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Tárgy: A Társulás 2017. évi költségvetési határozatának módosítása 
 
 

Előterjesztés 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2018. február 12- i ülésére 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

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

 

   

1. Városi Gondozási Központ 

 

  

Nappali ellátás   

Személyi juttatás -830 000 Ft  

Dologi kiadás           897 810 Ft  

Hagyaték - 3 513 498 Ft  

Házi segítségnyújtás települések        3 513 498 Ft  

Fedezete:   

Intézményi bevétel          897 810  Ft  

Szociális étkeztetés   

munkaadót terh.j            18 000 Ft  

Dologi kiadás         2 362 030 Ft  

Fedezete:   

Intézményi bevétel         2 362 030 Ft  

Támogató szolgálat   

Dologi kiadás           212 547 Ft  

Fedezete   

Intézményi bevétel          212 547 Ft  

Jelzőrendsz,házi segny         

szemlyi jutt.           975 000 Ft  

munkaadót terh.j          245 000 Ft  

Dologi kidás          381 625 Ft  

Fedzete   

Intézményi bevétel            121 625 Ft  

Közösségi ellátás   

személyi juttatás           -40 000 Ft  

munkaadót terh.j.          -100 000 Ft  

Dologi iad           140 000 Ft  

Házi segny Települések   

személyi jutt.          -975 000 Ft  

munkaadót terh.j.         -263 000 Ft  

dologi kiadás          382 590 Ft  

Házi segítségny Sztg   

személyi jutt        605 000 Ft  

munkaadót tehr.j.        225 000 Ft  

dologi kiadás          58 335 Ft  

Fedezete   

Intézményi bevétel:          58 335 Ft  
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Szociális ágazati pótlék   

Nappali ellátás   

Személyi juttatás 502 700 Ft  

Munkaadót terh.jár. 119 834 Ft  

Szociális étkeztetés   

személyi juttatás         149 400 Ft  

Munkaadót terh jár         32 868  Ft  

Támogató szolgálat   

Személyi juttatás         299 200 Ft  

Munkaadót terh.jár.          65 824 Ft  

Házi srgny Sztg   

Személyi juttatás        707 400 Ft  

Munkaadót terh.jár.         155 628 Ft  

Házi segny telep.   

Személyi juttatás         277 800 Ft  

Munkaadót terh.jár.         61 116 Ft  

Jelzőr.            

Személyi juttatás      46 400  Ft  

Munkaadót terh.jár.       10 208 Ft  

Fedezete:   

Tám.ért.műk.bevétel        2 757 403 Ft  

   

3. Család-és Gyermekjóléti Központ   

Személyi juttatás         911 715 Ft  

Munkaadót terh.jár.         202 940 Ft  

Dologi kiadás            2 957 Ft  

Fedezete              

Tám.ért.műk.bev.Sztg           Ft  

   

4. Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde 

  

Játékvár Óvoda   

Személyi juttatás -500 000 Ft  

Munkaadót terh.jár.    500 000 Ft  

Dologi kiadás            -78 308 Ft  

Felhalmozási kiadás             78 537 Ft  

Fedezete:   

Intézményi műk.bev.      229 Ft  

Micimackó Óvoda   

személyi juttatás       -6 000 Ft  

munkaadót terh.j.               6 000 Ft  

Csillagvirág Óvoda   

személyi juttats  -74 742 Ft  

munkaadót terh.j.   84 144 Ft  

dologi kiadás    -9 402 Ft  

felhalmozási kiadás 150 000 Ft  

Fedezete:   

Intézményi bevétel 150 000 Ft  

Tótágas Bölcsőde   

Szociális ágazati pótlék   
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Személyi juttatás 122 059 Ft  

Munkaadót terh.jár. 26 853 Ft  

Fedezete   

Tám. ért műk Sztg 148 912 Ft  

5. Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde 

  

Kompenzáció:   

Játékvár Óvoda   

személyi juttatés -383 500 Ft  

Munkaadót terh.jár 84 370 Ft  

Csillagvirág Óvoda   

személyi juttatés 28 600 Ft  

Munkaadót terh.jár 6 292 Ft  

Tótága Bölcsőde   

személyi juttatés 184 919 Ft  

Munkaadót terh.jár 40 682 Ft  

Fedezete:   

Tám.ért.műk.bev.Sztg -207 377 Ft  

6. 326/2013. Korm.r. mód.   

Csillagvirág Óvoda   

személyi juttatás 354 200 Ft  

munkakdót terh.j 77 800 Ft  

Micimackó Óvoda   

személyi juttatás 177 100 Ft  

Munkaadót terh.j. 38 900 Ft  

Fedezete   

Tám.értéműk bev Sztg 648 000 Ft  

7. Városi Gondozási Központ   

Kompenzáció   

Nappali ellátás   

személyi juttatás -84 326 Ft  

munkaadót terh.j. -18 552 Ft  

Fedezete:   

Tám.ért.műk bev Sztg - 102 878 Ft  

Társulás   

Tám ért.műk.bev 351 755 Ft  

céltartalék 351 755 Ft  

Int.műk.vbevétel 2 010 Ft  

dologi kiadás 2 010 Ft  

   

   

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

költségvetésének módosító határozatát elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

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

költségvetésről szóló 2/2017. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
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1. A Társulási Tanács a 2017. évi költségvetés bevételi főösszegét 595 679 767 Ft-ban 

állapítja meg.  

2. A Társulási Tanács a 2017. évi költségvetés kiadási főösszegét 595 679 767 Ft-ban 

állapítja meg A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát 

az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

               Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2018. január 10. 

 

                                          Huszár Gábor 

                                                                                                        elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

Határozat 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

2017. évi költségvetésének módosítása 
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I. A határozat hatálya 

 

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

által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi 

költségvetésének bevételi főösszege 

595 679 767 Ft 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi 

költségvetésének kiadási főösszege 

595 679 767 Ft 

 A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

 

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

Intézményi működési bevétel            50 464 997Ft 

Támogatásértékű műk bevétel          488 309 598Ft 

Pénzmaradvány                                51 225 172 Ft 

Támogatásértékű felhalm. bevétel    5 680 000  Ft 

 

 

3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása 

1.2. és 3.sz. melléklet 

Személyi juttatások         332 822 838 Ft 

Munkaadót terhelő jár.      80 828 998 Ft 

Dologi kiadások               124 451 056 Ft 

Ellátottak pbeni                  Ft 

Támért műk                        33 697 906 Ft 

Tartalék                               5 070 199 Ft 

 

  

4. Felhalmozási kiadások összesen 

1. ,2. és 3/a. sz. melléklet 

18 808770 Ft 

 

5. A határozat egyebekben változatlan. 

 

 

 
 

 

 

 

Tárgy: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési 

határozat 

 

ELŐTERJESZTÉS 
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a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

a Társulási Tanácsának 2018. február 12-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A költségvetési tervet meghatározó alapelvek, keretek 

 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: 

költségvetési törvény) határozza meg az önkormányzatok központi költségvetési támogatását. A 

tervezési, gazdálkodási, elszámolási szabályokat elsődlegesen az Államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/201l. (XII.31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. 

