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Előterjesztés 
 a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanácsának 2014. március 27-i ülésére 

 

Tárgy: A SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési díjának meghatározása 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

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

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

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 

ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell 

fizetni. 

 

A fenntartó állapítja meg az ellátások 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) és 

gyermekétkeztetésre. Fontos kiemelni, hogy a jogszabály a fenntartóra (önkormányzat, 

önkormányzati társulás) bízza annak eldöntését, hogy él-e a lehetőséggel mekkora 

mértékű térítési díjat határoz meg az adott bölcsődében. 

 

2013. ÉVBEN: 

 
2013. évben a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díját: 775,- forintban 

határozza meg a fenntartó, illetve a 2012. évben meghatározott jövedelem sávok voltak 

továbbra is érvényben. A szolgáltatási önköltség 2013. évben 1.573,- Ft/fő/nap volt, ebből a 

napi étkezési térítési díj: 422,- /fő/nap, tehát a napi gondozási díj maximálisan 1.151,- Ft/fő/nap 

összegben volt meghatározható. A 2013-ban befolyt összegeket az alábbi táblázat mutatja, 

mellyel az intézmény fenntartási költségei csökkentek, intézmény által megvalósított 

fejlesztés közvetlenül ebből az összegből nem valósulhatott meg a fenntartó döntése alapján. 

 

Tárgy hó Befolyt összeg 
Fizetésre 

kötelezettek száma 

Fizetési kötelezettség 

alól mentesülők 

száma 

Január 149 585 24 17 

Február 142 005 26 19 

Március 124 805 28 19 

Április 155 130 35 16 

Május 160 300 35 18 

Június 175 875 35  18 

Július 105 910 35 16 

Augusztus 76 095 36 17 

Szeptember 156 510 25 15 

Október 189 175 27 14 
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November 133 340 30 13 

December 129 965 29 14 

összesen: 1 698 695 365 196 

 

2014. ÉVBEN: 

 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézménnyel történt egyeztetés kapcsán mind az 

intézményvezető, mind az intézményegység vezető azt javasolta, hogy a térítési díjnál csak a 

2,4%-os inflációt vegye figyelembe a fenntartó. Így 2014. évre a gyermekek napközbeni 

ellátásának intézményi térítési díját 795,- forintban javasolják meghatározni azzal, hogy 

továbbra is a 2012. évben meghatározott jövedelem sávok legyenek  érvényben. A 

szolgáltatási önköltség 2014. évben 1.643,- Ft/fő/nap, ebből a napi étkezési térítési díj: 455,- 

Ft/fő/nap, tehát a napi gondozási díj maximálisan 1.188,- Ft/fő/nap  (kiszámítását lásd: 2. sz. 

mellékletben), vagyis ez az összeg a tavalyihoz képest nőtt 70,- Ft/fő/nap összeggel.  

 

A 2014. évi bevételek felhasználása tekintetében az Intézményvezető intézményi 

fejlesztéseket javasol figyelembe venni: a játszóudvar biztonságossá tételét (töredezett 

betonjárda javítása, talajegyenetlenségek megszüntetése), továbbá a  minden csoportszobához 

árnyékolók készítését. Mivel a Társulás 2014. évi költségvetésében az intézmény 

működésénél terveztünk ezzel a bevétellel, továbbá az alapító szentgotthárdi önkormányzat 

idén is 12 millió forintot különített el a bölcsőde és környezetének fejlesztésére, benne a 

járdák kijavításával, nem javasoljuk az erről történő külön határozathozatalt. 

 

A térítési díj kapcsán megemlítendő még, hogy a Gyvt. 150.§ (5)-(6) bek. alapján a 

bölcsődében továbbra is ingyenesen (térítésmentesen) kell a gondozást biztosítani: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, 

- a három vagy több gyermeket, 

- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok számára, 

- illetve azok részére, akik jövedelemmel nem rendelkeznek. 

 

Tájékoztatom továbbá a Társulási Tanácsot, hogy a bölcsődei ellátás keretében biztosított 

nappali ellátásra vonatkozó személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a 

fenntartó által meghatározott kedvezmények, mentességek és a vonatkozó törvényi előírások 

figyelembevételével. Az intézményvezető a személyi térítési díjak összegét az intézményi 

térítési díjak elfogadását követő 30 napon belül köteles felülvizsgálni. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a Társulási Tanácsi ülés előtti napon tárgyalja ezt az 

előterjesztést – a Képviselő-testület javaslata a Társulási Tanácsi ülésen ismertetésre kerül. 

 

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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  2014. évben a 

SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményegység által a gyermekek számára biztosított  

napközbeni ellátás tekintetében az  alábbiakat fogadja el: 

1.1. 1.643,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltség meghatározását, 
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1.2. az 1. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díj és 

kedvezmények meghatározását 2014. május 01. időponttól alkalmazva, azzal, hogy 

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

a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok képezzék. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor elnök 

             Kovács Tiborné  igazgató 

 

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

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

tartozó kedvezményeket-mentességeket a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

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

rendeletében  szabályozza . 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2014. áprilisi testületi ülés 

Felelős   : Huszár Gábor elnök 

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

 

Szentgotthárd, 2014. március 19. 

 

 

         Huszár Gábor 

                           elnök 
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1.számú melléklet 

 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2014. 

évben: 795,- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 

 

 

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

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 

50.001 –  80.000.- 140.- 

80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 

110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 795.- 

 

Szolgáltatási önköltség: 1.643.- Ft/nap/gyermek 
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2.számú melléklet 

        

     

 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 
SZEOB 

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 
OM azonosító:036456 

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

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 

honlap: www.ovodaksztg.hu 
 

Iktatószám   :      Szsz/ 54.-10./2014. sz. 

 

  Tárgy             :      Intézményi javaslat a szolgáltatási önköltség megállapításához illetve a         

                                gondozási térítési díjból származó 2014. évi bevétel felhasználásához. 

                                 

  Ügyintéző     :      Kovács Tiborné 

 

               Címzett         :      Dr. Gábor László, Önkormányzati Térségi és Erőforrások vezető                                        

 

 

 

 

Tisztelt Irodavezető Úr! 

 

 

A 2014. március havi Képviselő-testületi  ülés előterjesztéséhez a 7/2012. (III.1.) ÖKT 

rendeletben és az 1997. évi XXXI. törvényben foglaltakra az alábbi adatokat tudom 

szolgáltatni. 

 

 Intézményi javaslat a szolgáltatási önköltség megállapításához: 

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

normatív állami támogatás különbözete. 

1. a bölcsőde szolgáltatási költsége (2014. évi kiadási előirányzat )   

                                                                            39.213  e/Ft 

2. éves központi normatíva támogatás + kistérségi normatíva:                       - 16.849  e/Ft 

Az ide vonatkozó rendelkezés alapján az intézményi térítési díj alapja:              22.364  e/Ft 

 

A szolgáltatási önköltség  számítási módja: 

1. 22364 e/Ft : 54(férőhely)= 414.148 Ft/év ( normatívát nem tartalmaz) 

2. 414148 Ft :252 nap = 1643 Ft/nap/férőhely 

ebből:  

 napi 4x-i étkezési térítési díj: 455 Ft /fő/nap 

 napi gondozási díj: 1188 Ft/fő/nap 
A GYvt.147. § (2) bek. alapján külön kell meghatározni a gondozási és étkezési térítési díjat. 

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

térítési díj összegét. 

Ezek alapján maximálisan megállapítható gondozási térítési díj: 1188 Ft/fő/nap. 

 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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2014. évre az intézményi javasolt gondozási térítési díj maximálisan (2,4%-os infláció 

mértékével emelve):  

795 Ft/fő 

 

 

 

 

Kérelem a 2014. évi  gondozási díjból származó bevétel felhasználásához: 

 a játszóudvar biztonságossá tétele: töredezett betonjárda javítása, talajegyenetlenségek 

megszüntetése, 

 minden csoportszobához árnyékolók készítése (előírás, biztosítása kötelező). 

 

 

Szentgotthárd, 2014. március 14. 

       

 

Tisztelettel:  

        

                     Kovács Tiborné 

                                                                                                      intézményvezető 
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aBeszámoló 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának 2014. március 27-i ülésére 

             

Tárgy:  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárdon működő intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. tv. és az intézmény szakmai programjában meghatározott célok, 
feladatok alapján végezte tevékenységét 2013-ban is. 

 

A  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a családsegítést és a gyermekjóléti ellátást, 
amelynek keretében – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és oktatási-nevelési 
intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat is 
ellát. A Szolgálat határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, munkatársai 
megfelelő szakmai végzettséggel, tudással és kompetenciákkal rendelkeznek. A Szolgálat a 
működési engedélyhez szükséges minimum létszámmal, azaz 8 fővel működik. 

 

A Szolgálat a szoros értelemben vett családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás mellett 
egyéb, kapcsolódó prevenciós és gyermekprogramokat is rendszeresen megvalósít  (lásd: 
játszóház, nyári gyermektábor, csoportfoglalkozások, Ifjúsági Körút, gyermekek iskolai 
felkészítése - korrepetálása, iskolakezdési akció, ingyenes ruhaosztás, Házhoz megy a 
Mikulás, tartós élelmiszer adományok gyűjtése, álláskereső klub, stb.) A Szolgálat továbbá 
mentálhigiénés ellátást is biztosít úgy, hogy az egyik munkatárs mentálhigiénés 
végzettséggel is rendelkezik, aki az érintettek mentálhigiénés ellátását is megvalósítja.  

 

A CSALÁDSEGÍTÉSRŐL:  

 

A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, melynek keretein belül a szociális 
vagy mentálhigiénés problémák, egyéb krízis helyzetek miatt segítségre szoruló személyek, 
családok számára nyújt szolgáltatást. 

 

A családsegítéshez való hozzáférést valamennyi települési önkormányzatnak biztosítania 
kell, a 2000 fő feletti önkormányzatoknak pedig kötelező biztosítani a családsegítést. 

 

A Szolgálat  szakmai munkája során biztosítja: 
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 a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
 a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve 

konfliktusok megoldásának elősegítését, 
 a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését,  
 a munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a 

fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai 
betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

 a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 
konfliktuskezelő meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz 
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 

 

 

 

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSRÓL: 

 

A Gyvt. 39. § (1) bekezdése írja le a gyermekjóléti szolgáltatás fogalmát. E szerint a 

gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 

a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 

illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.  

 

Az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) 94. § (1) és (2) bekezdése alapján a 
települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése 
és működtetése, ezen belül a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. A (2)  bekezdés kimondja, 
hogy a települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti 
szolgálatot működtetni.  

 

Az intézmény elkészítette a 2013. évi beszámolóját, mind a családsegítésre, mind a 
gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozóan (lásd: 1. számú melléklet). 

 

 

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

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

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

Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja / az 

alábbi kiegészítéssel fogadja el: …………………………………………. 

