140,32

C
Ebéd szállítással
Összesen Szállítás
Ft/alkalom
0
0
100
7,87
380
7,87
500
62,99
610
86,61
660
110,24

153,07

720

ÁFA

141,73

ÁFA

Összes

0
2,13
2,13
17,01
23,39
29,76

0
10
10
80
110
140

38,27

180

A
B
Sorsz. Jövedelmi sáv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C
Ebéd szállítás nélkül
Ebéd
ÁFA
Összesen
Ft/adag
0
0
0
0
1
- 55000
78,74
21,26
100
55001 - 70000
299,21 80,79
380
70001 - 85000
393,7
106,3
500
85001 - 100000 480,31 129,69
610
100001 -115000 519,68 140,32
660
115001 566,93 153,07
720

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség
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● Ebéd szállítással: 27.336,66 Ft
● Ebéd szállítás nélkül: 25.726,66 Ft

2. Házi segítségnyújtás
A./ Intézményi térítési díj
● Számított intézményi térítési díj:
1 gondozási óra: 2.370 Ft/óra
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díjak:
1 gondozási óra: 1.000 Ft/óra
(szociális segítés és személyi gondozás esetén is)
Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi térítési díja:
2.370,- Ft/óra
B./ Személyi térítési díj:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.

A

B

Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jövedelmi sáv
0
1
- 55000
55001 - 70000
70001 - 85000
85001 - 100000
100001 - 115000
115001 -

C
Fizetendő térítési díj: Ft/óra
Gondozás és segítés óradíj
0
300
600
700
800
900
1.000

Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott személy térítési díja: 2.370,- Ft/óra.
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 98.549,95 Ft

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A./ Intézményi térítési díj:
● Számított intézményi térítési díj: 660 Ft/nap
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:
1) Szociálisan rászorultak esetében: 140 Ft/nap
2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 250 Ft/nap
B./ Személyi térítési díj:
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 20366,66 Ft

4. Támogató Szolgálat
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A./ Intézményi térítési díj
1.) Személyi segítés óradíja:
● Számított személyi segítés óradíja: 6.850 Ft/óra
● Fenntartó által elfogadott személyi segítés óradíja:
1) Szociális rászorultság esetén: 1.000 Ft/óra
2) Szociálisan nem rászorultak esetén: 1.200 Ft/óra
2.) Szállítási kilométerdíj
● Számított szállítási kilométerdíj: 1.370 Ft/km
● Fenntartó által elfogadott kilométerdíjak
1) Szociálisan rászorultak esetében.
● Szállítási kilométerdíj: 170 Ft/km
● Heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 100 Ft/km
● Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási kilométerdíj:
170 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
Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B
Jövedelmi sáv
0
1
- 55000
55001 – 70000
70001 – 85000
85001 – 100000
100001 – 115000
115001 -

C
Fizetendő térítési díj: Ft/óra
0
300
600
700
800
900
1.000

Szociálisan nem rászorultak esetén: 1.200 Ft/óra
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 39.449,68 Ft

5. Nappali ellátás
A./ Étkeztetés Intézményi térítési díj
● 1 adag ebéd + 1 adag reggeli számított intézményi térítési díja: 1.240 Ft/fő/nap
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:
1) Étkeztetés intézményi térítési díj
● ebéd: 720 Ft/fő/nap
● reggeli: 260 Ft/fő/nap
2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj
● Számított intézményi térítési díj: 3.310 Ft
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 150 Ft
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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
Tartózkod Reggeli – Ft/adag
Ebéd – Ft/adag
ás
Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA
Ft/nap
1.
0
0
0
0
0
0
0
2.
1
- 55000
20
39,37 10.63 50
78,74
21,26
3.
55001 - 70000
110
157,48 42,52 200
299,21 80,79
4.
70001 - 85000
120
173,23 46,77 220
393,7 106,3
5.
85001 -100000
130
188,98 51,02 240
480,31 129,69
6.
100001-115000 140
196,85 53,15 250
519,68 140,32
7.
115001 150
204,72 55,28 260
566,93 153,07

Bruttó
0
100
380
500
610
660
720

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:
Étkezés: 25.726,66- Ft
Étkezés nélküli tartózkodás: 68.824,16 Ft
Szentgotthárd, 2021.03.11
Fábián Béláné
Intézményvezető
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2. számú melléklet
VÁLTOZÁSOK – 2021.
1. Étkeztetés
Ebéd szállítás nélkül
700 Ft-ról → 720 Ft-ra

Emelés: 20 Ft – 2,85%

Ebéd szállítással
870 Ft-ról → 900 Ft-ra

Emelés: 30 Ft – 3,44 %

2. Házi segítségnyújtás
950 Ft-ról → 1000 Ft-ra

Emelés: 50 Ft – 5,26 %

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
130 Ft-ról → 140 Ft-ra

Emelés: 10 Ft – 7,69 %

4. Támogató Szolgálat
Személyi segítés
950 Ft-ról → 1000 Ft-ra

Emelés: 50 Ft – 5,26 %

Szállítás
160 Ft-ról → 170 Ft-ra

Emelés: 10 Ft – 6,25%

5. Nappali Idősek Klubja
Reggeli
260 Ft változatlan
Ebéd
700 Ft– ról 720 Ft-ra
Tartózkodás
150 Ft változatlan

Emelés: 0 Ft - 0 %
Emelés: 20 Ft – 2,85 %
Emelés: 0 Ft – 0 %

Vásárolt élelmezés
JUST FOOD Kft.
Vásárolt élelmezés ára

Reggeli
Ebéd (normál)
Ebéd (diétás)

2021.01.01-től
474
978
1.081

Szentgotthárd, 2021. 03. 11.
Fábián Béláné
Intézményvezető
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Tárgy: A SZEOB Tótágas Bölcsőde 2021. évi térítési díjának
meghatározása
ELŐTERJESZTÉS
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban Gyvt.) elsősorban a térítési díjról szóló 147.§ - 148.§. 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
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

2012
2013
2014

72
72
75

997.730.-Ft
1.698.695.-Ft
2.300.750.-Ft

Gondozási
díjat
fizető gyermekek
száma
/
év
átlagban
51
51
55

2015
2016
2017
2018
2019
2020

70
90
91
108
114
98

3.323.610.-Ft
3.667.625.-Ft
3.496.495.-Ft
4.780.570.-Ft
4.675.635,- Ft
3.646.175,- Ft