(I.11.) Korm. rendelet szabályozza. 

A kötelező önkormányzati feladatokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv) és az ágazati jogszabályok határozzák meg 

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a Társulási Tanács részére 

tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni, 

melyek az előterjesztés mellékleteit képezik: 

l . Helyi önkormányzat/Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 

2. Előirányzat felhasználási ütemtervet 

3. Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve is 

4. Közvetett támogatásokat értelmező kimutatást. 

5. Az Áht 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év 

tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. 

Működési hiány az előző évekhez hasonlóan továbbra sem tervezhető. 

 

A Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak alapján 

érvényesítettük azt a jogszabályi előírást, mely szerint az Társulás költségvetésében működési 

forráshiány nem tervezhető. 

 

A stabilitási törvény) 10. § (7) és (7a) bekezdése értelmében előzetes adatszolgáltatást minden, az 

önkormányzat év végi adósságállományát növelő ügylet esetén teljesíteni kell, akkor is, ha azok 

nem engedélykötelesek. Erről a határozati javaslat 2. pontjában kell dönteni. 

 

A jogszabályi előírások szerinti előirányzat-felhasználási tervet is csatoljuk. (8/a) 

 

A költségvetési táblák 13. sz. melléklete tartalmazza a települési fizetési kötelezettségeket 

feladat ellátásonként. A táblázat tartalmazza a 21/2017. számú Társulási Tanácsi határozat alapján 

a Városi Gondozási Központ által 2017. évben a települési házi segítségnyújtás feladat ellátásához 

vásárolt gépjárművet 3.513.498,- Ft, valamint a Társulási Tanács által a Család- és Gyermekjóléti 

Központ részére a 23/2017. számú határozatával megszavazott gépjármű adásvételének és éves 

működtetési költségeit 2.300.000 Ft értékben - a szolgáltatást igénylő települési tagönkormányzatok 

lakosságszám arányos finanszírozása mellett. Ezen összegeket teljes egészében az éves hozzájárulás 

megfizetésére meghatározott első időpontban, azaz 2018. március 31-ig szükséges megfizetni – ezt 

követően vásárolható meg a gépjármű.  
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Felhívom továbbá a Tisztelt Társulási Tanács tagjait, hogy a Társulás nem rendelkezik saját 

bevétellel, az intézmények finanszírozása az állami támogatás feletti összeg esetében az 

érintett tagönkormányzatok lakosságszám arányos hozzájárulásai. A székhely önkormányzat 

a jövőben nem tud a feladatellátáshoz a saját hozzájárulásánál magasabb összeget 

megelőlegezni! Amennyiben a hozzájárulás nem érkezik határidőben a számlánkra, úgy 

behajtásra kerül sor. 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetését 541.314.228,- Ft 

bevételi, s ugyanannyi kiadási főösszeggel terveztük. Ezen rendkívül takarékos tervezés 

eredményeképpen Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege 

egyensúlyban van.  

 

Tisztelt Társulási Tanács! Kérem a benyújtott költségvetési táblázatok alapján az előterjesztést 

megvitatni, és a 2018. évi Társulási költségvetési határozatot meghozni szíveskedjen.  

 

Határozati javaslat: 

 

1.) A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségére 

tekintettel az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit 12. 

számú melléklete szerint határozza meg.  

2.) A Társulási Tanács 2018. évben előzetes adatszolgáltatást adósságot keletkeztető ügylethez 

kérelmet NEM nyújt be. 

3.) A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetési határozatát az 1. számú melléklet 

szerint / a következő módosításokkal fogadja el:  

- …………………………………………… 

- …………………………………………… 

4.) A feladatellátásokhoz a tagönkormányzati éves hozzájárulások fizetési határideje: 50%-a 

2018. március 31-ig; 50%-a 2018. szeptember 30-ig.  

Az új gépjárművekkel (házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti szolgáltatás) 

kapcsolatos lakosságszámarányos tagönkormányzati hozzájárulás fizetési határideje: 100% 

2018. március 31-ig. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor elnök 

     Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2018. február 6. 

         Huszár Gábor 

              elnök 

 

1. számú melléklet 

 

Határozat 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

2018. évi költségvetéséről 
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I. A határozat hatálya 

 

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

által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

6. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi 

költségvetésének bevételi főösszege 

541 314 228 Ft 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi 

költségvetésének kiadási főösszege 

541 314 228 Ft 

 A költségvetés összevont mérlegadatait az 1-2. sz. melléklet tartalmazza.  

7. Bevételi főösszeg forrásait a 5..sz. melléklet tartalmazza 

Intézményi működési bevétel      47 566 000 Ft 

Támogatásértékű bevétel           493 748 228 Ft 

 

541 314 228 Ft 

 

8. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása 

3. sz. melléklet 

Személyi juttatások           350 471 402  Ft 

Munkaadót terhelő jár.        76 845 078  Ft 

Dologi kiadások                104 064 250  Ft 

Támért műk.c.tám.                8 243 498  Ft 

539 624 228 Ft  

9. Felhalmozási kiadások összesen 

4. sz. melléklet 

    1 690 000 Ft 

10. A Társulási Tanács a kiadások között tartalékot képzett: 0  e/Ft (céltartalékot).  

11. A Társulás engedélyezett létszámát a 11. sz. melléklet határozza meg. 

12. Az önkormányzatok intézményi támogatás összegét a 13. sz. melléklet tartalmazza. (A 

feladatellátásokhoz a tagönkormányzati éves hozzájárulások fizetési határideje: 50%-

a 2018. március 31-ig; 50%-a 2018. szeptember 30-ig. Az új gépjárművekkel 

kapcsolatos - házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti szolgáltatás - hozzájárulás 

fizetési határidő: 100% 2018. március 31-ig.) 

13. A Társulás 2018. évi költségvetésében Európai Uniós projekt tervezésére nem került 

sor. (7. sz. melléklet)   

14. A 8. sz. melléklet a hitelteher bemutatása (a Társulásnak nincs hiteltartozása). 

15. A Társulás 2018. évi költségvetése több éves kihatással járó kiadásokat nem tartalmaz. 

(9. sz. melléklet)  

16. A Társulás 2018. évi költségvetése közvetett kiadásokat nem tartalmaz. (10. sz. 

melléklet)  

 

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

1. Az  Önkormányzati Társulás gazdálkodási feladatait Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatala által látja el. 

2. A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

3. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács 

dönt. 