Határidő:  azonnal 
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Felelős :    Huszár Gábor elnök 

                 Uhor Anita intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2014. március 19. 

 

 

                             Huszár Gábor  

                           elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 
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BESZÁMOLÓ 

 

A 

 

SZENTGOTTHÁRDI 

 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

 

      2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
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 A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI törvény a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály és az Intézmény 

szakmai programjába meghatározott célok, feladatok alapján végeztük a 2013. évben is.  

 
2011 évtől a Nyugat- dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal 

Szombathelyi Kirendeltségének tanúsítványa alapján, a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat határozatlan időre szóló működési engedély alapján végzi a gyermekjóléti 

szolgáltatást a helyettes szülői ellátást, valamint a családsegítő szolgáltatást.  

Ágazati azonosító: S0262219 

 

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tapasztalatai 2013-ben:  

 
Az intézmény két szakmai egysége (Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat) heti 

rendszerességgel team üléseket tart, melynek során a Szolgálat működésével és az 

esetkezelésekkel kapcsolatos információk, feladatok stb. is megbeszélésre kerülnek. Ezen 

felül a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szükség szerint csoport megbeszéléseket 

tartanak, ahol a gondozásra szoruló családok eseteinek széleskörű megbeszélésére, a 

lehetséges megoldások számbevételére is sor kerül. Az esetmegbeszélések átfogó 

megbeszélése fontos, azért is, mivel a Szolgálat munkatársai számára 2013-ben sem volt 

biztosított a szupervízió  lehetősége.   

 

2013. 03. 13-án 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 Gyermekvédelmi Tanácskozást. A tanácskozáson előadást tartott Pados Zsolt a Vas 

Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyermekotthon és Általános Iskola 

igazgatója, valamint Horváth Anita a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatalának munkatársa.  

 

Intézményünk 2013. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmaközi együttműködésre. 2013-

ban a Szolgálat módszertani segítséget igényelhetett a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségéről. Szolgálatunk 2013 évben több alkalommal 

vette fel a kapcsolatot a megyei kirendeltséggel állásfoglalás céljából.  A veszélyeztetett 

gyermekek ellátása során szükség szerint rendszeresen kapcsolatot tartottunk a Vas Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával, konkrét esetkezelések kapcsán kaptunk 

gyermekvédelmi segítséget.2013. évben is szoros kapcsolatot tartottunk fenn az ÁNTSZ 

Körmend, Őriszentpéter, Szentgotthárd, Vasvár, Kistérségi Intézetével szakmai kérdések 

megbeszélése miatt. 2013. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, 

szakszerű ellátása miatt szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal 

Szentgotthárd Járási Hivatal Járási Gyámhivatalával is szoros kapcsolatot tartott fenn az 
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Intézmény. A súlyos fokban veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban szükség 

szerint személyes konzultációra is sor kerül a Járási Gyámhivatallal. A Járási Gyámhivatal és a 

Gyermekjóléti Szolgálat az év során folyamatosan együttműködött a gyermekvédelmi 

intézkedés alá vont kiskorúak ügyében. Szolgálatunk az elmúlt évekhez képest 2013-ban is 

rendszeres kapcsolatot tartott a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal, a 

Szentgotthárd Város Polgármestere, mint átruházott hatáskörben eljáró I. fokú szociális 

hatósággal.  A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása ügyében 2013 

évben törvényi változás történt, így a hatóság állapíthatja meg hivatalosan a hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzetet. 2013- évben 2 gyermek esetében kérte fel a Gyermekjóléti 

Szolgálatot az I. fokú szociális hatóság környezettanulmány elkészítése céljából. A 2 gyermek 

esetében megállapítható volt a halmozottan hátrányos helyzet. 

 

2013. évben szabálysértési esetekben kapcsolatba kerültünk a Vas Megyei Kormányhivatal 

Szentgotthárd Járási Hivatal szabálysértési ügyintézőjével. A törvényi váltózásoknak 

köszönhetően, 30 igazolatlan hiányzás von maga után szabálysértési eljárást. A 

szabálysértési ügyekkel foglalkozó szakember a Gyermekjóléti Szolgálattól tájékoztatást kért 

a gyermekek helyzetéről, a családi állapotokról, veszélyeztetettség formáiról. A 

gyermekekről elkészített tájékoztatókat a szabálysértési ügyekkel foglalkozó személynek, 

valamint az illetékes Járási Gyámhivatalnak is megküldte a Gyermekjóléti Szolgálat. 2013 

évben összesen 7 gyermek ügyében kerültünk kapcsolatba a szabálysértési ügyintézővel. 

Négy gyermek esetében bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt indult 

szabálysértési eljárás. Két ügyében közúti közlekedést veszélyeztető magatartás gyanúja 

miatt, 2 gyermek esetében pedig garázdaság elkövetésének gyanúja miatt. Azon két kiskorú 

gyermeket, akik közúti közlekedést veszélyeztető magatartást tanúsítottal, a Körmendi 

Járásbíróság megrovásban és pártfogó felügyelet kirendelésében részesített. 2013-ében két 

gyermek esetében indult szabálysértési eljárás az 50 órát meghaladó iskolai igazolatlan 

hiányzás miatt. Az egyik gyermek esetében a Járási Gyámhivatal kezdeményezte a gyermek 

családi pótlékjának felfüggesztését. Az eljárás során a gyermek betöltötte nagykorúságát, így 

a vele kapcsolatos eljárást megszüntették. A másik kiskorú gyermek esetében 50 órai 

hiányzás miatt a szabálysértési eljárást megszüntette a hatóság, mivel a gyermek tartós 

betegsége miatt az iskolai hiányzásokat a kezelő szakorvos igazolta. Egy gyermek esetében a 

gyermek 30 órai igazolatlan hiányzás miatt indult szabálysértési eljárás, a szülőket az 

illetékes hatóság meghallgatta, a Szolgálat kapcsolatot tartott a családdal.  

 

2013. évben hat alkalommal valósult meg szakmaközi megbeszélés, a Családvédelmi és 

Egészségnevelő Koordinációs Bizottság keretein belül. A szakmaközi megbeszélések célja, 

hogy az adott szakmák képviselői és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai közt még 

hatékonyabb legyen a kommunikáció, és egymást segítve végezzük gyermekvédelmi 
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tevékenységünket. A megbeszélések érintették a közbiztonság, védőnői szolgálat, személyes 

gondoskodást nyújtók, egyházak, nevelés – oktatás, civil szervezetek szakmai területeit. 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013-ben is folyamatosan kapcsolatot tartottunk a 

helyettes szülővel, aki potenciális segítő lehet egy- egy esetkezelés kapcsán. Helyettes 

szülőhöz átmeneti gondozásra gyermek nem került. A helyettes szülővel történt 

beszélgetések során megfogalmazható, hogy Krajczár Irén továbbra is motivált a feladata 

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

következett be.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat és jelzőrendszeri tagjainak együttműködésének bemutatása:   

 

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése céljából a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat észlelő – jelzőrendszert működtet.  

 

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

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

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

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek. A jelzőrendszeri tagok intézményeinek 

képviselői részt vesznek a havonta megrendezésre kerülő Családvédelmi és Egészségnevelő 

koordinációs Bizottsági ülésen. A Koordinációs Bizottsági üléseken különböző témákban 

szerveztük a jelzőrendszer tagjai számára előadásokat. A tanácskozások hangulata, és a 

szakmák közti együttműködés kiegyensúlyozott volt, minden szakember igyekezett saját 

példáival segíteni másokat. A koordinációs bizottsági üléseken tájékozattuk a jelzőrendszeri 

tagokat az aktuális jogszabályi változásokról. A változásokat részletesen megbeszéltük 

minden szakmai egység vonatkozásában. A Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs 

Bizottságnak jelenleg 41 tagja van. Az együttműködés stabilitását jelentette, hogy az 

esetleges hiányzásokat a jelzőrendszeri tagok jelezték, és későbbiek során érdeklődést 

mutattak az elhangzott témákkal kapcsolatban. A jelzőrendszeri tagok személyesen is szoros 

kapcsolatot ápoltak a Szolgálattal, a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű gyermekek 

eseteit megbeszéltük, közösen alakítottuk ki a lehetséges megoldási alternatívákat. Az 

esetkezelések kapcsán a Szolgálat személyesen is felkereste a jelzőrendszeri tagokat, a 

gyermek nehézségeinek és a megoldási lehetőségek megbeszélése ügyében.  

  Az iskolai hiányzások jelzésével kapcsolatban került megbeszélésre, hogy a jelzett gyermek 

ügyében, a jelzése mellé pedagógiai jellemzést is csatoljanak, ami megkönnyíti az 

esetkezelések menetét.  
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A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat együttműködik a III. Béla Szakközép Iskola ás 

Kollégiummal a TÁMOP -3.3.10. A-12-2013-0023 ,, Együtt Könnyebb pályázatban. Az iskola 

a Szolgálat segítségét is kérte a főleg hátrányos helyzetű gyermekek ügyében. A gyermekek 

csoportokban a vezető mentorokkal együttműködve tevékenykednek. A fő cél, hogy 

tanulmányaikban eredményesebbek legyenek, a végzősök sikeresen levizsgázzanak, 

igazolatlanul ne vagy csak minimálisan hiányozzanak.  

 

Csoportfoglalkozások ismertetése 2013 évben:  

 

A Szentgotthárdi Képviselő Testület 2010. március 31-én megtartott nyílt ülésén 

jegyzőkönyvbe foglalta a 65/2010 számú képviselő – testületi határozatot, mely szerint 

javasolt a szentgotthárdi oktatási intézményeknek a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálattal való kapcsolatfelvétel az iskolai közösségekben esetlegesen megnyilvánuló 

gyermek agresszió kezelése érdekében.  

 

Álláskeresési tréning a III. Béla Szakközép Iskola és Kollégiumban, valamint a SZKOI 

Vörösmarty Mihály Gimnáziumban:  

 

Az álláskeresési tréninggel kapcsolatban 2012 évben indult el az egyeztetés az 

Önkormányzat és a helyi iskolákkal. A III. Béla Szakképző Iskola 2 csoportot és a SZOI 

Vörösmarty Mihály Gimnázium 1 csoportot jelzett, ahol igényelték az álláskeresési kurzus 

megkezdését.  

 

A III. Béla Szakközép Iskola ifjúságvédelmi felelőse 2012. december hónapjában jelezte, 

hogy egy 9. évfolyamos csoport és egy 11 évfolyamos csoport, összesen 21 diák szeretne 

részt venni a programban.  