36
66
81
88
90
79

Fizetés
alól
mentesülő
gyermekek száma
/ év átlagban
21
21
20
34
11
10
20
24
19

A 2021. ÉV TERVEZÉSE
A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézménnyel történt egyeztetés kapcsán mind az
intézményvezető, mind a bölcsődei intézményegység-vezető az alábbiakat javasolja a 2021.
évre (lásd: 1. sz. melléklet).
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Az intézményi térítési díj megállapításának levezetése ebben az 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) -> a
szentgotthárdi bölcsődében maximálisan megállapítható intézményi térítési díj: 2.230,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 emelkedés eredménye, hogy a fenntartónak kevesebb összeget kell fordítania
egy gyermek ellátására.
A napi intézményi gondozási térítési díj összege magasabb a tavalyi évben megállapított
összegnél, de a feladatalapú finanszírozás révén több normatíva támogatást kap az intézmény,
így a 2020. évben a bölcsődei szolgáltatás költségének a 70%-át a központi normatív támogatás
fedezi. 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 kedvezőbb
kihasználtság, a nagyobb igénybe vételi hajlandóság érdekében az intézmény javaslata a
következő:
- a gondozási díj továbbra se emelkedjen, azaz maradjon a jövedelemtől függően
legfeljebb 795,- Ft/fő/nap,
- továbbá, ha a gyermek az adott év szeptember 1. után 3. életévét betöltötte,
mentesüljön a gondozási díj fizetése alól.
Szentgotthárdon a gondozási díj összege 2013 óta nem változott. A legmagasabb térítési
díj megfizetése tehát tavaly is összesen 15.900,- Ft/hó/gyermek összeget jelentett.
Szentgotthárd Város Önkormányzata az elmúlt években gondoskodott az intézmény folyamatos
fejlesztéséről. Jelenleg is kivitelezés előtt áll a bölcsőde újabb fejlesztése: a „SZEOB Tótágas
Bölcsődéjének férőhely-bővítése” elnevezésű pályázati projekt keretében tornaszoba épül a
hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel (játéktároló, sószoba, takarítószer, gyermekmosdó
és közlekedő), de egyéb jelentős felújítások is megvalósulnak még idén nem kevés
költségből.
Óvodába az adott naptári év augusztus 31-ig a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel
szeptember elsejétől. Akik szeptember elseje után születnek, csak akkor vehetők fel az óvodába
még ebben a nevelési évben, ha van szabad kapacitás az óvodában. Elsődlegesen akkor fontos,
hogy a szülők a 3. életévüket betöltött gyermekeket a bölcsödében tartsák, ha a gyermek még
nem érett meg az óvodai nevelésre és jobbat tesz nekik, ha maradhatnak a több játékot biztosító
intézményben. Másrészt az óvodák teherbíró képessége véges, több csoport is a maximum
kapacitáson fogadja a gyermekeket, több csoport indítására pedig személyi feltételek
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miatt nincs lehetőség. Ezért merül fel javaslatként az intézmény részéről, hogy a gondozási
díj alól mentesüljön az a gyermek, aki az adott év szeptember 1. után a 3. életévét
betöltötte.
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 – lásd: 2. sz. mellékletben. Az
intézményvezető a személyi térítési díjak összegét az intézményi térítési díjak elfogadását
követő 30 napon belül köteles felülvizsgálni.
Szentgotthárd Város Önkormányzata támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Mivel
az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el, a
társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozza meg.
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke 2021. évben
a SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményegység által a gyermekek számára biztosított
napközbeni ellátás tekintetében 2.230,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltséget határoz meg
azzal, hogy:
- ténylegesen a 2. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díjat és
kedvezményeket alkalmazzák 2021. május 01. időponttól,
- aki az adott év szeptember 1. után a 3. életévét betöltötte, mentesüljön a gondozási
díj fizetése alól,
- a személyi térítési díj megállapításának alapját továbbra is a munkáltatói igazolás (nettó
jövedelem feltüntetés) és a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok képezzék.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor, polgármester
Varjuné Molnár Katalin igazgató
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Kovács Ágnes Eszter pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2021. április 22.
Huszár Gábor
elnök
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1.sz. Melléklet

29
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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 2021.
évben: 795,- Ft.
Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!):
Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft)
0 – 37.100,37.101 – 50.000.50.001 – 80.000.80.001 – 95.000.95.001 – 110.000.110.001 – 125.000.125.001-

Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap)
0,100.140.250.450.650.795.-
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Tárgy: 2020. évi Éves Belső Ellenőrzési Jelentés elfogadása
ELŐTERJESZTÉS
A 2020. évet a koronavírus – járvány miatti rendkívüli intézkedések határozták meg. Ez
rányomta bélyegét az egész évre és minden területre. A belső ellenőrzési tevékenység elvégzése
is nehezebbé vált. Ezen túlmenően a belső ellenőrzést 2020. első felében még megbízási
szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr végezte főállású munkája mellett, így a ténylegesen
lefolytatott ellenőrzések száma alacsonyabb volt.
A belső ellenőr működése a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzat Társulás, az abban részt
vevő 15 önkormányzat, továbbá valamennyi önkormányzati és társulási intézmény
ellenőrzésére terjed ki.
Jelen előterjesztés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-ában előírt éves
ellenőrzési jelentés elfogadására tesz javaslatot Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati
Társulásra vonatkozóan, 2020. évre.
A jelentés az Előterjesztés 1. számú mellékletében olvasható.
Határozati javaslat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.)
Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Mivel
az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el, a
társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozza meg.
Erre tekintettel a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás elnöke az előterjesztés
melléklete szerint jóváhagyja a Társulás 2020. évi Éves Ellenőrzési Jelentését.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős:
a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt – munkaszervezet vezető
Szentgotthárd, 2021. április 20.
Dr. Dancsecs Zsolt
munkaszervezet vezető
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Ikt.szám: SZT/2494-1/2021.

2020. ÉVI ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A.)