4. A Társulási Tanács az államháztartási törvény 34.§ bekezdése alapján jóváhagyott 

kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a Társulási Tanács elnökére 

ruházza. 
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5. A 4.) pontban foglalt átcsoportosításról az érintettek – a Társulási Tanács elnöke 

koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követő Társulási Tanács ülésén 

kötelesek beszámolni. A költségvetési határozat módosítására a Társulási Tanács 

elnöke ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. 

6. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok elosztásáról – ha érdemi 

döntést igényel – a Társulási Tanács dönt a Társulási Tanács elnökének 

előterjesztésében, a költségvetési határozat egyidejű módosításával. 

7. A 6) pontban nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési határozat 

módosításáról a Társulási Tanács negyedévente dönt. 

8. A Társulási Tanács elnöke az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, 

egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési határozatban 

nem szereplő kiadásokat is teljesíthet maximum 100.000 Ft értékben. 

9. A költségvetési szervek kötelesek bevételeik növelésére irányuló pályázataikkal 

kapcsolatban a munkaszervezet vezetőjének véleményét kikérni. Ennek során be kell 

mutatni a pályázati pénzeszközökből megvalósuló feladat Társulásra háruló egyszeri, 

illetve folyamatos költségigényét. A jegyző véleménye alapján a pályázathoz 

szükséges önerő biztosításáról a Társulási Tanács dönt. 

         A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú, 

rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi 

költségvetés terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a Társulási Tanács előzetes engedéllyel 

vállalhatnak kötelezettséget. 

A költségvetési szervek több éves kötelezettséget 300.000,- Ft értékhatár felett kizárólag a 

Társulási Tanács előzetes jóváhagyása esetén vállalhatnak. 

10. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás és intézményei számlavezető 

pénzintézetéül az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt Nyugat-

dunántúli Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki. Az intézmények finanszírozása a 

„kiskincstár” keretében a számlavezető pénzintézet útján, megállapodás alapján 

történik. 

11.  A 2016. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg: 

a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az 

alaptevékenységgel összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi ellátási 

díjak) módosított előirányzatát meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám 

csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzat maradvány elvonásra 

kerül, 

b) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a 

meghatározott célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa elvonásra kerül, 

c) A fenti pontok alapján elvonásra kerülő összeggel a 2017. évi költségvetési 

előirányzatok zárolásra kerülnek és a fenntartó (Társulás) által az 

önkormányzatoktól igényelt támogatást ezen összeggel csökkenti. 

 

IV. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

A költségvetés végrehajtását a munkaszervezet vezetője köteles ellenőrizni, illetve eseti 

ellenőrzési feladatokat az éves ellenőrzési munkaterv alapján, vagy szükség esetén elrendelni. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a zárszámadási határozat tervezet 

előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni. 

 

Ezen határozat rendelkezéseit 2018. január 01. időponttól kell alkalmazni. 

 

 

                   Dr. Dancsecs Zsolt                                                Huszár Gábor 
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               munkaszervezet-vezető                                                  elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

beszámoló  

 

BESZÁMOLÓ 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanács 2018. február 12-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Az intézmény 2016. évi szakmai változásokat követően a tavalyi évben is változás elé nézett. 

Többéves probléma oldódott meg azzal, hogy március közepén az intézmény új épületbe 

költözhetett, azóta már a Szentgotthárd, Vajda J. u. 6. sz. alatt látja el a klienseket. Az új épület 



 
11 

elosztása, a helyiségek száma és mérete (közösségi helyiség, kliensfogadó szobák, a speciális 

szakfeladatok működtetésére alkalmas irodahelységek, illetve a szakfeladatok bővülése 2018-tól), 

továbbá a meglévő akadálymentesítés , de más szempontból is kedvezőbb hely az intézmény 

számára. 

 

Az intézmény 2016. január 1. időponttól települési szinten a család és gyermekjóléti szolgálat, járási 

szinten a család és gyermekjóléti központ keretében biztosítja és látja el a segítő tevékenységet.   

 

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

alapszabályok: az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 

CXXXIII. tv, az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

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

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 

 

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

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

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

hatósági közeli tevékenységek összességét foglalja magában, 2 fő esetmenedzseri, 1 fő tanácsadói, 

illetve a szociális asszisztens munkakör alapján végezte tevékenységét. 

 

A speciális feladatokat az elmúlt évhez hasonlóan külsős szakemberek - pszichológus, jogász, 

mediátor – az együttműködési megállapodások alapján látták el.  

       

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

keretében, 1fő helyettes szülővel. 

 

Az ellátás területe nem változott, Szentgotthárd és a járás további 15 települése a továbbiakban is. 

 

Az intézmény a szakmai munkája miatt folyamatosan kapcsolatban áll az alábbi szervekkel: 

- Vas Megyei Főügyészség, 
- Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály, 
- Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 
- Körmendi Járásbíróság, 
- Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási és 

Gyámügyi Osztály 
- Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. 

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

háziorvosokkal, a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal is napi kapcsolatban állt. 

 

Megtartották az Éves Szakmai Tanácskozást, valamint – jogszabályi előírásoknak megfelelően a 

Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság is több alkalommal ülésezett. 

 

Az intézmény elkészítette és megküldte a 2017. évi részletes beszámolóját - lásd 1. sz. melléklet. 

 

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

 

 

Határozati javaslat: 
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Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Család-és Gyermekjóléti 

Központ 2017. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja / az alábbi kiegészítéssel 

fogadja el:  

……………………………………………………………… 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős  : Uhor Anita intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2018. február 08. 

 

                              Huszár Gábor 

                                   elnök 
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1. számú melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd Járás Székhelyű Település 

2017. évi tevékenységére vonatkozóan  
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Az  előző év strukturált, szakmai változásait követően, Központunk az év első negyedében, új címre 

a 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. szám alá költözött. Az új épületbe való átköltözést 

követően, új lehetőségekhez jutottunk mind az egyéni esetkezelések mind a csoportos, illetve a 

közösségi szociális munka színterein. 

 

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

módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. tv, amely a Magyar Közlöny 102. sz. jelent meg. Továbbá 

az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 

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

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló- követően, az 

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

felállítottuk viszonylag rövid idő alatt a Központunkat, mely járási szinten látja el a 

járásszékhelyhez tartozó 15 települést. Szakmai tevékenységünk során, biztosítja az 

alapszolgáltatást, illetve a hatóság közeli tevékenységet foglalja magában.  

 

A fent leírtak alapján, a családsegítésre vonatkozó feladatokat továbbra is az 1993. évi III. törvény, 

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

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

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

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

keretében, 1fő helyettes szülővel, aki 2 fő gyermeknek a befogadására alkalmas.  

 

A Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya, 2017. 03. 13-

tól Határozatban, az új címünk szerint módosította adatnyilvántartásunkat. A felettes szakmai 

szervtől, 2017. 04. 25-én határozatlan időre szóló Tanúsítványunk kiállításra került a Vas Megyei 

Kormányhivatal által. Továbbá megtörtént az intézmény működési feltételeinek, szakmai 

tevékenységének ellenőrzése, helyszíni szemle keretében. 2017. 10. 24-én megküldésre került 

intézményünk részére az ellenőrzési jegyzőkönyv.  