2013 évben 6 alkalommal heti csoportonként kétheti rendszerességgel valósultak meg a 

foglalkozások. A 9 évfolyamon 12 gyermek vett részt a kurzuson a 11. évfolyamon pedig 10 

gyermek. Mindkét csoportban azonos tematikával dolgoztunk, nagy hangsúlyt fektettünk 

maga az iskolarendszer megismertetésére, a szükséges munkaerő piaci fogalmakat is 

tisztáztunk a gyermekekkel. Átbeszéltük a lehetséges elhelyezkedési akadályokat és azok 

feloldását. Az álláskereséséi kurzus megtervezése során arra gondoltunk, hogy az elméleti 

tudás mellett a gyakorlati kérdésekre is hangsúlyt kell fektetnünk, ezért a 4. és az 5. 
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találkozás alkalmával konkrét szituációs feladatokkal készültünk. Mivel a csoportban a 

többség vendéglátás, pincér, szakács szakot végzett, ezért a feladatokkal úgy készültünk, 

hogy minél aktuálisabb legyen az a diákoknak.  

A szituációs játékok között szerepelt, hogy hogyan is kell érdeklődni egy állásajánlat után.  A 

diákoknak alkalmuk nyílt arra, hogy egy védett közegben a csoportban próbálhassák ki 

magukat, akár több alkalommal is. A játékok nagyon jó hangulatban teltek, a gyerekek a 

kezdeti félelmeiket a szerepléssel kapcsolatban leküzdették. A szituációs gyakorlatok végén 

megbeszélésre kerültek a megélt tapasztalatok, valamint plusz információkkal is ellátottúk a 

fiatalokat. A csoportfoglalkozás zárásaként a gyermekekkel felkerestük a Vas Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Szentgotthárdi Kirendeltségét. A látogatásunk 

alkalmával Bartakovics Attila kirendeltség vezető előadást nyújtott a számunkra a helyi 

központ működéséről, a kapcsolatfelvétel lehetőségéről.  

A III. Béla Szakközép Iskolában a csoportfoglalkozásokat Horváth Ágnes szociálpedagógus 

és Kukor Hajnalka Mária szociálpedagógus, okleveles szociális munkás tartotta.  

 

A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium gyermekvédelmi felelőse egy osztályt jelzett, ahol 

igénylik az álláskeresési kurzust, valamint a közösségfejlesztést. A Gimnáziumba 24 diák vett 

részt a csoportban. A foglalkozások szintén egymásra épülve 5 alkalommal valósultak meg. A 

foglalkozások kialakítsa során a csoportvezetők figyelembe vették a diákok kérését, igényét 

is. Az álláskeresési kurzus során a gyermekek szintén megismerkedhettek magával az 

iskolarendszerrel, az álláskesés különböző technikáival, formáival. A csoportnak külön kérése 

volt, hogy a közösség fejlesztésével is foglalkozzunk, ebben az osztályfőnök is bevonódott. A 

csoportot Tóth Rita szociális munkás és Kovács Bernadett szociális munkás tartotta.  

 

Healthy Youth projekt keretében megtartott csoportfoglalkozás a III. Béla Szakközép 

Iskolában: 

 

A III. Béla Szakközép Iskola felkérésére a Gyermekjóléti Szolgálat csoportfoglalkozásokat 

tartott. A Healthy Youth projekt keretében megtartott foglalkozást 3 csoportban. A 

foglalkozásokon összesen 48 gyermek vett részt.  A foglalkozások megtartására Sohár Attila 

projectmenedzser kérte fel a Szolgálat két családgondozóját, Tóth Rita szociális munkást és 

Kukor Hajnalka szociálpedagógust.  A csoportok összetétele homogén jellegű volt, ezért ezt 

figyelembe véve alakítottuk ki a foglalkozás menetét.  

Mind a 3 osztályban csak a fiúk vettek részt a foglalkozáson, amit a szociális 

készségfejlesztésre építettünk. A foglalkozások egy iskolai órát vettek igénybe, így olyan 

interaktív feladatot, illetve olyan témát vittünk a diákoknak, amelyek valóban érdekelték 
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őket, és ők is személyesen elmondhatják a véleményeiket a hozott témákkal kapcsolatban. A 

gyakorlat kimondottan jó arra, hogy megtudjuk, hogy milyen az aktuális élethelyzetük a 

diákoknak, van-e elakadásuk, vagy, hogy kell e segítség nekik, vagy épp ellenkezően, 

magabiztosan haladnak előre. Tapasztalatunk, hogy mind a 3 csoportban, rendkívül jó 

hangulatban teletek az órák, bár az idő nagyon kevés volt, mégis pozitív visszajelzéseket 

kaptunk a gyermekektől. A diákok őszintén felvállalták a gondolataikat nemcsak az osztály, 

de előttünk is.  

 

 Drámapedagógiai foglalkozás a városi színházban: 

 

A drámapedagógiai foglalkozásokat 2013 évben 6 alkalommal valósította meg a 

Gyermekjóléti Szolgálat a nyári szünetben. A foglalkozásokat Rogán Melinda 

szociálpedagógus és Kukor Hajnalka Mária szociálpedagógus és okleveles szociális munkás 

tartotta. A foglalkozásokon a gyermek a drámapedaógia segítségével hozzásegítjük a 

harmonikus személyiségfejlődésükhöz, konfliktusaiknak, szorongásaiknak oldásához. A 

drámajáték egyaránt alakítja az egyéniséget, valamint a csoportot, a közösség 

összetartozását a közös feladatvállalás erősíti az együttműködést, fejlődik a gyermek 

empátiás készsége, toleranciája. Fejleszti az önkifejezést, a kreativitást. Lényege, hogy a 

gyermek úgy cselekszik, mintha más lenne. A gyermeket aktív szituációkba, váratlan 

helyzetekbe helyezzük, melyek spontán reakciókat váltanak ki a gyermekből, mely 

segítségével helyzeti- viselkedési önismerethez is juthatnak. A csoportban való tapasztalatok 

alapján elmondható, hogy a gyermekek jól érezték magukat.  Terveink szerint a jövő év 

nyarán is megvalósításra kerül a program.  

 

Gyermekjóléti szolgáltatás tapasztalatai 2013-ben: 

 

 Krízisesetek: 

 

2013 évben négy család ügyében számolhattunk be krízisről, ami 11 gyermeket érintett.  

 

2013 év elején két család ügyében érkezett jelzés a Gyermekjóléti Szolgálathoz a Vas Megyei 

Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal Járási Gyámhivatalától, valamint a Körmendi 

Rendőrkapitányság szentgotthárdi rendőrőrsétől, miszerint két román állampolgárságú 

család 5 kiskorú gyermekkel beköltözött Szentgotthárdon egy lakatlan ingatlanba A házban 
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10 személy tartózkodott, 5 kiskorú. A lakókörülmények elégtelenek voltak, a család egy 

szobában aludt.. A két család ügyében a lakókörülmények, a gyermekek megfelelő ellátása is 

elégtelen volt. A Szolgálat felvette a Járási Gyámhivatallal a kapcsolatot, a Gyámhivatal 

tájékoztatta a családot, hogy amennyiben nem tudnak megfelelő, biztonságos lakhatást 

biztosítani, a gyermekeket ideiglenes hatállyal el kell helyezni. A családot másnapra a Járási 

Gyámhivatal beidézte és kérte, hogy addigra rendezzék a megfelelő lakhatást. Másnap reggel 

a család felkereste a Gyámhivatalt és elmondta, hogy talált szállást egy fogadóban. A fogadó 

a Gyermekjóléti Szolgálat illetékességi területén tartózkodott. A Gyámhivatal felvette a 

kapcsolatot a fogadó tulajdonosával, aki igazolta, hogy a két család a gyermekekkel együtt 

ott tartozódik. Mivel a gyermekek helyzete rendeződött, ezért nem volt szükséges a 

gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezése, a Gyermekjóléti Szolgálat, tájékoztatást küldött az 

illetékes Gyermekjóléti Szolgálatnak. 

 

Egy másik család ügyében a családsegítő szolgáltatásban dolgozó családgondozó jelzett a 

Gyermekjóléti Szolgálatnak, hogy egy négy kiskorú  gyermekét egyedül nevelő édesanyjával 

kapcsolatban. A gyermekekkel kapcsolatban jelzések érkeztek a gyermekek oktatási nevelési 

intézményeitől, hogy a gyermekek sokat hiányoznak az iskolából, zaklatottak. Névtelen jelzés 

is érkezett, hogy az anya nem látja el megfelelően a gyermekeit. A Szolgálat kezdeményezte 

a gyermekek védelembe vételét. A védelembe vétel során az anya egy ideig együttműködést 

tanúsított, azonban az év során az egyik gyermekekkel kapcsolatban az oktatási intézmény 

ismételten jelzéssel él, hogy a gyermek nagyon sokat hiányzik az iskolából, több tárgyból 

ismételten bukásra állt. Az anyával való kapcsolatfelvétel több alkalommal sikertelen volt. 

Később sikerült beszélni az anyával. Az anya mentális állapota miatt elhanyagoló magatartást 

tanúsított. A védelembe vétel rendkívüli felülvizsgálata során az anya elmondta, hogy 

rendezni fogja a közüzemi tartózásokat. A Gyermekjóléti Szolgálat egy szoros kapcsolatot 

alakított ki a családdal, folyamatosan nyomon követte a gyermekek megfelelő helyzetét.  

 

Egy másik család esetében szintén a családsegítő szolgáltatásban dolgozó családgondozó élt 

jelzéssel két kiskorú gyermekkel kapcsolatban, a szülők komoly konfliktusos helyzete miatt. A 

szülők közötti konfliktusok mentálisan megterhelték a családot. Az anya és az apa közötti 

veszekedésekkor az anya több alkalommal is kihívta a rendőrséget, a sorozatos viták miatt, a 

rendőrség kiskorú veszélyeztetetés miatt indított eljárást. A szülőkkel való együttműködés 

nem volt problémamentes, több alkalommal nehezen lehetett az anyát elérni. A súlyos 

konfliktusok a szülőket is megterhelte mentálisan. A Szolgálat kezdeményezte a gyermekek 

védelembe vételét, aminek a Járási Gyámhivatal el is rendelt. A szülőket kötelezte a 

Gyámhivatal, hogy a gyermekeket vigyék el pszichológushoz, mivel az oktatási intézmény 

tájékoztatójában leírta, hogy az iskolai magatartásukon és teljesítményükön is látható nyoma 

van, az otthoni feszültségeknek. A gyermekek ügyében szeptember hónapban javasolta a 

védelembe vétel rendkívüli felülvizsgálatát, mivel a gyermekpszichológiai ellátással 
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kapcsolatban probléma merült fel, mivel az anya nem vitte el a gyermekeket a vizsgálatra. 