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

aa) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
2020. évben Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás belső ellenőrzési tevékenységét
2020.05.19-ig 1 fő belső ellenőr megbízási szerződés alapján végezte. 2020.05.20-tól 1 fő belső
ellenőr köztisztviselői munkakörben látta el a belső ellenőri feladatokat.
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi ellenőrzési terve a költségvetési
szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26) Korm. rendelet előírásainak megfelelően
került összeállításra.
Az éves ellenőrzési terv kockázati tényezők felmérésén, kockázatelemzésen alapult, melynek
során a kockázatokat súlyozták.
A tervezett ellenőrzések döntően a magas és közepes kockázatú területekre irányultak, ezáltal
átfogó képet adtak az adott terület működéséről, feltárva az ott rejlő hibákat, hiányosságokat,
mindezzel hozzájárulva a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzéshez.
Az ellenőrizendő témák kiválasztásában meghatározó szerepet játszottak az irodavezetők által
összeállított ellenőrzési javaslatok, a jegyzők, a polgármesterek javaslatai, valamint a korábbi
ellenőrzések tapasztalatai. A terv összeállítása során a fő cél az volt, hogy az év folyamán az
önkormányzati tevékenység minden olyan területére kiterjedjenek az ellenőrzések, melyek nem
kerültek még ellenőrzés alá.
A 2020. évre vonatkozó tervezési munka minősége utólag megfelelően minősíthető.
A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
A 2020. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése a 2. sz.
melléklet szerint kerül bemutatásra.
Elmaradt ellenőrzések
A 2020. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervben meghatározottaktól 4 ellenőrzés esetében volt
eltérés. A 2020. évi tervben szereplő, elmaradt ellenőrzések 2021. évben kerülnek lefolytatásra.
Soron kívüli ellenőrzések
2020. évben soron kívüli ellenőrzés lefolytatására nem került sor.
Terven felüli ellenőrzések
Terven felüli ellenőrzés lefolytatására 2020. évben nem került sor.
ab) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
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A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás esetében a belső ellenőrzési tevékenységet
2020.05.20-tól egy fő függetlenített, főállású belső ellenőr köztisztviselői jogviszonyban látja
el (1. sz. melléklet).
A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok sikeresek-e, melyek a főbb problémák, akadályok az
állások betöltésénél
2020. év folyamán a belső ellenőri állás betöltésére pályázat nem került kiírásra.
A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnál belső ellenőrzést végző személy a
28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő szakirányú
felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik [közgazdász-főiskolai diploma (SZE-JGK);
igazgatásszervező-főiskolai diploma (BCE-KIK)].
A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A. § (1) bekezdés szerinti kétéves munkaviszonnyal
ugyancsak rendelkezik, melyet belső ellenőri munkakörben töltött (2005. október 3-tól).
A belső ellenőrök képzései
Szakmai képzés
A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásainak megfelelő szakmai továbbképzésen
(ÁBPE-I) már 2009. év végén részt vett. 2010. év elején történt meg nyilvántartásba vétele is
(regisztrációs száma: 5112869). 2011., 2013., 2015., 2017., 2019. évben a fentiekben említett
rendelet előírásainak megfelelően az ÁBPE-II. szakmai továbbképzéseken is részt vett.
2020. évben szakmai jellegű konferencián nem vett részt.
Idegen nyelvi képzés
Német középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik. Magánúton, illetve önképzés
keretében fejleszti ezen a téren tudását.
Informatikai képzés
Informatikai képzésen 2020. évben nem vett részt.
Egyéb (pl.: kommunikációs, vezetési képzések)
Ilyen jellegű képzésen sem vett részt 2020. évben a belső ellenőr.
A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnál belső ellenőrzést végző személy 2020.
évi tevékenységét a munkaszervezet vezetőjének közvetlenül alárendelve végezte. Funkcionális
függetlensége biztosított volt.
Tevékenysége ellenőrzési célokra terjedt ki, más tevékenység végrehajtásába nem került
bevonásra. Tevékenységének tervezése, ellenőrzési programjának végrehajtása, a módszerek
kiválasztása során önállóan, befolyástól mentesen járt el. A megállapításokat, következtetéseket
és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentéseit ugyancsak befolyástól mentesen állította
össze.

Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés
akadályai
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A Társulásnál belső ellenőrzést végző személy ellenőrzései során jogosult volt az ellenőrzött
szervezeti egység helyiségeibe belépni, az ellenőrzései tárgyához kapcsolódó iratokba,
dokumentumokba, elektronikus adathordozókon tárolt adatokba betekinteni, azokról másolatot
készíteni. Az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjétől illetve alkalmazottaitól információt
kérhetett.
Összeférhetetlenségi esetek
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnál belső ellenőrzést végző személlyel 2020.
évben összeférhetetlenség nem állt fenn, ezért valamennyi ellenőrzésben részt vett.
Az ellenőrzési jelentések általános minősége
Az ellenőrzési jelentések megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, a belső ellenőrzésre
vonatkozó standardoknak, a pénzügyminiszter által kiadott útmutatóknak, valamint a Belső
ellenőrzési kézikönyvben foglaltaknak.
A Társulásnál belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzési jelentéseiben foglaltakat
megfelelő dokumentumok (munkalapok, jegyzőkönyvek stb.) használatával alátámasztotta,
továbbá törekedett a bizonyosság minél nagyobb fokának elérésére a megállapítások
tekintetében.
Az ellenőrzési jelentések általános minősége jónak mondható, azok több esetben érdemi
javaslatokat, ajánlásokat tartalmaznak. A megállapítások magas elfogadottságot mutatnak,
hiszen az érintett területek vezetői a felmerült észrevételeket, javaslatokat a belső ellenőrzési
jelentésekhez csatolt megismerési záradék alapján maradéktalanul elfogadták.
A javaslatok alapján a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetését szolgáló intézkedések
(intézkedési terv konkrét feladat, felelős és határidő megjelölésével) megtörténtek.
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
A belső ellenőr tevékenységek lefolytatását 2020. évben semmilyen tényező nem akadályozta.
Technikai feltételei megfelelőek, saját számítógéppel, korlátlan internet hozzáféréssel
rendelkezik, valamint nyomtatási, fénymásolási lehetőségei is adottak. A jogszabályok
változásáról a közlönyökben, illetve interneten keresztül tájékozódik.
Az ellenőrzések nyilvántartása
Az előírásoknak megfelelő nyilvántartást a Társulásnál belső ellenőrzést végző személy vezeti,
amely a jogszabályban meghatározott elemeket tartalmazza valamennyi jelentésre
vonatkozóan. A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásokat a Belső ellenőrzési kézikönyv
is tartalmazza.
Ugyancsak a belső ellenőr gondoskodik ellenőrzési dokumentumainak rendszerezéséről,
gyűjtéséről, továbbá megőrzéséről és biztonságos tárolásáról. Az adott ellenőrzésre vonatkozó
iratokat iktatószámmal látja el, melynek egy példánya az irattárban kerül elhelyezésre, másik
példánya azon ellenőrzött szerv vezetőjénél, amelyre vonatkozóan a jelentés megállapításokat,
következtetéseket, javaslatokat tartalmaz, egy másolati példánya pedig a belső ellenőrnél kerül
lefűzésre. A végrehajtott ellenőrzések és megtett intézkedések dokumentumai elektronikus és
papíralapú formában egyaránt megőrzésre kerülnek.
Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai
A 2020. évben lefolytatott ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai
ezen anyag 4. sz. mellékletében kerülnek bemutatásra.
Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések
száma és rövid összefoglalása
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Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására
okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság egy ellenőrzés esetében sem volt.
ac) A tanácsadó tevékenység bemutatása
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnál belső ellenőrzést végző személy 2020.
évben tanácsadó tevékenységet egy alkalommal sem végzett.

B.)

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok

alapján az alábbiak szerint
ba) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának
és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok
A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok a 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti „NYILATKOZAT”-ban kerülnek
bemutatásra.
bb) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
A belső kontrollrendszer öt eleme a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti
„NYILATKOZAT”-ban került értékelésre.

C.)