 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások és ezáltal a munkakörök, már a tavalyi év során is, 

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

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

hatósági közeli tevékenységek összességét foglalja magában, 2 fő esetmenedzseri, 1 fő tanácsadói, 

illetve a szociális asszisztens munkakör alapján végezte tevékenységét, a szakmai team.  

 

A speciális feladatokat, az elmúlt évhez hasonlóan külsős szakemberek- pszichológus, jogász, 

mediátor – az együttműködési megállapodások alapján valósult meg a konkrét segítő – tanácsadó 

tevékenység, Intézményünk keretei között.  

 

Központunk által nyújtott speciális szolgáltatások:  

 

Utcai szociális munka, melynek keretében, időközönként feltérképeztük a Város frekventált 

köztereit, célja a magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét 

az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése. A segítő tevékenységről a kollégák 

feljegyzéseket készítettek, melyből kiolvasható, hogy krízishelyzetben lévő gyermekkel nem 

találkoztunk, mely azonnali beavatkozást igényelt volna.  

  

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

kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely 
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biztosítása, amelyet kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosít intézményünk a gyermekek 

és a kapcsolattartásra jogosult számára. Az év folyamán 3 kiskorú volt érintett, melyet a Körmendi 

Járási Bíróság Végzései alapján biztosítottunk. Egy kiskorú gyermek esetében, felügyelt 

kapcsolattartást biztosítottak, a mediátor szakemberek hosszabb távon, a szülők konfliktusos 

viszonyára való tekintettel.  

 

Kórházi szociális munka keretében az egészségügyi intézménnyel kötött Együttműködési 

Megállapodásnak megfelelően, a kórházi szociális munkát intézményünk esetmenedzsere heti négy 

órában biztosította a Szentgotthárd Városában található Rehabilitációs Osztályon a betegei 

körében, tapasztalható, hogy az egészségügyi szakdolgozók, egyre többen kérnek segítséget, egy-

egy ügyintézés, továbbirányítás, konkrét tanácsadás tekintetében. Az osztályokon, csoportos 

szociális munka keretében, beszélgetések valósultak meg, a betegek körében. Az év folyamán, 65 fő 

részesült, kórházi szociális munka keretében, ellátásban.  

 

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

krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása megvalósuljon. 

A készenléti szolgálat egy állandóan hívható, már közismert telefonszám, az esetkezelések száma 

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

segítséget.  

 

Pszichológiai tanácsadás keretében a pszichológus heti rendszerességgel, pénteki napokon 

biztosított tanácsadást, az Együttműködési Megállapodás alapján. A pénteki napokon, váltakozva 

intézményünkben, illetve a Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8 Évfolyamos 

Általános Iskolában tartotta a terápiás foglalkozásokat. A szakember előre egyeztetett időpontok 

alapján, 37 fővel valósította meg a terápiás munkát. Az elmúlt év során is lehetőségünk nyílt, hogy 

a pszichológus szakember, csoportos Szupervízió keretében segítette elő a kollégák szakmai 

munkáját, az esetkezelések során fellépő lelki terheltséget oldotta, mely 5 alkalmat ölelt fel.  

 

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

egyeztetett időpontok szerint, az Együttműködési Megállapodás alapján. A jogi szakember, 18 fővel 

valósított meg jogi tevékenységet. Többnyire azokkal a kliensekkel foglalkozott, ahol súlyos családi 

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

kapcsolatrendszerét jogi vonatkozásban is.  
 

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

megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. Az év folyamán, egy elvált szülő párral  

valósult meg a speciális, segítő tevékenység, akik a gyermeküket érintő kapcsolattartások 

időpontjait beszélték át, a mediátor szakemberek közreműködésével.  

 

2017. 02. 15.én a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló jogszabálynak eleget téve megszerveztük, és megtartottuk az Éves Szakmai Tanácskozást. A 

tanácskozáson előadást tartott a Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának 

tisztifőorvosa, a kötelező védőoltások témakörében továbbá a Mediátor szakembereink a 

tevékenységüket mutatták be. A tanácskozáson részt vettek az ellátási területen működő 

gyermekvédelmi tevékenységet ellátók képviselői, ezzel is segítve mindennapi munkájukat. 

Továbbá a törvényi előírásoknak eleget téve, a tanácskozáson megjelentek, javaslatokat tehettek a 

jövőre nézve a gyermekvédelmi munka hatékonyabbá tételére. A tanácskozást megelőzően, 

minden jelzőrendszeri tagtól, bekérésre kerültek az éves gyermekvédelmi tevékenységükre 

vonatkozó, írásos tájékoztató anyagok.  
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Intézményünk 2017. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmaközi együttműködésre.  

 

2017-ben a Központ több alkalommal vette fel a kapcsolatot a Vas Megyei Főügyészséggel 

állásfoglalás céljából, továbbá egyes gyermek veszélyeztetés kivizsgálása ügyében, kértek be 

írásos tájékoztatókat az általunk végzett munkáról, illetve a tapasztaltakról.   

A veszélyeztetett gyermekek ellátása során szükség szerint, rendszeresen kapcsolatot tartottunk a 

Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályával, konkrét esetkezelések kapcsán 

kaptunk gyermekvédelmi segítséget. 

 

2017. júniusában részt vett intézményünk a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztályának a szervezésében, a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetés helyzetének 

elemzése, bűnmegelőzési tevékenység értékelése témakörében, bűnmegelőzési tanácskozáson. 

A bűnmegelőzési tanácskozásra egy előzetes írásos tájékoztatót kért be intézményünktől a 

hatóság, melyet konkrét szempontrendszer alapján, elkészítettünk.  

 

Az elmúlt évben, a Körmendi Járásbíróság több estben idézte bírósági tárgyalásra az illetékes 

esetmenedzsert, a gyermek veszélyeztetésének gyanúja ügyében a törvényes képviselő ellen 

folytatott eljárás keretében.  

 

2017. évben szabálysértési esetekben, a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási 

Hivatal Hatósági Osztály szabálysértési ügyintézőjével, több esetben volt közös estkezelésünk a 

szülők, a diákok motiváltsága miatt. Több esetben jelzéssel éltek a gyermekvédelmi törvény hatálya 

alá tartozó jelzőrendszeri tagok, a súlyos deviáns magatartást mutató tanulókkal kapcsolatban.  

 

2017. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt 

szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal 

Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályával is szoros kapcsolatot tartott 

fenn az Intézmény. A súlyos fokban veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban, szükség 

szerint személyes konzultációra is sor került a Járási Gyámhivatallal.  