Később elmondása szerint azért nem, mert nem akarta, hogy a gyermekeket nélküle 

vizsgálják meg. A Járási Gyámhivatal a rendkívüli védelembe vételi tárgyalás alkalmával 

felhívta a szülők figyelmét a Szolgálattal való együttműködésre, valamint, hogy az azóta 

megvalósuló gyermekpszichológiai ellátás folyamatosan megvalósuljon. A rendkívüli 

védelembe vétel során a Szolgálat az illetékes ügyészsége is felvette a kapcsolatot, ahol 

tájékoztatást kaptunk, hogy a szülők ellen gyermekveszélyeztetés miatt vádemelés történt. A 

Szolgálat mindkét szülőre vonatkozóan kérte, hogy a megélt feszültségek és mentális 

állapotuk rendezése céljából vegyék fel pszichiáter szakorvossal a kapcsolatot, ami meg is 

valósult. A gyerekek megkapják a folyamatos gyermekpszichológiai ellátást, az iskola nevelői 

pozitív váltózásról számoltak be a gyermekekre vonatkozóan.  A szülők mentális támogatását 

javasolta a Szolgálat, mindkét szülő felvette a kapcsolatot pszichiáter szakorvossal. 

 

Védelembe vételek tapasztalatai 

 

Szentgotthárdon 2013-ben 15 védelembe vett gyermek szerepelt a Szolgálat 

nyilvántartásában, összesen 7 család volt ebben érintett.  

 

Ezek közül 3 gyermek védelembe vétele szűnt meg az év során. Egy gyermek esetében azért, 

mert betöltötte nagykorúságát, két gyermek esetében pedig azért szűnt meg a védelembe 

vétel, mert a Gyermekjóléti Szolgálat magasabb gyermekvédelemi intézkedést javasolt. A két  

védelembe vétel alatt álló gyermek esetében a Szolgálat azért javasolta a gyermekek 

családba fogadását, mert a szülők magas tartózást halmoztak fel a SZET vállalat és az ÖKV kft 

felé. A tartózások kiegyenlítésében a szülők nem voltak motiválhatók, aminek hatására 

kezdeményezték a család kilakoltatását. Az anyai nagyapa vállalta a gyermekek gondozását, 

így a szülők kérték a gyermekek családba fogadását, amit a Gyermekjóléti Szolgálat 

támogatott. 

Egy gyermek esetében a védelembe vétel a gyermek lakóhelyének megváltoztatása miatt 

került áthelyezésre az illetékes hatóságokhoz és a Gyermekjóléti Szolgálathoz. A gyermek 

védelembe vételét a gyermek korábbi lakóhelyén illetékes Járási Gyámhivatal rendelte el a 

szülők közötti súlyos kapcsolati nehézségek miatt. A Gyermekjóléti Szolgálat rendszeresen 

tartja a kapcsolatot a családdal. 

Egy gyermek esetében a gyermek komoly magatartási problémái miatt javasolt a 

Gyermekjóléti Szolgálat védelembe vételt. A gyermekkel kapcsolatos nehézségeket az anya 

személyesen jelezte, elmondta, hogy gyermeke rossz társaságba került, magatartása negatív 

irányba változott, ami miatt az otthoni közegben is kezelhetetlen. A lány több alkalommal 
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beszámolt drogfogyasztásról. A Szolgálat javaslatára a Járási Gyámhivatal a gyermeket 

védelembe vette. A Szolgálat folyamatosan szoros kapcsolattartást valósított meg a 

családdal. A gyermek magatartása pozitív irányba fejlődött.  

 

Két gyermek esetében a családsegítő szolgáltatásban dolgozó családgondozó tett jelzést a 

Gyermekjóléti Szolgálatnak. A két gyermeket az anya egyedül neveli, azonban nagy összegű 

lakhatással kapcsolatos tartózást halmozott fel a SZET vállalatnál, ami miatt a gyermekek 

lakhatási veszélyeztetettsége kialakult. A szülő nem mutatott együttműködést a Családsegítő 

Szolgálattal sem, valamint a gyermekekkel kapcsolatban jelzés érkezett az oktatási 

intézményektől, hogy a gyermekek a 10 órát meghaladóan igazolatlanul mulasztottak. A 

Járási Gyámhivatal a Gyerekjóléti Szolgálat javaslatára a gyermekek védelembe vételét 

elrendelte, és kötelezte a szülőt a Szolgálattal való együttműködésére.  

 

Négy gyermek esetében korábban a krízishelyzetek ügyében már részletes tájékoztatást írt a 

Szolgálat. A gyermekek védelembe vétele során a szülő együttműködést tanúsít, újabb 

veszélyeztető probléma nem merült fel.  

 

Két gyermek esetében 2013 évben is fenntartotta a Szolgálat a védelembe vételi javaslatát, 

annak ellenére is, hogy a gyermekek két évet meghaladóan védelembe vannak véve. Az 

eltelt időszakban a gyermekek lakhatási veszélyeztetettsége nem szűnt meg. Az anya nem 

motivált a lakbér a víz a közös költség és a szemétszállítás havi költségeinek  megfizetésére, 

így a gyermekek lakhatási veszélyeztetettsége súlyosbodott. Jelenleg nem indult kilakoltatási 

eljárás a családdal kapcsolatban. Az anya elmondta, hogy rendezni szeretné a tartózását. A 

Szolgálat rendszeresen kapcsolatot tart az anyával, kérte az anyát, hogy a gyermekek 

lakhatási veszélyeztetettségének csökkentése miatt működjön együtt a Gyermekjóléti 

Szolgálattal, fogadja meg tanácsait. 

 

A védelembe vétel alatt álló családok jelzőrendszeri tagjaival az együttműködés megvalósul, 

a védőnőkkel közösen is megvalósult a családlátogatás. A család életében bekövetkezett 

változásokról a Szolgálat minden esetben tájékoztatja a jelzőrendszeri tagokat. A 

Gyermekjóléti Szolgálatnak minden esetben jelzési kötelezettsége van, ha negatív váltózást 

tapasztal a családdal kapcsolatban. 

 

Alapellátás tapasztalatai:  

 



 

20 

A 2013-es évben Szentgotthárdon 22 gyermek esetében valósult meg az alapellátás, ami 16 

családot érintett. 2012.éveben 9 új alapellátást kötöttünk. 9 gyermek esetében lehetett az 

alapellátást megszűntetni, mivel a család rendezni tudta nehézségeit. 1 gyermek esetében 

pedig nagykorúságának betöltése miatt szűnt meg az alapellátás.  

 

Két gyermek esetében kötöttük meg az alapellátást, mivel a gyermekek esetében Rendőrségi 

jelzés érkezett; közúti közlekedés akadályoztatása miatt. A gyermekek ügyében a Rendőrség 

az illetékes Járási Gyámhivatalt is értesítette. A Szolgálat által  felajánlott alapellátást a 

család elfogadta, a szülők és a gyermekek személyes konzultáción is részt vettek a 

Szolgálatnál. A gyermekeket a Körmendi Járásbíróság megrovásban részesített, valamint 

pártfogó felügyelőt rendelt ki, akivel a gyermekeknek együtt kell működni. Az egyik gyermek 

esetében az alapellátás megszűnt a gyermek nagykorúságának betöltése miatt.   

 

Újabb két gyermek  esetében az alapellátást a szülők azért fogadták el a Szolgálattól, mert a 

gyermekek ellen garázdaság bűntette miatt indult eljárás. Mindkét család esetében 

megvalósult az együttműködés. A gyermekek ellen indított eljárás lezárult, így a Szolgálat, 

mivel újabb veszélyeztető probléma nem merült fel megszűntette az alapellátást a 

gyermekek ügyében. A gyermekek személyes segítő beszélgetéseken is részt vettek a 

Szolgálatnál, megértették tettük súlyosságát.  

 

Egy fiatal lány esetében védőnői jelzés érkezett a Gyermekjóléti Szolgálathoz, miszerint a 

fiatal lány állapotos. A lány terhessége a családban komoly konfliktusokhoz vezetett, mivel a 

lány párkapcsolatát a szülők ellenezték. Időközben a fiatal lány magzata elhalt, de a Szolgálat 

egy tartós és rendszeres kapcsolattartást valósított meg a családdal. A fiatal lány segítő 

beszélgetéseken vett részt a Szolgálatnál, a kapcsolattartás folyamatosan megvalósul.  

 

Egy gyermek esetében az anya vette fel a Szolgálattal a kapcsolatot és kért segítséget. 

Elmondta, hogy gyermeke apjával megromlott a viszonya, közösen éltek egy önkormányzati 

ingatlanban, de magas összegű tartózást halmozott fel az apa. Az anya elmondta, hogy 

szeretné lefizetni az apa tartózását, de azzal a feltétellel, hogy ő lehet az önkormányzati 

ingatlan főbérlője. A Szolgálat által felajánlott alapellátást az anya elfogadta, kapcsolatba 

léptünk a szülőkkel. Kértük az apát, hogy legyen együttműködő  a nehézségek megoldása 

érdekében. A gyermek ellátásáról az anya maximálisan gondoskodik, a szülők közötti 

konfliktusok nehezítik a lakással kapcsolatos hivatalos ügyintézéseket. A Szolgálat nyomon 

követi a gyermek helyzetét és a lakhatással kapcsolatos ügyintézéseket.  
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Két kiskorú testvérpár esetében az anya önként kereste fel a Szolgálatot és kért segítséget. 

Az anya elmondta, hogy gyermekei édesapjával megromlott a viszonya, beszámolt róla, hogy 

az apa életvitele és otthoni magatartása komoly konfliktusokhoz vezet köztük, aminek a 

gyermekek is szem és fültanúi. Az anya elmondta, hogy az apa italozó életmódja miatt 

romlott meg köztük a viszony. Szeretné megszakítani a kapcsolatot, de az apa nem hajlandó 

az önkormányzati bérlakásból kiköltözni. Az anya elmondta, hogy úgy érzi  a gyermekeket 

mentálisan megviseli a közte és az apjuk közötti konfliktusos viszony. Az anya alapellátás 

kereteiben együttműködik a Szolgálattal. Az apa a Szolgálat megkeresésére felkereste a 

Szolgálatot, beszámolt az otthoni konfliktusokról, elmondta, hogy valóban kevés időt tölt 

gyermekeivel, ezzel kapcsolatban tanácsadást kapott az apa. A jövőben a szülők közötti 

családi konzultáció megvalósulását is szükségesnek látja a Gyermekjóléti Szolgálat.  

 

Egy gyermek esetében az alapellátást azért ajánlotta fel a szülőknek, mert egy fiatal lány 

önként kereste fel a Szolgálatot, és édesanyjával való komoly konfliktusokról számolt be. A 

fiatal lány elmondta, hogy nem egyszer tettlegességig is fajult a vita. A konfliktusok oka a 

lány párkapcsolata és otthoni magatartása volt. A fiatal lány segítő beszélgetéseken vett 

részt a Szolgálatnál. A szülőkkel pedig a Szolgálat otthonukban találkozott. Több alkalommal 

együtt ültünk le beszélni a gyermekkel és az anyával. A Szolgálat a szülőkkel és a 

jelzőrendszeri tagokkal folyamatos kapcsolattartást valósít meg.  