Az intézkedési tervek megvalósítása

Az ellenőrzést követő szükséges intézkedések végrehajtására vonatkozóan valamennyi esetben
készült intézkedési terv 2020. évben. Ezen intézkedési tervek a konkrét feladat, felelős
személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével készültek, s ezáltal véget vetettek a nem
megfelelő működésnek és hozzájárultak a hatékonyabb, eredményesebb és gazdaságosabb
működéshez.
Lejárt határidejű, nem végrehajtott intézkedés 2020. évben nem volt.
Szentgotthárd, 2021. február 12.
Készítette:
Kovács Renáta
belső ellenőr
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Tárgy: A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézmény
Felügyeleti ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadása
ELŐTERJESZTÉS
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi ellenőrzési terve alapján a Családés Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézmény „Felügyeleti ellenőrzésére” került sor. Az
ellenőrzés célja az volt, hogy átfogó képet kapjunk az intézmény működéséről, és
tevékenységéről; feltárva az esetleges hiányosságokat és ha szükséges, javaslatot téve a
munkavégzés továbbfejlesztéséhez.
Az ellenőrzés a téma szempontjából átfogó és sok mindenre kiterjedő volt. Az ellenőrzés az
intézmény működése tekintetében mindent szabályosnak talált, a témával kapcsolatos
javaslatot nem tett.

Határozati javaslat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.)
Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Mivel
az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el, a
társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozza meg.
Erre tekintettel a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
elnöke a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárdnál készített „Felügyeleti ellenőrzés”
című belső ellenőrzési jelentést az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint megismerte, az
abban leírtakat jóváhagyja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős:
a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2021. április 15.
Dr. Dancsecs Zsolt
munkaszervezet vezető
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2021.
Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás

Belső ellenőr
Kovács Renáta

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS]
Felügyeleti ellenőrzés [Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd]
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Iktatószám: SZT/919-5/2021.
Ellenőrzés száma: 02/2021.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
Felügyeleti ellenőrzés
[Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd]
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Szentgotthárd, 2021. március 19.
Ellenőrzést végző: Kovács Renáta
Az ellenőrzés célja:
•

előírások betartásának megvalósulása

Az ellenőrzött szervezeti egység: Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
Az ellenőrzés tárgya: gazdálkodás, humánerőforrás kihasználtság, működés vizsgálata
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások:
•

dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata

Vonatkozó jogi háttér:
•

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi éves ellenőrzési terve,

•

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2021. évi éves ellenőrzési terve,

•

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

Ellenőrzött időszak: 2020. év
Ellenőrzés kezdete és vége: 2021. február 15.; 2021. március 2.
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása:
Uhor Anita – intézményvezető
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Megállapítások:

1.Az intézmény működésének törvényessége,
vezetői munka
1.1.Az intézmény működésének összhangja a fenntartói döntésekkel
A vizsgált időszakban Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az
intézmény tekintetében összesen 1 határozatot hozott, Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testület 2 határozatot hozott, melyekből egy sem igényelt intézkedést.
2020. év
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2020. évben összesen 1
határozatot hozott az intézmény tekintetében:
•

V/6/2020. sz. határozat alapján a személyes gondoskodást nyújtó intézmények
munkájáról, feladatairól szóló tájékoztató megismerésre, elfogadásra került.

2020. év
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évben összesen 2
határozatot hozott az intézmény tekintetében:
•

21/2020. (II.26.) sz. határozat alapján a Család- és Gyermekjóléti Központ
Szentgotthárd intézmény 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásra került.

•

107/2020. (X.28.) sz. határozat alapján a személyes gondoskodást nyújtó intézmények
munkájáról, feladatairól szóló tájékoztató megismerésre, elfogadásra került.
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1.2.Ügyiratkezelés és adatvédelem szabályozottsága, megvalósulása a gyakorlatban
Az intézmény rendelkezik Iratkezelési Szabályzattal, amely a vonatkozó jogszabályok (1995.
évi LXVI. törvény) figyelembevételével készült. Az említett szabályzat 2020. március 6-án
lépett hatályba.
A Szabályzat az intézmény SZMSZ-nek melléklete. A Szabályzat mellékletét képezi az irattári
terv.
Az intézményben az iktatást az intézmény vezetője, valamint az ügyben érintett dolgozók
végzik. Az intézménybe érkezett (érkezés napján), illetve azon belül keletkezett iratok a
vizsgálat idején iktatásra kerültek. Az iktatás iktatókönyvbe történő bevezetéssel, naptári
évenként újra kezdődő sorszámos rendszerben történik. A beérkezett iratokon feltüntették az
érkezés napját, az iktatószámot mindkét helyen (iktatókönyv, irat) szerepeltették, az iratok
irattárba helyezését az iraton és az iktatókönyvben is kivezették (elintézést követően). 2020.
évben a család- és gyermekjóléti központ 157 főszámot, a család- és gyermekjóléti szolgálat
120 főszámot iktatott. Az iktatókönyv rendelkezik név-, és tárgymutatóval; mindez az iratok
visszakeresését könnyíti meg.
Az iktatásnál fontos, hogy lehet alszámot is képezni; vagyis egy ugyanazon évben az egyazon
ügyben érkezett iratot egy főszámon tartják nyílván.
Az iktatókönyvek zárása év végén (december 31.) a jogszabályi előírások szerint megtörtént.
Meghívó, közlöny, sajtótermék és reklámcélú kiadvány nem került iktatásra a vizsgált
időszakban.
Az intézménynél keletkezett iratok tartalmazzák a jogszabályban [335/2005. (XII.29)
Korm.rendelet] előírtakat. A szúrópróbaszerűen kiválasztott iratokon szerepelt az intézmény
neve, iktatószáma, az ügyintéző aláírása, az érkezés időpontja.
Az intézményben 2020.04.20-án került sor az ügyiratok selejtezésére. A 335/2005. (XII.29.)
Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően az ügyiratok selejtezését 3 tagú
selejtezési bizottság javaslata alapján végezték el. A 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 64. §
(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az iratselejtezésről selejtezési jegyzőkönyv készült,
melyet iktatás után az illetékes levéltárhoz [Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára]
továbbítottak a selejtezés engedélyezése végett. A levéltár az iratok megsemmisítését a
selejtezési jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal [2020.05.29-i dátummal]
engedélyezte [335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 64. § (3)]. Az iratok tényleges
megsemmisítése az ellenőrzés idejéig még nem történt meg.
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2. Munkaerő-gazdálkodás
2.1. Továbbképzések vizsgálata
A 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet – a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról – 15. § (1) bekezdése alapján: „A személyes
gondoskodást nyújtó intézmény vezetője (a továbbiakban: munkáltató) éves továbbképzési
tervet köteles készíteni.”
Az intézmény 2020. évre vonatkozó továbbképzési terve elkészült, amely tartalmazza az
említett jogszabály 15. § (2) bekezdésében meghatározottakat.
Az említett rendelet 1. § (2) bekezdése alapján: „A személyes gondoskodást végző személy – a
(3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – folyamatos szakmai továbbképzésben köteles részt
venni (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett).”
Ezen kötelezettség a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően
minősített továbbképzésen és a program szerinti feltételek teljesítésével teljesíthető. 2020.
évben az intézmény dolgozói közül 6 fő vett rész minősített továbbképzésen. A továbbképzési
kötelezettségüket az érintett dolgozók online képzés keretében teljesítették.
Az említett rendelet 3. § (7) bekezdésének megfelelően a továbbképzések szervezői a minősített
továbbképzési programon való részvételről az előírásoknak megfelelő igazolást valamennyi
ellenőrzött esetben kiállították.
2020. évben 4 fő tett eleget kötelezettségének, vagyis szerezte meg a továbbképzési időszak [a
9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében négy év] alatt előírt pontokat.
A 4 fő közül 2 főnek 2022. évben, 2 főnek 2023. évben ér véget a továbbképzési időszaka.
A 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján: „A továbbképzésre kötelezettnek
egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60
pontot kell megszereznie.”
Az intézményben egy fő kivételével valamennyi dolgozó felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
Az ellenőrzött esetekben egy továbbképzési időszak alatt az említett jogszabály szerinti 80,
illetve 60 pontok megszerzése lett előírva részükre.
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2020. évben az intézmény a pontszerzők tandíjára nem fordított összeget. Valamennyi esetben
online ingyenes képzésen vettek részt a munkavállalók.
A 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján: „…a személyes gondoskodást
végző személyek adatait működési nyilvántartásba kell venni.”
Ezen nyilvántartást az említett rendelet 2. §-a alapján a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet vezeti.
A 3. § a) pontjában meghatározottak szerint az ellenőrzött esetekben a nyilvántartási adatok
bejelentése az említett jogszabályban meghatározott melléklet szerinti adatlapon megtörtént. A
nyilvántartó a már többször említett jogszabály 7. § (1) bekezdésének megfelelően a működési
nyilvántartásba vételről az igazolást valamennyi ellenőrzött esetben kiállította.
A 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 8. § (1) bekezdése alapján 2020. évben egy fő esetében sem
következett be olyan körülmény, melynek következtében adatait a működési nyilvántartásból
törölni kellett volna.
A 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 6. § (1) bekezdés előírásai alapján vizsgáltam a
továbbképzési kötelezettség teljesítésének nyilvántartó felé történő jelentését. Az ellenőrzés
alapján megállapítom, hogy a munkáltató ezen kötelezettségét a jogszabályi előírásoknak
megfelelő adatlapon keresztül teljesítette.