 

Központunk az elmúlt évekhez képest 2017-ben is rendszeres kapcsolatot tartott a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatallal, mind szakmai – gyermekvédelmi, mind szociális jellegű 

kérdések megbeszélése miatt. Intézményünk szakfeladatai nem lennének képesek a hátrányokkal 

vagy veszélyeztetettségben élő családok, egyének helyzetének javítására az Intézmény 

fenntartója, a helyi Önkormányzat, és a Képviselő Testület maximális pozitív irányú figyelme 

és segítsége nélkül.  
 

2017. évben is az St.Gotthard Spa & Wellness igazgatónőjével a partneri viszony fenntartására 

törekedtünk, a veszélyeztetett és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekében, melynek 

keretében a kiskorúak a fürdőzési lehetőségeknek köszönhetően, maradandó élményekkel 

gazdagodhattak. December hónapban, karácsonyi fürdőzés keretében, megvendégelte és 

ajándékcsomaggal lepte meg, a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekeket.  

 

2017. évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 6 alkalommal valósult meg szakmaközi 

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

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

még hatékonyabb legyen a kommunikáció, és egymást segítve végezzük gyermekvédelmi 

tevékenységünket. A megbeszélések érintették a közbiztonság, a védőnői szolgálat, a személyes 

gondoskodást nyújtók, az egyházak, a nevelés – oktatás, a civil szervezetek szakmai területeit.  
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Intézményünk, 2017-ban is folyamatosan kapcsolatot tartott a helyettes szülővel, aki potenciális 

segítő lehet egy-egy esetkezelés kapcsán. Helyettes szülőhöz átmeneti gondozásra, gyermek nem 

került. A helyettes szülővel történt beszélgetések során megfogalmazható, hogy egészségi, 

mentális, és szociális helyzetében negatív változás nem következett be.  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a MACSGYOE Módszertani Hálózatának a 

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

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

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

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

gyakorlatban jelentkező problémák megvitatására.  

 

Az elmúlt év során, olyan szintű és mértékű veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekekkel 

találkoztunk, hogy esetükben a Vas Megyei Gyermekjogi képviselővel való kapcsolatfelvétel vált 

indokolttá. A gyermekjogi képviselővel telefonon konzultáltunk, meghívtuk az érintett 

gyermekek körében Esetmegbeszélésekre, Esetkonferenciákra, mivel a kiskorúak 

veszélyeztetettségi szintje ezt indikálta. Az érintett esetkezelések mélysége, a veszélyeztetettség 

konkretizálása olyan mértékű volt, melyhez elengedhetetlen volt „külsős” szakember bevonása.  

 

A családok hatékonyabb megsegítése érdekében, megvalósítottuk a tartós élelmiszergyűjtést, az év 

folyamán folyamatosan, érzékelve a családok súlyos megélhetési problémáit. Az Őr- nyék 

Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány a nyár folyamán, nagy mennyiségű tartós 

élelmiszer adományt juttatott el Központunkba, melynek köszönhetően számos család megélhetési 

nehézségein tudtunk segíteni. Az adomány átadása, megjelent a városi Híradóban.  

December hónapban, a Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4 Évfolyamos Iskolája, 

nagy mennyiségű tartós élelmiszer, ruha- és játékadományt gyűjtött, melyet felajánlott klienseink 

számára. A Kis Édes Cukrászda és Kávéház, cipős- doboz gyűjtésének köszönhetően, játékokat 

adományozott az Intézmény kliens gyermeki részére.  

A Körmendi Baptista Egyház, cipős- doboz gyűjtés keretében, juttatta el  Központunk számára a 

felajánlásait. Ezen felül az alapszolgáltatás ruha adományokkal, és háztartási eszközök 

felajánlásával is segítette a családokat. A Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás a keres - kínál 

szolgáltatást is folyamatosan működteti.  

 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd és a jelzőrendszeri tagok 

együttműködésének bemutatása: 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

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

jelzőrendszert működtet. 

 

2017 szeptemberében is a törvényi előírásnak megfelelően, feltérképeztük járási szinten az 

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

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

leadott lista alapján egy összesítő készült, 17 fő veszélyeztetett, 17 fő hátrányos helyzetű, továbbá 

18 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket jelöltek meg, a határidőt követő Koordinációs 

Bizottsági Ülésen átbeszélésre kerültek a jelzőrendszer által szolgáltatott adatok.  

 

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

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

Gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, egyházak, a helyi 
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önszerveződő közösségek, civil szervezetek, munkaügyi kirendeltség. A jelzőrendszeri tagok 

intézményeinek képviselői többnyire részt vesznek a havonta megrendezésre kerülő Családvédelmi 

és Egészségnevelő koordinációs Bizottsági ülésen, a Központ új helyre való átköltözésével, 

intézményünkben tudjuk megvalósítani a havi megbeszéléseket.  
 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd tapasztalatai 2017-ben Járási szinten: 
 

A krízisesetek száma: 8 gyermeket érintett, akik esetében ideiglenes hatályú elhelyezésre került 

sor, Központunk kezdeményezése alapján.  

 

2016 évhez képest (12 gyermek) 8 gyermek esetében krízis ellátásra volt szükség súlyos gyermek 

veszélyeztetettség miatt, mivel a családi kapcsolati tényezők olyan mértékben diszfunkciós 

állapotokhoz vezetettek, hogy konkrétan több esetben a gyermekek életének megmentése vált 

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

életveszélyes állapotokhoz vezettek, a családon belüli bántalmazás, továbbá a gyermekek súlyos 

fizikai, lelki elhanyagolása, szülők terhelt pszichés állapota. Az eseteket jelenleg is gondozzuk, 

visszagondozás céljából, hatóság közeli tevékenység keretében, az esetmenedzserek, a tanácsadó 

által, melyben bevonásra kerültek a szociális segítő tevékenység keretében a családsegítő kollégák.  

 

Védelembe vételek tapasztalatai- a december 31. adatok- vonatkozásában: 

Járási szinten a védelembe vett gyermekek száma 14 fő. A gyermekek veszélyeztetettsége 

főképp a családi kapcsolati problémák miatt alakult ki. A jelzőrendszerrel folyamatos és szoros 

kapcsolat valósult meg a kiskorúak élethelyzetének figyelemmel kísérése érdekében, az elkészített 

gondozási nevelési terv alapján, az esetmenedzserek által. A Járási Gyámhivatal felé a szükséges 

felülvizsgálatok megvalósítása érdekében Intézményünk a komplex szakvéleményt minden esetben 

megküldte, rendkívüli felülvizsgálat keretében, 5 esetben kezdeményeztünk magasabb fokú 

gyermekvédelmi intézkedést, - ideiglenes hatályú elhelyezésre- Az év folyamán, több gyermek 

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

illetékes Gyermekjóléti Központ felé. Esetmegbeszéléseket, esetkonferenciákat szerveztünk az 

érintett gyermekek veszélyeztetettségének a feltérképezése érdekében, a feladatok és a felelősök 

pontos megbeszélése érdekében, az illetékes jelzőrendszeri tagok, illetve a Hatóság bevonásával. A 

Hatóság által megszüntetésre került védelembe vett gyermekeket, a figyelemmel kísérés érdekében, 

alapszolgáltatás keretében, a családsegítő kollégák gondozzák jelenleg, prevenciós célzattal.  