 

Egy gyermek esetében október hónapban érkezett jelzés a Körmendi Rendőrkapitányságtól, 

valamint felkérés környezettanulmány elkészítésére a helyi Járási Gyámhivataltól. A jelzések 

a szülők közötti súlyos kapcsolati problémákról számoltak be. A Szolgálat korábban már 

kapcsolatban állt a családdal, de akkor a család még nem Szentgotthárd illetékességi 

területén tartózkodott.  A jelzést követően a Szolgálat felvette a kapcsolatot a szülőkkel, az 

anya jelezte, hogy elköltőzik Magyarlaki önkormányzati ingatlanból édesapjához, aki 

Szentgotthárdon él. A költőzés meg is történt, az anya felmondta a Magyarlaki albérletet és 

gyerekével együtt Szentgotthárdra költöztek. A Szolgálat az anya Szentgotthárdi lakhelyén is 

felkereste az anyát, aki a Szolgálat által felajánlott alapellátást elfogadta. Az anya 

együttműködő a Gyermekjóléti Szolgálattal, a költőzés óta nem merült fel újabb konfliktus a 

szülők között. A Szolgálat kapcsolatot tart a gyermek nevelési intézményével. Kérte a 

bölcsőde gyermekvédelmi felelősét, hogy amennyiben problémát tapasztal a gyermekkel 

kapcsolatban, azonnal jelezzen a Gyermekjóléti Szolgálatnak.  

 

Egy gyermek esetében az alapellátást azért kezdeményezte a Szolgálat, mert a korábban 

életvitelszerűen Szentgotthárdon élő gyermek édesanyja, a gyermek édesapjával való súlyos 

veszekedés és  az apa által tanúsított abúzús után a gyermeket az anya Rönökön élő 

szüleinek otthonába vitte. Az anya felvette a kapcsolatot a helyi Járási gyámhivatallal, ahol 
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azt a tanácsot kapta, hogy tegyen feljelentést az apa ellen.  Az anyai nagyszülők 

lakókörülményei, az anya aktuális mentális állapota nem volt megfelelő a gyermek 

biztonságos ellátásához, ezért a  Járási Gyámhivatal ideiglenes hatállyal a gyermeket az apai 

nagyszülőnél helyezte el, és a szülők felügyeleti jogát felfüggesztette. Az apát a rendőri 

feljelentést követően őrizetbe vették, három nap elteltével kiengedték. A Gyermekjóléti 

Szolgálat a Járási Gyámhivatal megkeresésére környezettanulmányt készített a kirendelt 

gyám otthonában, valamint a gyámnak és a szülőknek is felajánlotta az alapellátást, amit 

azok el is fogadtak. Időközben a Járási Gyámhivatal felülvizsgálat az ideiglenes hatályú 

elhelyezést, az anya új albérletbe költözött, ahol a Járási Gyámhivatal környezettanulmányt 

készített. A Járási Gyámhivatal a Gyermekjóléti Szolgálat javaslatának bekérése nélkül 

megszűntette az ideiglenes hatályú elhelyezést és a szülők felügyeleti jogának 

felfüggesztését feloldotta. A szülőket a Járási Gyámhivatal kérte, hogy tartsanak alapellátás 

keretein belül kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal. A szülők együttműködőek a 

Szolgálattal, a gyermek veszélyezettségének megszűntetése érdekében kapcsolatot tartanak 

a családgondozóval.  

 

Az alapellátásban részt vevő családok esetében komoly problémát jelent a családok rossz 

anyagi helyzetéből adódó kilátástalanság, ami a családtagok közötti kapcsolatokra is negatív 

hatással volt. A Szolgálat - természetbeni formában, konfliktus megoldási módszerek 

alkalmazásával, segítő beszélgetésekkel, életviteli tanácsadásokkal, információ nyújtásban, 

ügyintézések segítségében, tanácsadásban, stb..-  tudott a családok számára segítséget 

nyújtani. Minden esetben felvette a Gyermekjóléti Szolgálat a kapcsolatot a jelzőrendszer 

tagjaival.  

 

Egyszeri esetek tapasztalatai:  

 

2013 évben 43 gyermek és 35 család került egyszeri esetkezelés során a Gyermekjóléti 

Szolgálattal kapcsolatban. Az egyszeri esetkezelések során a Gyermekjóléti Szolgálat nem 

kerül tartósan kapcsolatba a családokkal, a nehézségekei megoldása nem indokolja a tartós 

kapcsolattartást. Az egyszeri esetkezelésekben a szülőkkel és a gyermekekkel a család 

aktuális problémáinak megoldásán dolgoztunk, mivel a gyermekek veszélyeztetettsége nem 

állt fenn, a problémákat egy szorosabb együttműködés nélkül is meg lehetet oldani.  

 

Esetkonferenciák tapasztalatai: 
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A Gyermekjóléti Szolgálat esetkonferenciát tart olyan esetekben, ahol szükséges az adott 

családdal kapcsolatban álló szakemberek informálása, bevonása az esetleges családgondozás 

folyamatába. Ez a fórum segíti, hogy a résztvevők pontosabban, széleskörűen megismerjék 

az adott problémát. Az esetmegbeszélések során konkrét cselekvési tervet lehet kidolgozni a 

kiskorúak veszélyeztetettségnek, vagy hátrányos helyzetének megelőzése, korrigálása, 

megszűntetése érdekében. 2013. évben Szentgotthárdon 3 alkalommal volt szükség 

esetkonferencia megtartására, ami 3 gyermeket érintett.   

Egy gyermek esetében év elején és 2013 augusztus hónapban is tartottunk esetkonferenciát. 

A Asperger- szindrómás, nehézséget jelent számára az iskolában való beilleszkedés, a 

szabályok és normák elfogadása és követése. A gyermek nem volt hajlandó iskolába menni, a 

gyermek szakorvosa pedig a hiányzásokat a gyermek betegségéből kifolyólag leigazolta. Az 

iskola nehézségként fogalmazta meg, hogy a gyermek a minimum 10 órai felkészítésen sem 

volt hajlandó részt venni. A gyermeket az iskola igazolgatója felmentette a rendszeres 

iskolába járás alól. A megbeszélésen a gyermeket körülvevő jelzőrendszeri tagok vettek 

részt. A Gyermekjóléti Szolgálata a gyermekkel kapcsolatos kompetenciák tisztázása és a 

lehetséges megoldási utak megbeszélése miatt szervezte a Gyermekjóléti Szolgálat.  Az iskola 

igazgatója elmondta, hogy jelzi a hiányzásokat az illetékes Járási Gyámhivatalnak, mert a 

szakorvosi igazolásokat nem fogadja el. A megbeszélésen a Járási Gyámhivatal munkatársa 

javasolta a gyermek védelembe vételét.  

A második esetkonferencia összehívására azért volt szükséges, mert a szülők a gyermek 

védelembe vételét megfellebbezték és a Megyei Gyámhivatal a szülők kérelmét elfogadta, 

valamint a védelembe vétel elrendelését megszűntette. Az esetmegbeszélésen tisztáztuk a 

szülők és a gyermeket körülvevő jelzőrendszeri tagokkal a gyermekkel kapcsolatos 

döntéseket. Megbeszélésre került, hogy a gyermek vizsgálata a Tanulási Képességet Vizsgáló 

Szakértői Bizottságnál megkezdődött. Mivel korábban problémát jelentett a gyermek 

eljutása a vizsgálati időpontokra, a szülőkkel megállapodott a Szolgálat, hogy beszélnek a 

fiúval, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vizsgálatok megtörténjenek. A 

Szolgálat által felajánlott alapellátást a szülők elfogadták, ezt megkötötte velük a Szolgálat. A 

gyermekkel kapcsolatban tisztázásra került, hogy a szülők kérik a gyermek áthelyezését a 

Szentgotthárdi iskolába, aminek ügyintézésében kérik a Szolgáltat segítségét.  

 

Egy másik esetben az esetkonferencia összehívása két kiskorú veszélyeztetett gyermek 

esetében volt indokolt. A megbeszélésen a szülők és a gyermeket körülvevő jelzőrendszeri 

tagok is részt vettek. A megbeszélés összehívása azért volt indokolt, mert a szülők között 

súlyos konfliktusos kapcsolat a gyermekek egészséges személyiségfejlődését negatívan 

befolyásolta. Az állandó veszekedések a szülők mentális állapotát is megterhelte, ezért a 

Szolgálat mind a két szülőnek javasolt pszichiáter szakorvos felkeresését. A családdal 

korábban alapellátás keretein belül állt a Szolgálat kapcsolatba, de a szülők a nehézségeiket 

nem jelezték megfelelően a Szolgálatnak, az állandó rendőrségi ügyek miatt pedig a szülők 
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ellen gyermekveszélyeztetés miatt eljárás indult. Az esetkonferencián is érzékelhető volt a 

szülők között feszültség, az anya az apa alkoholfogyasztását, az apa az anya ingerültségét 

nevezte meg problémának. Megbeszélésre került, hogy a szülők felveszik a kapcsolatot a 

Pedagógiai Szakszolgálattal, pszichológiai vizsgálat céljából. A gyermekek súlyos 

veszélyeztetése miatt a Gyermekjóléti Szolgálat javasolta a gyermekek védelembe vételét, 

amivel a Járási Gyámhivatal is egyetértett.  

 

Iskola hiányzásokkal kapcsolatos esetek tapasztalati:  

 

 2010. évi LXVI. törvény a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosítása következtében a 

szentgotthárdi oktatási intézmények minden alkalommal jelzéssel éltek a Gyermekjóléti 

Szolgálat felé. Az iskolai hiányzások esetében 30 órát meghaladó igazolatlan hiányzás 

szabálysértési eljárást von maga után. 50 órát meghaladó hiányzás esetében a családi pótlék 

folyósítása felfüggesztésre kerül, valamint 16 év alatt elrendelik, 16 év felett pedig 

indokoltságtól függően elrendelhetik a gyermek védelembe vételét.  

2013 évben egy védelembe vett gyermek esetében jelzett az oktatási intézmény 50 órát 

meghalandó hiányzást. A fiatal családi pótlékja felfüggesztésre került, az eljárás során a fiatal 

betöltötte nagykorúságát, így az eljárás megszűntetésre került.  

Egy gyermek esetében az oktatási intézmény ugyan 50 órát meghalandó hiányzás ügyében tett 

jelzést, de a gyermek egészségügyi állapota és a szakorvosi igazolások miatt az eljárást a 

Megyei Gyámhivatal megszűntette.  

30 órát meghalandó hiányzás esetében egy alkalommal érkezett jelezés, a szabálysértési 

eljárás során a család együttműködő volt a Szolgálattal és a szabálysértési ügyekkel 

foglalkozó ügyintézővel, az iskolai hiányzások száma nem emelkedett.  

7 gyermek estében az iskolai hiányzások nem érték el a 30 órát.  