2.2.Humán erőforrás kihasználtság
A helyszíni ellenőrzés során elsősorban a következő jogszabályi rendelkezések érvényesülését
vizsgáltam:
•

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),

•

a Kjt. szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (Vhr.),

•

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet (ágazati rendelet),

•

1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,

•

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.)
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•

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).

A tárgykörre vonatkozó ellenőrzés során az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak
kinevezését, a közalkalmazotti jogviszony dokumentálását, a besorolások szabályszerűségét, a
megállapított illetmények, pótlékok mértékét, az egyes illetményelemek odaítélésének
jogosságát, az alkalmazáshoz szükséges iskolai végzettség meglétét, a munkaköri leírásokat, a
vezetői megbízást, a szabadságok nyilvántartását és a jelenléti ívek vezetését vizsgáltam.

2.3. A vizsgálat megállapításai:
2.3.1. A közalkalmazotti jogviszony létesítése
A vizsgált időszakban (2020. év) az intézményben 3 főnek létesült közalkalmazotti
jogviszonya.
A kinevezés előkészítése körében tett munkáltatói intézkedések
2.3.1.1./ A közalkalmazottak kiválasztása
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] kötelező pályázatot ír
elő a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez [Kjt. 20/A. §]. Általános szabályként csak olyan
közalkalmazottat lehetett kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek
megfelelt.
Az említett jogszabály 20/A. § (2) bekezdés előírásai alapján:
„…a munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető
o

olyan munkakör esetén, amely tekintetében – kilencven napon belül – már
legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására,

o

ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos
megszervezéséhez
működéshez

elengedhetetlenül

szükséges

személyi

szükséges,
feltételek

és

más

a

folyamatos

munkaszervezési

eszközökkel nem biztosíthatók,
o

ha a munkáltatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban legalább kilenc
hónapig foglalkoztatott személlyel az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony
megszűnését követő egy hónapon belül létesítenek közalkalmazotti jogviszonyt,
feltéve, hogy az ösztöndíjas foglalkoztatottként ellátott feladatai részét képezték
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a kinevezésében foglalt munkakörének, és az ösztöndíjas foglalkoztatási
jogviszony nem a munkáltató azonnali hatályú felmondásával szűnt meg,
o

helyettesítésre vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására
szóló határozott idejű kinevezés esetén, vagy

o

ha ezt végrehajtási jogszabály előírja.”

[A 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 1/A. § (1) bekezdése írja elő.]
A Kjt. 20/A. §. (4) bekezdése kimondja:
„A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a
továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati
felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül
betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés)
a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok
székhelyén is, továbbá
c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen
a helyben szokásos módon köteles közzétenni.”
Megállapítások:
•

A munkáltató a vizsgált időszakban nem írt ki pályázati felhívást, mert az álláshely
betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül
szükséges volt, és a személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem
voltak biztosíthatók.

•

A munkáltató a pályázat nélkül betölthető munkaköröket közzétette; saját honlapján,
hirdetőtábláján, a Társulási önkormányzatok hivatalaiban stb.

2.3.1.2./ Alkalmazási feltételek
A Kjt. 20. § (2) bekezdése, a Vhr. 2/A §-a, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 6.§-a együttesen
határozzák meg az alkalmazási feltételeket.

Megállapítások:

46

•

A büntetlen előéletet igazoló érvényes erkölcsi bizonyítvány, mint általános
alkalmazási feltétel, minden esetben biztosított volt.

•

A közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, a kinevezéshez szükséges adatokat,
tényeket igazoló okmányokat a közalkalmazottak a kinevezést megelőzően
bemutatták, és fénymásolatban a személyi anyagokhoz csatolták. Az előző
foglalkoztatási jogviszonyból származó igazolások a személyi anyagokban
megtalálhatók voltak, a személyi anyaghoz csatolták.

•

A közalkalmazottról a Kjt. 83/B. §-a szerinti, a törvény 5. számú mellékletében
meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást (közalkalmazotti alapnyilvántartás)
vezetik.

2.3.2./ Besorolás, illetmények megállapítása
A közalkalmazotti besorolás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött idők összeszámítása
a Magyar Államkincstár számfejtési körébe tartozó intézményeknél a KIR 3 számítógépes
munkaügyi rendszer „A közalkalmazotti jogviszonyok beszámítása„ c. iraton dokumentálva
történik.
A közalkalmazottak besorolását, illetményének megállapítását a Kjt. és a Vhr. előírásai alapján
kell elvégezni.
Megállapítások:
•

A közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő besoroláshoz, jubileumi jutalomhoz és
végkielégítéshez beszámítható idő tartamának számítása jogszerűen történt.