 

Nevelésbe vett gyermekek- december 31. adat szerint, 20 fő-  családjával való kapcsolattartás: 
A Járási Gyámhivatal a gyermeket nevelésbe veszi: - ha a gyermek fejlődését a családi környezete 

veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint 

a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a 

gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható. Ha a Járási Gyámhivatal a 

gyermeket nevelésbe veszi, a szakellátás, ellátás keretében teljes körű ellátást és segítséget kap a 

fejlődését veszélyeztető körülmények elhárításához, a családi környezetébe történő 

visszahelyezéséhez. Az érintett gyermekvédelmi gyámokkal folyamatos kapcsolattartás valósult 

meg az esetmenedzserek és a tanácsadó kolléga által. A törvényi előírásnak megfelelően 

félévente, illetve évente elkészítettük a komplex felülvizsgálati iratanyagainkat a Járási 

Gyámhivatal számára. A felülvizsgálatokat követően, elkészítjük az eredményes visszagondozás 

érdekében a szükséges adatlapot, mely az érintett családdal kapcsolatban álló szakember részére 

megküldésre kerül.  A gondozás folyamatába a szociális segítő tevékenység megvalósulása 

érdekében, szükség esetén a családsegítő kollégák is bevonásra kerültek. Az érintett szülőkkel 
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való tevékenység során, figyelemmel kísérünk két fontos tényezőt, a szülő gyermek 

kapcsolatának alakulását, illetve a szülő életkörülményeiben bekövetkezett változásokat.  
 

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

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

befogadja, gondozza és neveli. 2017. évben 11 családba fogadott gyermekkel tartottunk 

kapcsolatot-december 31. adat-  Az érintett kiskorúak nagy része a kistérségi községekben él, 

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

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

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

figyelemmel kíséri a gyermekek megfelelő ellátását, az éves felülvizsgálat keretében elkészíti a 

komplex szakvéleményt a családba fogadás fenntartására esetlegesen a megszüntetésére, 

bekéri a jelzőrendszeri tagok írásos tájékoztatóját és megküldi a Járási Gyámhivatal részére.  
 

Egyszeri esetkezelés tapasztalatai:   
A hatóság közeli tevékenységünk keretében foglalkozunk azokkal az esetkezelésekkel, melyek 

során környezettanulmányokat, tájékoztatókat, szakmai véleményeket készítünk és 

továbbítunk a Hatóságok felé, a megkeresésük, felkérésük ellenében. Azoknál a gyermekeknél, 

ahol nem állapítunk meg veszélyeztetettségre utaló tényezőket, nem teszünk javaslatot semmilyen 

gyermekvédelmi intézkedés megtételére, a Hatóság felé. A jelzőrendszeri tagokkal, esetkonzultáció 

keretében minden esetben egyeztetünk az adott kiskorúval kapcsolatban, bekérjük az írásos 

tájékoztatóikat, továbbá szükség esetén esetkonferenciát/esetmegbeszélést szervezünk. Az 

elmúlt év során, ahol nem volt indokolt hatósági intézkedés kezdeményezése, felajánlottuk az 

alapszolgáltatást, melyet az esetek többségében, önkéntesen elfogadtak a törvényes képviselők.  

 

A Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás  tapasztalatai 2017-ben Járási szinten: 
A december 31. adat szerint, az érintett veszélyeztetett kiskorúak száma 33 fő, hátrányos 

helyzetű 30 fő. A szociális segítő tevékenység keretében, a Központtal együttműködve, a 

védelembe vétel keretében 8 gyermek, a nevelésbe vett gyermekeknél 6 főnél, továbbá a 

családba fogadás esetében, 3 gyermek esetében kerültek bevonásra. A gyermekjóléti 

alapellátások célja, hogy hozzá járuljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 

jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez 

Gyermekjóléti alapellátás és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 

családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. A gyermekjóléti alapellátás missziója a 

gyermekek jogainak érvényesülése érdekében egyrészt azon családok támogatása és megerősítése, 

amelyek gyermekeik felnevelésében nélkülözik a szükséges feltételeket, illetve ezeknek 

megteremtésében támogatásra szorulnak; másrészt a védelem biztosítása a gyermekek számára a 

fejlődésüket akadályozó vagy hátráltató veszélyek ellen. Az elmúlt évben is fő célunk a 

gyermekjóléti szolgáltatás terén a fokozatosság megtartása volt. Tapasztalataink szerint a szülők 

többsége az önkéntesen igénybe vehető alapellátást szívesen fogadták, biztonságban folyt a 

családok szociális, mentális ellátása 2017-ben is.  
Az alapszolgáltatás keretében, 1 krízishelyzetben lévő várandós kiskorúval kerültünk 

kapcsolatba, az elmúlt évben. Az esetkezelés során, a jelzőrendszeri tagok és a természetes 

támaszok hatékonyságának, köszönhetően, elkerülhetővé vált a Hatósági tevékenység bevonása. 

Esetkonferencia keretében a kiskorúval, törvényes képviselőjével, illetve a kiskorú várandóst érintő 

jelzőrendszeri tagokkal közösen együttműködve, meghatározásra és megbeszélésre kerültek 

konkrétan azok a feladatok, melynek hatására a veszélyeztetettségi tényezők  enyhültek a kiskorú 

életében.  

A családsegítő kollégák, 6 esetben éltek jelzési kötelezettségükkel a Központ felé az érintett 

kiskorúak veszélyeztetettségére vonatkozóan, mivel az alapszolgáltatás keretében a gyermek 
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életében kialakult veszélyeztetettséget megszüntetni nem lehetett. Ezt követően az 

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

Járási Gyámhivatal felé.  

A családsegítő kollégák, 37 fővel kötöttek együttműködési megállapodást a családsegítésre 

vonatkozóan. A kliensek többségében szociális jellegű problémával küzdenek, ezen kívül, a 

lakhatási, az eladósodás is mint probléma, jelen van életükben. Jellemző, hogy több éve 

munkanélküliek, nehéz a visszaintegrálásuk a munkaerőpiacra, mely a foglalkoztatási probléma 

megoldását jelentené számukra. Az egyedül élők körében, jelen van az elmagányosodás veszélye. 

A megállapodás, önkéntes alapon, 1 évre kötődik, melyet fél évente felülvizsgálnak a kollégák, 

annak érdekében, hogy összegzést kapjanak, annak érdekében, hogy a cselekvési tervben 

megfogalmazott feladatok mennyire bizonyultak hatékonynak, a kialakult élethelyzet megoldására. 