 

A 2013. évben a szentgotthárdi Gyermekjóléti Szolgálatnál: 

 

A szolgáltatást megállapodás által igénybevevő gyermekek száma a KSH kérdőíve szerint 

(nem halmozott adat):           

Igénybevevő gyermekek száma:                 40 

Családok száma, amelyekben az igénybevevő gyermekek élnek:   26   

 

Veszélyeztetett gyermekek száma:          35 

     

Hátrányos helyzetű gyermekek száma:      17 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma:     2
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Kizárólag Tanácsadottként megjelent gyermekek száma:     43 

       

                                                              

Gondozási esetek összesen:             40  

ebből: alapellátásban történő gondozás:           22 

           védelembevétel:             15 

           utógondozás               0 

           ideiglenes hatályú elhelyezés                            0  

 

Átmenti nevelésbe vétel:              3 

Tartós nevelésbe vétel                                                     0 

        

2012/2013 évi szociális, gyermekjóléti ellátás szempontjából - feltérképezés:  

 

Szolgálatunk 2012/1013 tanévben is bekérte a nevelő – oktató intézményekben ismert 

veszélyeztetett és hátrányos helyzetű kiskorúak adatait. A beérkezett információkból 

kiderült, hogy a jelzőrendszeri tagok 13 fő veszélyeztetett és 61 fő hátrányos gyermeket és 

2 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket jeleztek.  

 

SZOI Széchenyi István Általános Iskola feltérképezése kapcsán 4 fő veszélyeztetett 

gyermeket 1 fő hátrányos helyzetű gyermeket jelzett a Szolgálatnak. A veszélyeztetett 

gyermekekkel a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban áll. A SZKOI Arany 

János Általános Iskola 5 veszélyeztetett gyermeket jelölt meg Szentgotthárdon. Az oktatási 

intézmény 17 fő hátrányos helyzetű gyermeket jelölt meg. A SZKOI Vörösmarty Mihály 

Gimnázium nem jelzett veszélyeztetett gyermeket. A hátrányos helyzetű gyermekek száma 

18 fő volt az Intézményben. A III. Béla Szakközép Iskola 3 fő veszélyeztetett gyermeket 

jelölt, 5 esetben jelzett hátrányos helyzetet. Az Apátistvánfalvai Általános Iskola 4 

szentgotthárdi gyermek esetén jelzett hátrányos helyzetet.  
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A SZEOB Játékvár Óvoda a feltérképezés kapcsán 1 esetben jelzett veszélyeztetett 

gyermeket, 14 fő hátrányos helyzetű gyermeket, valamint 2 fő halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermeket jelöltek meg 2gyermeket hátrányos helyzetűnek jelölt.    

 

A SZKOI Magyarlak- Csörötnek Általános Iskola sem hátrányos helyzetű tanulót, sem 

veszélyeztetett gyermeket nem jelölt azok közül a tanulók közül, akik Szentgotthárdon élnek.  

 

Átmenti nevelt gyermekek családjával való kapcsolattartás:  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban van olyan gyermekek szüleivel, akik átmeneti 

nevelésbe kerültek. Szükség esetén részt veszünk a kialakult problémák megoldásában. Az 

Intézmény 3 fő átmeneti nevelt gyermek szüleivel tart kapcsolatot, ez összesen 3 családot 

jelent. 2013 évben nem szűnt meg átmeneti gondozás. A Gyermekjóléti Szolgálat a 

visszagondozás kapcsán rendszeres kapcsolatot tartott a családokkal. A gyermekekkel 

kapcsolatban folyamatosan érdeklődött a gyermekek Gondozási helyén a gyermekek aktuális 

állapota ügyében. 2013-ében Szolgálatunk látogatást tett a Rumi Óvoda Fejlesztő és 

Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Gyermek és Diákotthonában. A 

speciális otthonban 1 átmenti gondozott gyermeket tudtunk meglátogatni. Az otthonban a 

gyermek nevelői elmondták, hogy a fiú jól érzi magát, szülei nem látogatják. A gyermek 

láthatóan jól érezte megát, a szobák kialakítása miatt szobatársával is jól kijön. 

Magatartásával nincs probléma, a folyamatos fejlesztést megkapja. Az átmenti nevelésben 

lévő gyermekek ügyében az éves felülvizsgálatok alapján elmondható, hogy egyik család 

életében sem történt olyan változás, ami miatt a gyermekek esetleges hazajövetele 

felmerülhetett volna.  

Családba fogadás tapasztalatai:  

 

Szolgálatunk 2013-ben összesen 6 családba fogadott gyermekkel tartott kapcsolatot. A 6 

gyermek közül 2013 évben 3 esetben szűnt meg a családba fogadás. Egy esetben a szülő és a 

gyermek kérésére, 2 esetben pedig a gyermekek nagykorúságának betöltése miatt. Az év 

során 2 gyermek esetében rendelte el a Járási Gyámhivatal a gyermekek családba fogadását.  

 

Válsághelyzetben lévő várandós anyával Intézményünknek 2013-ben nem volt kapcsolata. 
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Kapcsolattartási ügyelet tapasztalatai:  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolattartási ügyeletet biztosít 1 fő gyermekkel kapcsolatban. A 

kapcsolattartást a Szegedi Járási Gyámhivatal rendelte el. A nagyszülők részére állapítottak 

meg felügyelt kapcsolattartást, a Szolgálat egyik kliensfogadó termében. A kapcsolattartás 

2013-ban a szülők és a nagyszülők kérésre megváltozott. A nagyszülő minden év március és 

április, valamint szeptember és október hónap minden 3 péntekén, 15:00-18:00-ig tarthatja 

a kapcsolatot az unokával. A kapcsolattartások alkalmával probléma nem merült fel a felek 

között, minden alkalommal rendben lezajlott.  

 

Önkéntes munka lehetőségei a szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012 augusztus hónaptól bekerült az EMMI 

Esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásába a közérdekű önkéntes tevékenység végzéséhez. 

Ezáltal lehetőség nyílt az intézmény keretein belül önkéntes segítők bevonására a Szolgálat 

programjain. Felvettük a kapcsolatot a Vas Megyei Önkéntes Centrummal, és mint, fogadó 

szervezet nyilvántartásba kerültünk, így a Szolgálat önkéntes munka lehetőségei nagyobb 

körben kerülhetnek a potenciális önkéntes munkát keresők látóterébe, mert a Vas Megyei 

Önkéntes Centrummal való együttműködési megállapodás szerint a Centrum segít az 

önkéntesek toborzásában. A Gyermekjóléti Szolgálat folyamatosan várja az önkéntes segítők 

jelentkezését.  2013-ban , 2 középiskolás diák jelentkezett a nyári Menő- manó táborba 

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

gyermekeknek szervezett program lebonyolításában, a gyermekfelügyeletben. Az 

önkéntesek igazoló dokumentumot kaptak az önkéntes munka telesítéséről a Gyermekjóléti 

Szolgálattól.  

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat lehetőséget biztosít foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részt vevő személyek részére önkéntes munkavégzésére illetve a 2016. évben 

érettségiző tanulók önkéntes munkavégzésére, a közösségi szolgálatra is.  

Szolgálatunknál a 2013-es év folyamán egy aktív korúak ezen belül foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülő személy, önkéntes munka keretében 30 napot 

dolgozott napi 4 órában. Egészségi állapota miatt munkát, közfoglalkoztatást nem tudott 

vállalni. Ezzel a lehetőséggel továbbra is megmarad az ellátása, ezáltal megélhetése továbbra 

is biztosított. 

 

Adósságkezelés és a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsolata     
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Az adósságkezelési szolgáltatás is a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai 

közé tartozik.  

A 2013-as évben 15 család kereste fel a Szolgálatot adóssága rendezése miatt. 

Adósságcsökkentési támogatásban 4 család részesült, 2 esetben az adósság rendezése 

elkezdődött már a 2012. évben.  Az adósságkezelési szolgáltatás az utógondozási szakasz 

után 2 család esetében zárult le. 

Az adósságkezelési szolgáltatásban részt vevők közül két esetben élt kiskorú a családban. 

Mindkét családdal alapellátás keretein belül működött együtt a Gyermekjóléti Szolgálat. Az 

egyik család esetében az adósságkezelési szolgáltatás a 2013 évben zárult le.  

 
Családsegítés és a Gyermekjóléti Szolgáltatás kapcsolata 

 

2013-ban Szentgotthárd közigazgatási területén több család esetében a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás együttesen valósul meg. A Járási Gyámhivatal 8 védelembe vett 

gyermek esetében hívta fel a szülő figyelmét arra, hogy a családsegítő szolgáltatást ellátó 

családgondozóval is tartsa a kapcsolatot a szülő, mindez 3 családot érintett. Egy család 

esetében pedig az apa rendszeres szociális segélye miatt van külön kapcsolattartás a 

családsegítő szolgáltatással. 2013-ban számos új jelzés esetében mind a gyermekjóléti 

szolgáltatást ellátó családgondozó, mind a családsegítést ellátó családgondozó együttesen 

vette fel a kapcsolatot a családokkal.   

 

Prevenciós programok 

 

Nyári gyermek tábor: 2013 nyarán is 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 4 Szentgotthárdi gyermek töltötte náluk a szabadidejét. 

 

Házhoz Megy a Mikulás: 2013-ben is megrendezésre került a hagyományos Mikulás 

programunk. Összesen 23 gyermekhez látogatott el a Mikulás. 
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Játszóház: 2013-ban 4 alkalommal valósult meg a Játszóházi foglalkozás, különösen 

nagyobb ünnepek köré szerveztük ezt a foglalkozás. Alkalmanként 2-3 gyermek vett részt a 

foglalkozásokon.   

 

Turi: Szolgálatunk természetbeni segítségnyújtás – adományok közvetítésével is igyekszik 

segíteni az anyagi gondokkal küzdő személyeket, családokat. A Szolgálat havi 

rendszerességgel tart ruhaosztást, valamint kistérségi szinten is közvetít ki 

ruhaadományokat.  

 

Iskolakezdési akció: Minden év augusztusában meghirdetjük –e programot, használható 

állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtünk a hátrányos helyzetben 

élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek.  

 

Iskolai Korrepetálás: 

2013-ban is megvalósult az iskolai korrepetálás, Szolgálatunknak egy önkéntes fiatal Pusztai 

Éva ajánlotta fel a segítségét. A Gyermekjóléti Szolgálat több olyan családdal is kapcsolatban 

áll, ahol a szülők jelezték, hogy gyermekeik tanulási nehézséggel küzdenek. Az önkéntes 

munkája 2013 december hónapban kezdte el munkáját első körben egy fiatal lánnyal 

foglalkozott. Szolgálatunk családgondozója Kukor Hajnalka 2 gyermekkel foglalkozott az év 

során, az egyik gyermeknek a német, a történelem tárgyakból segített felkészülni a 

pótvizsgára. A másik gyermek esetében német nyelvből segített felkészülni a gyermeknek az 

órai foglalkozásokra.  