•

A pótlékok és illetménynövekedések megállapítása a Kjt. és a Vhr. alapján történt.

2.3.3./ A kinevezési okiratok tartalmi előírásoknak megfelelő előkészítése
A közalkalmazottak kinevezése a Magyar Államkincstár számfejtési körébe tartozó
intézményeknél a KIR 3 számítógépes munkaügyi rendszer „Kinevezés közalkalmazotti
jogviszonyba„ c. iraton dokumentálva történik.
Megállapítások:
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•

A kinevezési okiratok tartalmazzák a Kjt. 21. § (3) bekezdésében felsorolt tartalmi
elemeket.

•

A Mt. 76. § (8) bek. szerinti tájékoztatót a dolgozók megkapták.

•

Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással.

•

A kinevezés előtt a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot minden dolgozó esetében
elvégeztette a munkáltató.

A közalkalmazotti jogviszony megszűnése, megszűntetése
A vizsgált időszakban 1 főnek szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya, azonnali hatállyal a
próbaidő alatt.
Megállapítások:
•

A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekor készített iratok a közalkalmazott
személyi anyagában megtalálhatók.

•

A Magyar Államkincstár által kiadott végleges igazolások a közalkalmazottak személyi
anyagában megtalálhatók.

2.3.4. A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere
A Kjt. 65.§–a alapján:
„A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként eggyel
magasabb fizetési fokozatba lép. A közalkalmazottat a tárgyév első napján kell a magasabb
fizetési fokozatba besorolni. A magasabb fizetési fokozat elérésével a hároméves várakozási idő
újra kezdődik.”
Megállapítások:
•

A magasabb fizetési fokozatba lépés (soros lépés) az intézményben automatikusan
biztosított volt a Kjt . által előírtak alapján.

•

Az egyes pótlékok és illetménynövekedések megállapítását valamennyi közalkalmazott
esetében vizsgáltam. Az illetményelemek megállapítása a jogszabályokban foglaltak
alapján történt.

2.3.5. Vezetői megbízások a 2020.01.01. - 2020.12.31. közötti időszakban
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A magasabb vezetői és vezetői megbízás feltételeit a Kjt. 23.§-a szabályozza, de a megbízás
feltételeit, valamint a vezetői munkaköröket a Vhr. állapítja meg. A vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségnek az intézményvezető 2 évente eleget tett. 2020. június 26-án adta le legutoló
vagyonnyilatkozatát.
Megállapítások:
•

Az intézmény határozatlan időre szóló megbízással rendelkező közalkalmazottjának
magasabb vezetői/vezetői megbízása 2011.01.01-jén 5 évre szóló határozott időre szóló
megbízássá alakult át a törvény erejénél fogva [2010. évi CLXXV. tv.1. §].

•

Az intézményvezető ellenőrzés idején érvényben lévő magasabb vezetői/vezetői
megbízása 2019.02.01-től 2024.01.31-ig szól.

2.3.6. Munkaidő- nyilvántartások, munkaidő-kedvezmények
Megállapítások:
•

A közalkalmazottak jelenléti ívet vezetnek a munkában töltött idejük
nyilvántartására.

•

Az alap és pótszabadság megállapítása a Kjt. 56. és 57. § -a szerint történt.
A közalkalmazottak szabadságáról

a KIR 3 program segítségével

egyénenként nyilvántartást vezetnek.

2.3.7. Együttműködési megállapodások
A vizsgált időszakban [2020.01.01. – 2020.12.31.] az intézmény 4 fővel [1 fő pszichológus –
heti 4 órában, 2 fő mediátor, 1 fő jogász] kötött együttműködési megállapodást a jogszabályban
meghatározott kötelező speciális feladatainak ellátására vonatkozóan.
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3. Szabályozottság
Intézményi dokumentáció
Az intézményi dokumentáció meglétét az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. § (1) bekezdés
előírásai alapján vizsgáltam.
Az említett jogszabály kimondja, hogy:
„A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell
a) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel,
b) alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv,
c) az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és működési szabályzattal,
d) szakmai programmal,
e) a foglalkoztatottak munkaköri leírásával,
f) az 1. számú melléklet III.1. és III.3. pontjában meghatározott szabályzatokkal,
g) az egyszemélyes szolgálat kivételével az 1. számú melléklet I.1., II.3. és III.2. pontjában
meghatározott szabályzatokkal.”

Működési engedély
Az 1997. évi XXXI. törvény 100. § (1) bekezdése alapján:
„A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység működési engedélyhez kötött. A
működési engedélyezés részletes szabályait külön jogszabály határozza meg.”
Mind a család- és gyermekjóléti központ [működési engedély száma: VA/HF06/003565/2017.], mind a család- és gyermekjóléti Szolgálat [működési engedély száma: VA/HF0600356-5/2017.] határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezik.
Alapító okirat
A 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § előírásainak megfelelően:
„(1) Az Országgyűlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv alapításáról
jogszabályban, más alapító szerv által alapított költségvetési szerv esetén alapító okiratban kell
rendelkezni. Jogszabállyal alapított költségvetési szerv esetén – a jogszabályban megjelölt
alapítási időpontot megelőzően – a költségvetési szerv alapításáról alapító okiratot is ki kell
adni.
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(2) Az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv – az Országgyűlés vagy a
Kormány által alapított költségvetési szerv alapító okiratát és annak módosítását az irányító
szerv, minisztérium, a Miniszterelnöki Kormányiroda és kormányzati főhivatal alapító okiratát
és annak módosítását a miniszterelnök – adja ki a kincstár által rendszeresített
formanyomtatvány alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására jogosult személy e
tevékenységében nem helyettesíthető.”
A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézmény Alapító Okirata az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §
(1) bekezdésében előírtakat tartalmazza.
A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően a Magyar
Államkincstár igazolta, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel az alapító okiratnak a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2017.
február 15. napján kelt, 2017. március 13. napjától alkalmazandó 584-1/2017. okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Szervezeti és Működési Szabályzat
A 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdés előírásainak megfelelően:
„A költségvetési szerv szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját
szervezeti és működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat
a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti egységek
ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni.”
A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd Szervezeti és Működési Szabályzata 2018.
október 31-től hatályos, a fenntartó a 29/2008. számú Társulási Tanácsi határozatával hagyta
jóvá.
Tartalmazza az intézmény adatait, alaptevékenységeit, szervezeti felépítését, a feladat- és
hatásköröket, működési területét, a munkavégzés rendjét stb. Az SZMSZ mellékletét képezi a
Tűz- és munkavédelmi Szabályzat, az Iratkezelési Szabályzat, az Etikai Kódex és a Házirend.