A jelzőrendszeri tagok- háziorvosok- tájékoztatást kapnak a klienseinkkel folytatott segítő 

tevékenységről, azonban a felülvizsgálat elkészítéséhez szükséges tájékoztatók bekérésre 

kerülnek intézményünk által, többségében nem küldik meg részünkre.  
A családsegítő kolléga, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal felé, 9 személy ügyében 

élt, a rendkívüli települési támogatásra vonatkozóan, a javaslat tevő szerepével, ebből téli 

tüzelőre vonatkozóan 6 főt javasolt. Az Önkormányzat minden esetben érzékenyen reagált az 

általunk, környezettanulmány keretében bemutatott személy élethelyzetére, ezáltal pozitív 

elbírálásban részesült javaslatunk, mely hozzásegítette az egyén, illetve család krízis közeli 

élethelyzetének jobbá tételét.  
 

Az Önkormányzat általi szünidei gyermekétkeztetés keretében, tájékoztatták a családsegítő 

kollégák a gyermekes családokat, célzottan azokat, ahol hátrányos helyzetű gyermek, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű kiskorúak 

nevelkednek.  

 

 

Gondozáson kívüli esetek tapasztalatai: 

A december 31. adat szerint, 20 fő vett részt egyszeri az Intézménynél (elsődleges  - prímér 

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

esetkezelések során, az ügyintézésekben, és  információnyújtásban kaptak segítséget. 

Amennyiben szükséges volt, megtörtént a közvetítésük a Központ felé egy – egy speciális 

szolgáltatás (pszichológiai, jogai tanácsadás) igénybevételének érdekében.  
 

 

A járási jelzőrendszeri felelős –Családsegítő- és a járási jelzőrendszeri tanácsadó-Tanácsadó- 

feladata, kapcsolata: 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatásban a járási jelzőrendszeri felelős, a család- és 

gyermekjóléti központ tevékenységköréhez kapcsolódóan, a járási jelzőrendszeri tanácsadó 

fogja össze az ellátási területen a szakembereket. Ez alapján, a jelzőrendszeri felelős feladata, 

hogy a járásban tevékenykedő jelzőrendszeri tagoknak segítséget nyújtson. Hetente írásban 

tájékoztatja a jelzőrendszeri tanácsadót arról, hogy milyen jelzéseket kapott a Szolgálat, illetve 

milyen intézkedéseket tettek a jelzést követően. A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer 

szervezése, összehangolása és működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek 

részvételének elősegítése a jelzőrendszeri felelős feladata. A járási jelzőrendszeri tanácsadó, 

Intézkedési tervet készít az éves gyermekvédelmi tanácskozásra, kiértékelve a jelzőrendszerrel 

való kapcsolatot, valamint összegezve a jelzéseket.  

A jelzőrendszeri tanácsadó a szolgálat jelzőrendszeri felelősének segítséget nyújt munkája 

elvégzésében, a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját koordinálja és segíti. 
Rendszeres, személyes kapcsolatot tart a Központ területén lévő jelzőrendszeri tagokkal. Ismertető- 
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és tájékoztató anyagokat készít, a Szolgálat szakmai munkáját segíti, tanácsokkal látja el 

azokat.  

 

Iskolai hiányzásokkal kapcsolatos esetek tapasztalati:  
2017. évben 10 gyermek ügyében jeleztek az oktatási intézmények igazolatlan hiányzásokat. A 

Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás, minden esetben felvette a kapcsolatot a jelzett gyermekek 

családjaival, megtörtént a tájékoztatás az iskolai hiányzás és a családi pótlékkal kapcsolatos 

változásokról. A szükséges intézkedési terv az érintett gyermekkel, szülővel, ifjúságvédelmi 

felelőssel elkészítésre került, a további eseteleges hiányzások elkerülése érdekében.  

 

Önkéntes munka lehetőségének biztosítása:  
2017. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a munkánk során, az önkéntesek bevonására. 5 fő 

végzett önkéntes tevékenységet az FHT-ra való jogosultság feltételeként, az Intézmény területén. 

Az önkéntes munkát vállalók, az ellátásuk tovább folyósításának érdekében, megkapták a szükséges 

igazolást, a teljesített 30 napra vonatkozóan.  

Az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok száma 7 fő volt, akik az előző évhez hasonlóan 

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

területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára került megszervezésre. Több középiskolás 

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

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája továbbá a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumból, 

naponta 3 órát töltöttek az intézményben, segítettek a gyermekeknek szervezett program 

lebonyolításában, a gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek igazoló dokumentumot kaptak az 

önkéntes munka teljesítéséről Intézményünk által.  

 

Megvalósult prevenciós programjaink 

 Nyári napközben gyermek tábor: 2017. június 26-tól- június 30-ig az előző évekhez 

hasonlóan, megszervezésre került a gyermekek nyári táboroztatása. A táboroztatást ismét 

kistérségi szinten valósítottuk meg. A kistérségi hivatalok anyagilag és erkölcsileg is 

támogatták a programunk megvalósítását. A tábor egy hétig tartott, naponta 19 gyermek 

töltötte náluk hasznosan szabadidejét. Az egy hét alatt a fő szempontunk a tavalyi évhez 

hasonlóan a gyermekek egymás közti pozitív együttműködésének fejlesztése volt. Burkoltan 

az agresszivitás mértékének csökkentése, egy nagyon hatásos módszerrel a humánumra való 

neveléssel, és a kortárs kapcsolatok erősítésével. Vendégül hívott előadónk, az 

iskolavédőnő, játékos foglalkozás keretében az egészséges táplálkozással kapcsolatos, 

hasznos ismeretekkel szolgált a gyermek korosztály számára, továbbá a Szentgotthárdi 

Rendőrőrs munkatársai tartottak egy élménydús és tartalmas délelőttöt kerékpáros 

akadályversenyt, a szabályos kerékpárral való közlekedés témakörében egy vetélkedőt.  

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

gyermekeket segíteni, akik számára az iskolai szünidő alatt a napközbeni felügyeletét 

másképp nem lehet megoldani. Másrészt a Nyári Táborunkban részt vevő gyermekek 

közül, célzottan azokat a kiskorúakat emeltük ki és fogadtuk, akik zaklatott, mentális 

környezetben élnek, különböző devianciák környezetében. Ezáltal lehetőségünk nyílt 

csoport szinten, a gyermek problémájára fókuszálni célzottan, igényeire és szükségleteire 

hatékonyan tudtunk reagálni. Összesen 12 gyermeket láttunk el heti szinten.  

 

 Iskolakezdési akció: Minden év augusztusában meghirdetjük ezen programot, használható 

állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtünk a hátrányos helyzetben 

élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek. 