 

Ifjúsági körút: 2013-ben is megvalósult az ifjúsági körút elnevezési prevenciós programunk 

aminek célja, Szentgotthárd város azon fiataljainak feltérképezése, akik az iskolai órák után 

az utcán, több esetben csoportokba tömörülve járják a várost. 2013-ben 8 alkalommal 

tettük meg az ifjúsági körutat a város különböző közterületein. Összesen 43 gyermekkel 

beszélgettünk a körút során.  

 

Karácsonyi tartós élelmiszergyűjtés és ajándék gyűjtés: 

2013 évben hirdettük meg a karácsonyi tartós élelmiszer és ajándék gyűjtést. Számtalan 

rossz szociális helyzetben lévő családdal áll kapcsolatban a Szolgálat. A karácsonyi 

időszakban, fontos, hogy a rászorultak segítséget kapjanak. Több család is jelezte, hogy 

karácsonykor nem tudják megajándékozni családtagjaikat, gyermekeiket nehéz anyagi 
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helyzetűk miatt. Szolgálatunk sok ajándék felajánlást kapott, helyi vállalkozók is felajánlották 

segítségüket. Szolgálatunk a rászoruló családoknak kiosztotta az ajándékokat, illetve a tartós 

élelmiszer csomagokat.  

Tanácsadás Elektronikusan: Tanácsadás –Sztg: 

Szolgálatunknak számtalanszor számoltak be a fiatalok, a gyermekek, hogy gyakran éri 

sérelem őket az interneten keresztül. Különösen a közösségi oldalakon vannak kitéve a Cyber 

bulling jelenségének a gyermekek. A Szolgálat úgy döntött, hogy egy új prevenciós 

programot vezet be, fontos számunkra, hogy a segítségre szorulók, akár elektronikusan is el 

tudjanak érni bennünket. A Szolgálat az egyik népszerű közösségi oldalon hozott létre egy 

fiókot, ahová különböző hasznos cikkeket, felhívó jellegű információkat is feltesz. 

Természetesen azt a célt is szolgálja, hogy ha valaki nehézséggel küzd, de személyesen nem 

akarja felvenni a kapcsolatot, vagy csak tanácsra van szüksége, a közösségi oldalon ezt 

megteheti.  

 

Programjaikat plakátokon is hirdetjük, de az intézmény honlapján is megtalálhatók, 

valamint a Városi TV híradójában, és teletex szolgáltatásán. 

 

Gyermekvédelmi prevenciós javaslataink és az Intézmény jövőbeli céljai: 
 

 2014 évben továbbra is folytatódik az Ifjúsági Körút elnevezésű prevenciós 
programunk. Fontosnak tartjuk, hogy heti rendszerességgel tudjuk megvalósítani 
a programot, mind a téli mind a nyári időszakokban. Az ifjúsági körút remek 
lehetőséget nyújt a Szolgálatnak, hogy a fiatalokkal való kommunikáció során 
megismertessük őket magával az intézménnyel, felhívó szórólapokat nyújtunk 
nekik át, melyen az intézmény elérhetőségei is szerepelnek. A városban csellengő 
fiataloknak szabadidős tevékenységet tudunk ajánlani, de emellett a 
továbbiakban is javasolt lenne egy közösségi tér megvalósítása.  

 2014-ban a Szolgálatnak további célja, hogy a 2013 évben magvalósult nyári 
drámapedagógiai foglalkozás megvalósuljon. A foglalkozáson részt vevő 
gyermekek korábban már jelezték, hogy 2014 nyarán is igényt tartanának a 
programra.  

 A Gyermekjóléti Szolgálat jövőbeli céljai közé tartózik az iskolai korrepetálás 
kibővítését. A Szolgálat látókörébe került gyermekek iskolai tanulmányainak 
előmeneteléhez nyújthat támogatást a program. A szociálisan nehéz 
élethelyzetben élő családoknál is nagy arányban élnek olyan gyermekek, akik 
tanulási nehézségekkel, részképesség zavarokkal küzdenek..   

 A Gyermekjóléti Szolgálatnak a továbbiakban is kiemelt célja  jövőre vonatkozóan 

a mentálhigiénés tevékenység illetve azok módszereinek széleskörű alkalmazása. 

A mentálhigiénés tevékenység célja, az egészséges lelki élet kialakítása és 
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megtartása, valamint, hogy támogassa és elősegítse az egyének mentális 

egészségét és megelőzze a mentális betegségek esetleges kialakulását.  

 2014-ben a Szolgálatunk továbbra is nagy hangsúlyt fektet az elektronikus 
tanácsadásra a Tanácsadás- sztg közösségi oldalon. Szolgálatunk célja olyan 
információk megjelenítése a közösségi oldalon, ami segítségül szolgálhat a 
fiataloknak.  
 

Szolgálatunk 2009-től a csaladsegito@szentgotthard.hu weboldalon is elérhetővé vált, 

melyet folyamatosan frissítünk az aktuális információkkal. 

 

Szentgotthárd, 2014.02.05. 

                                                                                 Tisztelettel:…………………… 

                                                                                                                  Uhor Anita  

                                                                                                             intézményvezető  
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Előterjesztés 
a Szentgotthárd és Térsége Önkormánzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2014. március 27-i ülésére 

 

Tárgy: 2014. évi Közbeszerzési terv elfogadása 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A 2012. január 1. napjával hatályba lépett közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

szerinti ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.  

 

A közbeszerzési tervben nem kell szerepeltetni a kivételi körbe tartozó és a közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzéseket. A törvényhez fűzött indokolás szerint a közbeszerzési 

terv célja hogy az ajánlatkérők felmérjék az adott évre vonatkozó beszerzési igényeiket, és 

megelőzhető legyen a részekre bontás tilalmának megsértése, illetve a késedelmes vagy nem 

megfelelő eljárások megindítása. Az éves közbeszerzési tervnek jelentősége van a 

közbeszerzések ellenőrzése szempontjából is, tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság 

vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére ajánlatkérők kötelesek azt megküldeni.  

 

A közbeszerzési terv közzétételét illetően a Kbt., illetve a végrehajtási rendeletei 

mintadokumentum alkalmazását nem írják elő, illetve a Kbt. a közbeszerzési tervben 

szerepeltethető információk, adatok körét nem határozza meg. A Közbeszerzési Hatóság 

elnökének tájékoztatója értelmében jogszabályi előírás hiányában elegendő és megfelelő a 

közbeszerzés tárgyának, a tervezett eljárás típusának, valamint az eljárás tervezett 

megindításának feltüntetése.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a közbeszerzési tervet, valamint annak 

módosításait annak elfogadását követően az ajánlatkérő a Kbt. 31. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján a Közbeszerzési Hatóság által mőködtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben 

az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját honlapján – 

haladéktalanul köteles közzétenni. Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt is 

indíthat közbeszerzési eljárást, feltéve, hogy azt a tervben később megfelelően szerepeltette. 

Ezen túlmenően ajánlatkérő olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amely nem szerepelt a 

közbeszerzési tervben, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb 

változás miatt merült fel.  

 

Fentieknek megfelelően a Kbt. elfogadási határidőt előíró szabályainak eleget téve a jelenlegi 

ismereteink birtokában került előterjesztésre az előterjesztéshez csatolt közbeszerzési terv 

azzal, hogy a későbbiekben felmerülő közbeszerzési igény esetén a terv módosítása az év 

folyamán bármikor kezdeményezhető.  

 

Amennyiben a későbbiek folyamán közbeszerzési igény merül fel és ennek fedezete a 

költségvetésben is biztosított, úgy természetesen a 2014. évi közbeszerzési terv(ek) 

módosítását jóváhagyásra a Tisztelt Társulási Tanács elé terjesszük.  

  

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
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Határozati javaslat: 

  

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évi 

összesített közbeszerzési tervét az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.  

Határidő: 2014. március 31. 

Felelős:    Huszár Gábor elnök 

  

Szentgotthárd, 2014. március 20. 

 

                                                                                                      Huszár Gábor 

                                                                                                           elnök 
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1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

2014. évi közbeszerzési terve 
 

 

 

A közbeszerzés 

tárgya, 

meghatározása 

CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 

 

Tervezett 

eljárás 

típusa 

Az eljárás 

megindításának 

ill. a közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

A szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja vagy 

szerződés 

időtartama 

I. Építési beruházás 

- - - - - - 

III. Szolgáltatás  

 „Szilárd 

hulladékgazdálkodás 

közszolgáltatás 

ellátása a csatlakozó 

települési 

önkormányzatok 

területén” 

 
90500000, 

90511000, 

90512000, 

90510000 

 

 

Kbt. 

Harmadik 

Része 

Nemzeti 

eljárásrend 

nyílt eljárás 2014. szeptember  

 

2014. november 

IV. Szolgáltatási koncesszió 

- - - - - - 

V. Építési koncesszió 

- - - - - - 
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Előterjesztés  

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2014. március 27-i ülésére 

 

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi díjai 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A 22/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete szabályozza a személyes gondoskodás 

körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. A fenntartónak a 

tárgyévre vonatkozó díjakat április 01-jéig kell megállapítani. A Városi Gondozási Központ vezetője a 

Szt. 115. § (1) és (9) bek. alapján 2014. évre az  intézményi térítési díjak vonatkozásában az 1.sz. 

mellékletben található javaslatot teszi. 

 

I. A TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL ÁLTALÁBAN 

 

A hatályos szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. 

(IV.30.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó 

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

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

 A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell 

megállapítani.  

 Az intézményi térítési díj továbbra is a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi állami 

hozzájárulás, illetve a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatás 

különbözeteként számítandó. A fenntartó az intézményi térítési díjat ennél alacsonyabb 

összegben is meghatározhatja. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében 

továbbra is szolgáltatásonként kell meghatározni. 

 

Tájékoztatásul: a 2014. évi központi költségvetés az alábbiak szerint határozza meg a feladatalapú 

állami támogatások összegét szolgáltatásonként:  

 

Szociális alapellátás Fajlagos összeg/fő 



 

36 

Idősek nappali ellátása 109.000,- Ft 

Szociális étkeztetés 55.360,- Ft 

Házi segítségnyújtás 109.000,- Ft a társulás által történő feladatellátással. 

 

A többi szolgáltatás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi ellátás) 

támogatására pályázni kell. Mindhárom szolgáltatás esetében 2014. december 31. időpontig 

rendelkezünk finanszírozási szerződéssel.  

 

Tájékoztatásképpen: a tavalyi (2013.) évben a Gondozási Központ intézmény által nyújtott 

szolgáltatások fenntartása az alábbi hozzájárulást igényelte a fenntartótól: 

 

 fenntartó (Önkormányzati Társulás) hozzájárulása 2013. 