Szakmai program
A Szakmai program 2018. október 31-től hatályos, a fenntartó a 29/2018. számú Társulási
Tanácsi határozatával hagyta jóvá.
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A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd Szakmai Programja részletesen
kidolgozott, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 5/A. § (1) és (2) bekezdésében előírt elemeket
tartalmazza. Tartalmi és formai szempontból egyaránt megfelel a 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet 4/A. §-ban foglalt követelményeknek.
Foglalkoztatottak munkaköri leírása
Az erre vonatkozó megállapítások a jelentés korábbi részében találhatók.
Szabályzatok
Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 1. sz. melléklete alapján:
„A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szabályzatai
I. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok
1. iratkezelési szabályzat
2. érdekképviseleti fórum működésének szabályzata
II. Gazdasági szabályzatok
1. számviteli szabályzat
2. pénzkezelési szabályzat
3. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat
4. vagyonvédelmi szabályzat
III. Műszaki ellátási szabályzatok
1. munkavédelmi szabályzat
2. tűzvédelmi szabályzat
3. gépjármű használati szabályzat”
Az intézmény önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely
saját költségvetéssel rendelkezik. Az alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy a
pénzügyi-, gazdálkodási-, számviteli feladatait a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
látja el az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. Az
együttműködési megállapodást az intézmény és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
között 2015.május 28-én kötötték meg [a 114/2015. Képviselő-testületi határozattal hagyták
jóvá]. A megállapodás 5.) pont 2. bekezdése kimondja, hogy a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal a szabályzatait, számlarendjét kiegészíti az intézményre vonatkozó
előírásokkal. Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 1. számú mellékletében előírt szabályzatok
meglétét ennek figyelembevételével vizsgáltam.
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Iratkezelési Szabályzat
Az intézmény Iratkezelési Szabályzatára vonatkozó megállapítások a jelentés korábbi részében
olvashatók.
Anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat
Az intézmény pénzügyi-, gazdálkodási-, számviteli feladatai ellátó Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal rendelkezik Leltárkészítési és Leltározási Szabályzattal, továbbá
rendelkezik a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének Szabályzatával is.
Mindkét szabályzat 2019. január 1-től hatályos, hatályuk kiterjed az ellenőrzés alá vont
intézményre [Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd] is.
Munkavédelmi Szabályzat
Az intézmény rendelkezik Munkavédelmi Szabályzattal, amely 2014.12.01-től hatályos.
A munkavédelmi törvény 2. § (4) bekezdése értelmében: „A munkáltató felelős azért, hogy
minden munkavállaló az általa érintett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait.”
Az említett törvény 55. § (1) bekezdése alapján: „A munkáltatónak oktatás keretében
gondoskodni kell arról, hogy a munkavállaló
a)

munkába álláskor,

b)

munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
c)

munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,

d)

új technológia bevezetésekor

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a
szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.
(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem
foglalkoztatható.”
A munkáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodott a munkavédelmi oktatások
megszervezéséről, melynek ténye az ellenőrzött időszakban dokumentált volt.
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Tűzvédelmi Szabályzat
Az intézmény rendelkezik Tűzvédelmi Szabályzattal, amely 2014.06.01-től hatályos.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 22. §-ának (3) és (4) bekezdése a munkavállalók tűzvédelmi oktatásával kapcsolatosan
a következőket rendeli:
„A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben résztvevők
családtagjaik tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok
a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteiket a foglalkoztatásuk
megkezdése előtt elsajátítsák a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.”
„A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben résztvevő családtagot, aki a
tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával
nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.”
A munkáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodott a tűzvédelmi oktatások
megszervezéséről, melynek ténye az ellenőrzött időszakban dokumentált volt.
Az intézményben a munka-, és tűzvédelmi oktatási feladatokat Szentgotthárd Város
Önkormányzatának a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft-vel kötött
megállapodása alapján a Blue Flame Gotthard Tűz- és Munkavédelmi Kereskedelmi,
Szolgáltató Kft. látja el.
Gépjármű használati Szabályzat
Az intézmény rendelkezik gépjárművel [Dacia Sandero], melyet 2019.02.05-én vásároltak. Az
intézmény Személygépkocsi használati Szabályzata a 2/2018. számú Társulási Tanácsi
határozattal lépett hatályba.

Az intézmény az alábbi dokumentumokkal rendelkezik még:
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Tanúsítvány
A 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében előírtak szerint a Család- és
Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézmény Tanúsítványa az ellátottak számára nyitva
álló egyéb helyiségeiben jól látható módon kifüggesztésre került.
Házirend
Az intézmény Házirendje 2020. január 4-én kelt, amely az SZMSZ mellékletét képezi. A
Házirend az egész intézményre vonatkozik, teljes körűen tartalmazza a szolgáltatások
nyújtásával, kliensfogadással, az ügyfelek és a családgondozók jogaival kapcsolatos
szabályokat, kötelezettségeket.

4. Személyi és szakképzettségi feltételek; tárgyi
feltételek vizsgálata
4.1.Személyi és szakképzettségi feltételek
Az intézmény két szakmai egysége: család- és gyermekjóléti központ, család- és gyermekjóléti
szolgálat.
Mindkét egység személyi és szakképzettségi feltételeit a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1., 2.
sz. melléklete határozza meg.
Család- és gyermekjóléti központ személyi feltételei:
•

intézményvezető: 1 fő

•

esetmenedzser: 2 fő (az egyik közülük az intézmény helyettes vezetője)

•

tanácsadó: 1 fő

•

szociális asszisztens: 1 fő

•

óvodai és iskolai szociális segítő: 2 fő

•

szociális diagnózis készítő esetmenedzser: 0 fő
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A szociális diagnózist készítő esetmenedzser munkakör az ellenőrzött időszakban nem volt
betöltbe. Az említett munkakör létesítésével kapcsolatos plusz státuszt az intézmény fenntartója
2019. július 1. időponttól engedélyezte [Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 95/2019. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozatával, Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás a 14/2019. (VI.17.) számú Társulási Tanácsi határozatával]. Az
intézményvezető a munkakör betöltésére pályázatot írt ki. Ezen pályázat 2019. június 20-án
jelent meg magának az intézménynek és az intézmény fenntartójának a honlapján. 2019. június
21-én pedig a kozigallas.gov.hu internetes oldalon. Mivel a pályázatra nem jelentkezett senki,
ezért belső helyettesítéssel oldották meg a feladatok ellátását. Az ellenőrzés idején az
intézményvezető elmondása alapján a munkakör betöltésére újabb pályázatot írnak ki. A
pályázat az ellenőrzés idejéig még nem jelent meg.
Család- és gyermekjóléti központ szakképzettségi feltételei:
A család- és gyermekjóléti központ munkavállalói közül az egyik óvodai és iskolai szociális
segítő munkakört betöltő személy az ellenőrzés idején még nem rendelkezett a szükséges
szakképesítéssel. 2021. júniusában kapja meg a munkaköre ellátásához szükséges diplomáját
(iskolai szociális munkás).
A központ többi alkalmazottja rendelkezik az említett jogszabályban előírt végzettséggel.
Az intézményvezető szociális szakvizsgával rendelkezik, így a 25/2017. (X.18.) EMMI
rendelet szerinti vezetőképzésre nem kötelezett.
Család- és gyermekjóléti szolgálat személyi feltételei:
•

intézményvezető: 1 fő

•

családsegítő: 4 fő (az egyik közülük a szolgálatvezető)