 

Feladatok, jogszabályi előírások megvalósítására való felkészülés:  
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2018. év egyik fő munkálata, az óvodai és iskolai szociális segítő munka kialakítása, bevezetése. 

A 2 fő státusz létesítését, engedélyezte a Fenntartó, ez alapján, 2018 szeptemberétől kerül 

felvételre. Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan - óvodában, iskolában dolgozó,- segítő 

szakember, aki elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, 

egészségfejlesztésben való közreműködéssel, prevencióval  foglalkozik.  A köznevelési 

intézményekben az óvodai és iskolai segítés, mint professzionális szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatás megjelenése a szociális munkás napi szintű jelenléte, tevékenysége a hangsúlyt a 

prevencióra helyezi, segít a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésében, kompetenciát 

fejleszt, közvetít a gyermek és szülő, a gyermek és tanár, a szülő és tanár közti konfliktusok 

rendezésében, kapcsolatot épít és tart a társintézményekkel. A szociális szakember bevonása a 

problémás helyzetek felismerésében és megoldásában kiegyensúlyozottá teheti a köznevelési 

intézmény belső életét, segíti a gyermekek szocializációját, és javíthatja az iskolai 

teljesítményüket is.   
 

A szociális diagnózist felvételi szakértő végzi, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság „a 

szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” elnevezésű kiemelt projekt 

keretében. A munkakör betöltését, az esetmenedzseri munkakörhöz társították, egy strukturált 

képzés előzte meg, 2017 szeptemberétől. A szociális diagnózis bevezetésével 2018. 01. 01-től 

egységes, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételét megelőző bemeneti szűrő 

került bevezetésre. A szociális diagnózis alapja, az egyén szükséglet- és jogosultság vizsgálata. 

A szociális diagnózis készítését a járásszékhely településeken működő család- és gyermekjóléti 

központok végzik. Egy folyamat, amely megalapozza az egyén szociális támogatását és a majdani 

szolgáltatónál a szolgáltatási terv elkészítését, valamint megvalósítását, és amelynek során képet 

kaphatunk az egyén aktuális helyzetéről és állapotáról. A diagnózis egyfajta értékelési 

folyamat is, amelyben az egyén életútját, önmagáról alkotott képét és az esetleges vizsgálatok 

eredményeit a diagnózist készítők és maga az érintett személy összevetik. Az esetmenedzsernek az 

első találkozástól számítva 30 nap áll rendelkezésre a diagnózis elkészítésére. Krízishelyzetben 

természetesen a szociális diagnózis elkészülte előtt is lehetőség van szolgáltatás igénybevételére 

és annak nyújtására. A szociális diagnózis felvétele egy adatlapon kerül rögzítésre, strukturált 

interjú alapján történik.  

 

Összességében elmondható, hogy az esetkezeléseink során, a jelzőrendszeri tagok aktív 

munkája, illetve a Fenntartó hatékony támogatása, maximálisan segítette a Központ 

munkáját, mely mindenképpen kiemelendő. A törvényi, a szakmai elvárásokat folyamatosan 

figyelemmel kísérjük,  szakmai napokon, konzultációkon, különböző tanácskozásokon  részt 

veszünk, annak érdekében, hogy a szakma „kihívásaira” legjobb tudásunk szerint reagáljunk.     

Intézményünk, az előző évekhez hasonlóan a 2018-as évben is törekszik a gyermekek, az egyének, 

a családok  érdekeit szem előtt tartva végezni munkáját. 

 

Szentgotthárd, 2018. 02. 08.  

         

 

                                  

      Tisztelettel: ____________________________ 

           Uhor Anita  

       intézményvezető 

                                                                                  

 

 



 
23 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2018. február 12-i ülésére 

 

Tárgy: A SZEOB nyári zárva tartása 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) igazgatója - az elmúlt 
évekhez hasonlóan – a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Társulási Tanácshoz, az intézmény 
nyári zárva tartása tárgyában (lásd: 1. számú melléklet). 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bek. b.) pontja alapján a 
fenntartó dönt az általa fenntartott óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 
Az intézmény 2010. július 01. napjától hatályos SZMSZ-ének 11.1 pontja szabályozza a székhely 
óvoda és a két tagóvoda, valamint a bölcsőde nyári karbantartási szünetének meghatározását. 
Mindezek alapján a szentgotthárdi Játékvár Óvoda, az óvodai intézményegység tagóvodái, 
valamint a Tótágas Bölcsőde kapcsán szükséges dönteni a nyári zárva tartásokról. 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a SZEOB igazgatója felmérte az igényeket és a nagyobb vállalatok 
tervezett nyári leállásához igazodva kéri a nyári zárva tartás meghatározását, az alábbiak 
szerint: 

 

Játékvár Óvoda 

Szentgotthárd 

( ügyeletet ellátó 

óvoda ) 

2018. július 23-től 2018. augusztus 10-ig 3 hét, 15 munkanap 
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Micimackó Tagóvoda 

Magyarlak 

 

2018. július 23-től 

 

 

2018. augusztus 31-ig 

 

 

6 hét, 29 munkanap 

 

Csillagvirág Tagóvoda 

Csörötnek 

 

 

2018. július 23-től 

 

 

2018. augusztus 31-ig 

 

 

6 hét, 29 munkanap 

 

Tótágas Bölcsőde 2018. július 23-től 2018. augusztus 10-ig 3 hét, 15 munkanap 

 

A 2018. évben az intézmény igazgatója javaslata alapján, a székhely óvoda biztosítaná 3 
munkahétre (2018. július 23. – 2018. augusztus 10-ig) indokolt esetben az ügyeleti ellátást az 
óvoda egy csoportjában, maximum 25 fős gyermeklétszám erejéig. Ez alapján minden család 
számára adott a lehetőség arra, hogy óvodás gyermekének elhelyezési gondja megoldott legyen 
akár egész nyáron is, az intézmény bármely óvodájában is jár az év más időszakában. 

 

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

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a SZEOB nyári zárva 
tartását az alábbiak szerint határozza meg: 
1.1. A SZEOB Játékvár Óvoda ( ügyeletet ellátó óvoda ) székhely intézményében 2018. 

július 23. időponttól 2018. augusztus 10. időpontig (3 hét), 
1.2. A SZEOB Micimackó Tagóvoda Magyarlak intézményében 2018. július 23. időponttól 

2018. augusztus 31. időpontig (6 hét) 
1.3. A SZEOB Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek  intézményében 2018. július 23. időponttól 

2018. augusztus 31. időpontig (6 hét) 
1.4. A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményében 2018. július 23. időponttól 2018. augusztus 

10. időpontig (3 hét) terjedő időtartamban. 
 

Határidő : azonnal 

Felelős    : Huszár Gábor elnök 

                 Varjuné Molnár Katalin igazgató 

                  

Szentgotthárd, 2018. január29. 

 

        

              Huszár Gábor 
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                 elnök 
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