évben a szolgáltatás működtetéséhez 

szociális étkeztetés 0,- Ft 

házi segítségnyújtás 14.059.000,- Ft 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2.803.000,- Ft 

támogató szolgálat 1.017.000,- Ft 

közösségi pszichiátriai ellátás 147.000,- Ft 

idősek klubja 31.599.000,- Ft 

 

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

térítési díjat.  

 

II. A 2014. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 

 

A 2014. évi térítési díjak meghatározását, az emelés mértékét szolgáltatásonként egyeztettük az 

intézményvezetővel. Az idei térítési díjakra tett javaslatainknál olyan összegek meghatározására 

törekedtünk, amelyek ugyan figyelembe veszik az önköltség emelkedését, de tekintettel vannak a 

szolgáltatások szociális mivoltára és arra, hogy az emelés mértéke a szolgáltatást igénylők számát 

jelentősen ne csökkentse - az egyes szolgáltatásokra kötött finanszírozási megállapodásokban vállalt 

feladatmutatók teljesülése szempontjából sem mellékesen.   
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A minden fél által jóváhagyott verziót az előterjesztés 1. számú melléklete, illetve a szociálisan 

rászorultak által fizetendő intézményi térítési díjak alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. 

Tájékoztatásul: a 2013. évi infláció mértéke: 2.4 %. 

 

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.év

re 

javasolt 

Idei emelés 

mértéke 

Étkeztetés szállítás nélkül 450,- 

Ft/adag  

480,- 

Ft/adag 

510,- 

Ft/adag 

540,- 

Ft/adag 

570,-

Ft/adag 

5,5% 

szállítással 480,- 

Ft/adag 

580,- 

Ft/adag 

605,- 

Ft/adag 

640,- 

Ft/adag 

680,-

Ft/adag 

6,25% 

Házi segítségnyújtás 600,- Ft/óra  750,- 

Ft/óra 

850,- 

Ft/óra 

900,- 

Ft/óra 

950,-

Ft/óra 

5,5% 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

40,- Ft/nap 60,- 

Ft/nap 

70,- 

Ft/nap 

80,- 

Ft/nap 

90,-

Ft/nap 

12,5% 

Támogató 

szolgálat 

személyi segítés 460,- Ft/óra 560,- 

Ft/óra 

600,- 

Ft/óra 

650,- 

Ft/óra 

700,-

Ft/óra 

7,7% 

szállítási 

kilométe

rdíj 

szállítás 70,- Ft/km 85,- Ft/km 100,- 

Ft/km 

110,- 

Ft/km 

120,-

Ft/km 

9 % 

heti 

rendsze

res 

szállítás 

50,- Ft/km 60,- Ft/km 70,- Ft/km 80,- 

Ft/km 

90,-

Ft/km 

12,5% 

munkai

dőn túl, 

ünnepn

apokon 

80,- Ft/km 90,- Ft/km 110,- 

Ft/km 

120,- 

Ft/km 

130,-

Ft/km 

8,3% 

Idősek 

klubja 

szolgáltatás étkezés 

nélkül 

150,- Ft/nap 160,- 

Ft/nap 

170,- 

Ft/nap 

170,- 

Ft/nap 

180,-

Ft/nap 

5,88% 

+ ebéd 450,- 

Ft/adag 

480,- 

Ft/adag 

510,- 

Ft/adag 

540,- 

Ft/adag 

570,-

Ft/adag 

5,55% 

+ reggeli 230,- 

Ft/adag 

230,- 

Ft/adag 

250,- 

Ft/adag 

250,- 

Ft/adag 

250,-

Ft/adag 

0% 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatot szociálisan nem rászorultak is 

igénybe vehetik, azonban esetükben nem térítési díjról, hanem szolgáltatási díjról beszélhetünk, 

amelynek összegét magasabban javasoljuk meghatározni a szociálisan rászorultak által fizetendő 

térítési díjak mértékénél. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében ez az összeg megegyezik a 
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számított intézményi térítési díjjal, a támogató szolgálatnál a javasolt díj ennél valamivel kedvezőbb, 

de a várható inflációt meghaladó mértékű. (A szociálisan nem rászorultak által fizetendő díjakat a 

fenntartó csak határozatban állapíthatja meg, a rendeletbe már nem kerülnek át.) 

 

 2012. 2013.  2014. évre 

javasolt 

Idei emelés 

mértéke 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 285,- Ft/nap 295,- Ft/nap 405,-Ft/nap 37,3% 

Támogató 

szolgálat 

személyi segítés 935,- Ft/óra 1020,- Ft/óra 1.490,-Ft/óra 46,1% 

szállítási 

kilométe

rdíj 

szállítás 120,- Ft/km 140,- Ft/km 150,-Ft/km 7,1% 

heti 

rendszeres 

közoktatási 

intézménybe 

szállítás 

esetén 

70,- Ft/km 80,- Ft/km 90,-Ft/km 12,5% 

 

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

mellékletben és a táblázatban nem szerepel, ugyanis ezeket a szolgáltatásokat a törvény alapján 

térítésmentesen kell biztosítani. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosító intézmény fenntartója a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, mivel azonban a Társulási Megállapodás alapján a 

Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított valamennyi személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város 

Önkormányzata alkot rendeletet, a fenntartó jóváhagyását követően – rendeletet  2014. áprilisában  

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete alkot. 

 

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

javaslatot tenni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások 2014. évi díjára vonatkozó javaslatokat az előterjesztés 1. számú melléklete 
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szerint megismerte és elfogadja azzal, hogy a mellékletben meghatározott térítési díjakat 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete foglalja rendeletbe.  

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2014. áprilisi testületi ülés 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

                dr. Gábor László Önk. és Térs. Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2014. március 19. 

 

                                                                                               Huszár Gábor 

elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

1. ÉTKEZTETÉS 

 

1.1. Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 
 ebéd szállítás nélkül: 570,- Ft/nap/adag  
 ebéd szállítással: 680,- Ft/nap/adag 

 

1.2. Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 
 

Jövedelmi sáv Ebéd szállítással  

Ft/adag 

Ebéd szállítás nélkül 

Ft/adag 
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nettó ÁFA Össz. nettó ÁFA Össz. 

0 0 0 0 0 0 0 

1         - 30000 87 23 110 79 21 100 

30001 - 42750 276 74 350 260 70 330 

42751 - 57000 331 89 420 315 85 400 

57001 - 71250 394 106 500 362 98 460 

71251 - 85500 457 123 580 402 108 510 

85501 - 535 145 680 449 121 570 

 

1.3. Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség  
 Ebéd szállítással: 22.372,91,- Ft  

 Ebéd szállítás nélkül: 19.285,83,- Ft 
 

 

 

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

2.1. Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 950,- Ft/óra 
 

2.2. Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!):  
 

Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: Ft/óra 

0 0 

1         - 30000 250 

30001 - 42750 500 

42751 - 57000 650 

57001 - 71250 750 

71251 - 85500 850 

85501 - 950 
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2.3. Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 52.681,94,- Ft 
 

 

 

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

3.1.   Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 90,- Ft/nap  

 

3.2. Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 15.229,58,- Ft 
 

3.3. Szociálisan NEM rászorultak esetében: 405,- Ft/nap  
 

 

 

4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 

 

4.1.   Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 

 

1.) Személyi segítés óradíja: 700,- Ft/óra  

2.) Szállítási kilométerdíj: 120,- Ft/km 

 

4.2.    Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni): 

 

Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: Ft/óra  

0 0 

1         - 30000 260 

30001 - 42750 370 

42751 - 57000 480 

57001 - 71250 600 

71251 - 85500 650 
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85501 - 700 

 

Igénybevétel időpontja Szállítási kilométerdíj (Ft/km) 

heti rendszeres igénybevétel esetén 90 Ft/km 

munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a 
szállítási kilométerdíj: 

130 Ft/km  

 

 

4.3.    Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 32.639,70,- Ft 

 

4.4.    A szociálisan NEM rászorultak esetében a térítési díj: 

 Személyi segítés óradíja: 1490,- Ft/óra 
 Szállítási kilométerdíj: 150 Ft/km, kivéve: heti rendszeres közoktatási intézménybe 

szállítás esetén 90,- Ft 
 

 

 

6. NAPPALI ELLÁTÁS 

 

6.1.     Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!):  

1) Étkeztetés intézményi térítési díj: 
 ebéd: 570,- Ft/fő/nap  
 reggeli: 250,- Ft/fő/nap 

2) Klub-tartózkodás intézményi térítési díj: 180,- Ft  
 

6.2.    Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 

 

Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1         - 30000 30 39 11 50 79 21 100 

30001 - 42750 140 157 43 200 260 70 330 
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42751 - 57000 150 165 45 210 315 85 400 

57001 - 71250 160 181 49 230 362 98 460 

71251 - 85500 170 189 51 240 402 108 510 

85501 - 180 197 53 250 449 121 570 

 

6.3.    Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  

 Étkezés: 22.770,- Ft 

 Étkezés nélküli tartózkodás:  58.628,33,- Ft 

 Étkezés és tartózkodás együtt: 81.398,33,- Ft 
 

Szentgotthárd, 2014. március 16. 
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2. számú melléklet 
 

JAVASOLT VÁLTOZÁSOK 2014. 
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1. Étkeztetés 

Ebéd szállítás nélkül 

540 Ft-ról → 570 Ft-ra   Emelés: 30 Ft – 5,5 % 

 

Ebéd szállítással  

640 Ft-ról → 680 Ft-ra  Emelés: 40 Ft – 6,25 %  

 

 

2.Házi segítségnyújtás  

900 Ft-ról – 950 Ft-ra   Emelés: 50 Ft – 5,5 %  

 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

80 Ft-ról – 90 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 12,5 % 

 

 

4. Támogató szolgálat  

Személyi segítés:  

650 Ft-ról → 700 Ft-ra  Emelés: 50 Ft – 7,7 %  

 

Szállítás: 

110 Ft-ról – 120 Ft-ra   Emelés: 10 Ft – 9 %  

 

 

5. Nappali Idősek Klubja 

Reggeli:  
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250 Ft – változatlan    Emelés: 0 % 

Ebéd:  

540 Ft-ról → 570 Ft-ra   Emelés: 30 Ft – 5,5 % 

Tartózkodás:  

170 Ft-ról → 180 Ft-ra   Emelés: 10 Ft – 5,88 % 

 

Jövedelmi sáv változás 

2. sor → 1 –         28500 Ft-ról    →    1 –          30.000 Ft-ra  

3. sor → 28501 – 42750 Ft-ról    →    30.001 – 42.750 Ft-ra  

 

 

Vásárolt élelmezés  

Szolgáltató váltás  

ELAMEN ZRT-ről → JUST FOOD Kft. 

 

Vásárolt élelmezés ára: 

  2013.év         2014.03.01-től 

Reggeli:    253  276 

Ebéd (normál): 620  677 

Ebéd (diétás):   648  707 
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