A családsegítők közül egy fő nem rendelkezik a jogszabályban előírt szakirányú végzettséggel.
A munkavállaló nyilatkozata alapján 2022.09. hótól kezdi meg tanulmányait, mellyel a
szükséges szakképesítést megszerzi.
Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 6. § (5) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör
gyakorlójának lehetősége van a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alóli
határozott időre szóló (legfeljebb öt év) felmentés megadásához.
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4.2.Tárgyi feltételek
A család- és gyermekjóléti központ a család- és gyermekjóléti szolgálattal egy épületben
működik, külön szakmai egységként.
Az intézmény a város központjához viszonylag közel, családi házas övezetben helyezkedik el.
Az épület akadálymentesített.
A COVID-19 vírus hatására a munkavállalók külön irodában dolgoznak. A munkavállalóknak
az irodatechnikai eszközök (számítógép, nyomtató, fénymásoló, telefon stb.) a rendelkezésükre
állnak, az internet-hozzáférés biztosított.
A kliensek fogadását az erre a célra kialakított fogadó helyiségekben bonyolítják le.
A földszinti nagy terem alkalmas a szakmai megbeszélések, értekezletek megtartására.
Az ellátott településeken a családsegítők többnyire a polgármesteri hivatalokban kaptak helyet,
ott tartják fogadóóráikat. A fogadóórák idejét és az elérhetőségeket minden településen
kifüggesztették.

5. Intézményi gazdálkodás vizsgálata
Az intézmény gazdálkodását, a pénzügyi és szakmai felügyeletét, az irányítását a fenntartó
végzi. Az intézmény a meghatározott pénzügyi folyamatokat a fenntartó és a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek csoportja utasításai
alapján látja el. Az intézmény folyamatos kapcsolatban áll a fenntartóval, beszámol az elvégzett
feladatokról, jelzi a feladatellátás során kialakult problémákat, és együttműködik azok
megoldásában.
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője (vagy helyettese) gyakorolja a
kötelezettségvállalás, a szakmai teljesítés igazolás és az utalványozás jogát.
A kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzésére a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek csoportjának köztisztviselője
jogosult.
Az intézmény vezetője önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek
csoportja külön főkönyvi könyvelésben gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően
elkülönüljenek az intézmény gazdasági eseményei egymástól.
Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik.
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Az intézmény 2020. évi [2020.01.01. – 2020.12.31.] bevételeit, és kiadásait az alábbi táblázat
adatai szemléltetik:
adatok Ft-ban

50 765 000
8 803 000
11 402 000
70 970 000

2020. évi
módosított előirányzat
36 296 846
6 817 324
5 939 479
49 053 649

36 296 846
6 817 324
5 912 604
49 026 774

70 970 000

980 427
3 406 910
53 440 986

980 427
3 406 910
53 414 111

Kiadások

2020. évi terv

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
Összesen:
Pénzmaradvány elvonás
Felhalmozási kiadások
Összesen:

Bevételek
Pénzmaradvány
Szolgáltatások ellenértéke
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
Összesen:

2020. évi terv

70 970 000
70 970 000

2020. évi
módosított előirányzat
980 427
100 000
52 360 559
53 440 986

Teljesítés

Teljesítés
980 427
100 000
52 360 559
53 440 986
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Megállapítások összefoglalása:
Az ellenőrzés alapján megállapítom, hogy az intézmény működése összhangban van a
fenntartói döntésekkel. A vizsgált időszakban intézkedést igénylő határozatot nem hozott a
testület. A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménynél az ügyiratkezelés és
adatvédelem szabályozottsága és megvalósulása a gyakorlatban biztosított. Az intézmény
rendelkezik Iratkezelési Szabályzattal. Az intézményben az iktatás rendszere megfelelő.
Az intézmény 2020. évre vonatkozó továbbképzési terve elkészült, amely a jogszabályi
előírásoknak megfelelő elemeket tartalmazza. 2020. évben 6 fő vett részt minősített
továbbképzésen. A részvételéről az igazolásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően
valamennyi ellenőrzött esetben kiállították. 2020. évben egy főnek sem kellett továbbképzési
kötelezettségét teljesítenie.
Az intézményben a vizsgált időszakban a nyilvántartási adatok bejelentése a 8/2000. (VIII.4.)
SzCsM rendelet előírásainak megfelelően megtörtént. A továbbképzési kötelezettség
teljesítésének nyilvántartó felé történő megküldését az intézmény a jogszabályi előírásoknak
megfelelő adatlapon teljesítette a vizsgált esetekben.
Az intézményben a személyi anyagok áttekinthetőek, rendezettek. A közalkalmazotti
jogviszony létesítéséhez, megszüntetéséhez szükséges okmányok, igazolások a személyi
anyagokban megtalálhatók. A vizsgált esetekben a közalkalmazotti besorolás, a jubileumi
jutalom és a végkielégítés időtartamának megállapítása, a pótlékok és illetménynövekedések, a
szabadságok megállapítása a jogszabályi előírások figyelembevételével történt.
Pályázati felhívás kiírására az ellenőrzött időszakban nem került sor. A pályázat nélkül
betölthető munkakörök helyben szokásos módon történő közzététele megtörtént.
Az intézményben a munkába töltött idő nyilvántartására szolgáló jelenléti ív vezetése
folyamatos.
A szabályozottságot tekintve megállapítom, hogy az intézmény rendelkezik az 1/2000. (I.7.)
SzCsM rendeletben előírt dokumentumokkal, szabályzatokkal, azok tartalmi és formai
szempontból egyaránt megfelelnek a követelményeknek.

59

Az ellenőrzött időszakban mind a család- és gyermekjóléti központ, mind a család- és
gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában egy-egy munkavállaló nem rendelkezett a munkaköre
ellátásához szükséges, jogszabályi előírásoknak megfelelő szakképesítéssel.
Az intézmény tárgyi feltételei megfelelőek, a családgondozók számára a kulturált munkavégzés
feltételei biztosítottak.
Az intézmény gazdálkodását, pénzügyi felügyeletét a fenntartó végzi. Az intézmény a
meghatározott pénzügyi folyamatokat a fenntartó és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek csoportja utasításai alapján látja el. Az említett
csoport gondoskodik az intézmény gazdasági eseményeinek főkönyvi könyvelésben történő
elkülönítéséről.

Javaslat:
A témával kapcsolatos javaslattal nem élek.

Szentgotthárd, 2021. március 19.
Kovács Renáta
belső ellenőr
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